Warszawa, 5 lutego 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Domu Spotkań z Historią
za okres: 1 stycznia–31 grudnia 2013
W roku 2013 Dom Spotkań z Historią (DSH) inicjował i kontynuował projekty wystawiennicze,
wydawnicze, kulturalno-animacyjne oraz edukacyjne, związane z XX-wiecznym doświadczeniem
Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród przedsięwzięć specjalnych o charakterze
rocznicowym największe znaczenie miała koordynacja działań informacyjno-promocyjnych wokół 70.
rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, organizacja warszawskiego Święta Wolności i piątej
juŜ edycji akcji „Wyłącz system” w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989, ustanowienie w Polsce Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, projekt „Poszukiwanie” w 100. rocznicę urodzin
Witolda Lutosławskiego oraz obchody Europejskiego Roku Obywateli.
Ogólna statystyka przedsięwzięć DSH w 2013 roku przedstawia się następująco:
 11 wystaw, w tym 8 ekspozycji czasowych w siedzibie DSH, jedna poza siedzibą (w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie) oraz trzy wystawy plenerowe (na skwerze im. ks. Jana Twardowskiego);
 16 wystaw DSH prezentowanych w ramach impresariatu w Polsce i za granicą;
 713 warsztatów edukacyjnych i seminariów naukowych (w tym zajęcia, spacery i gry edukacyjne dla uczniów i studentów) oraz koncert z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych;
 138 wydarzeń zorganizowanych w siedzibie DSH oraz w innych lokalizacjach warszawskich
i krajowych – wernisaŜe i cykle spotkań towarzyszących wystawom, m.in. 1947 Barwy ruin.
Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba; Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa w latach 50. na zdjęciach Władysława Sławnego; Za murem. Jak powstawało warszawskie getto – fotografie z 1940 roku, Wielki Terror 1937–1938, Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma
Lilpopa, Gerald Howson – bardzo polska sprawa, spacery „Forum Obywatelskiego Piękna
Architektura dla Warszawy”, promocje ksiąŜek i wieczory autorskie, spotkania ze świadkami,
naukowcami, artystami, dziennikarzami, varsavianistami, działaczami organizacji pozarządowych, warsztaty AHM oraz spacery i akcje miejskie;
 117 pokazów filmowych, m.in. w cyklach „Kino, kawa i Warszawa”, „Przez kino do historii”, „Nakręcona historia”– Filmoteka DSH przedstawia, „Historia w kadrze: wiek XX w polskich fabułach filmowych”, „Polska Szkoła Dokumentu”, „W starym kinie” oraz projekcje
specjalne;
 127 spotkań i warsztatów w ramach działającej w DSH Warszawskiej Inicjatywy Kresowej, w tym „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe”, prezentacje multimedialne, promocje
albumu Świat Kresów, spotkania środowiskowe w DSH i innych lokalizacjach stołecznych i
na terenie kraju;

 16 wydarzeń w ramach piątej edycji Święta Wolności – Wyłącz system – w tym cykle spotkań i pokazów filmowych (9), spacery (4), dwudniowy projekt Europeana i Fiesta (3),
 9 publikacji (5 nowości oraz 4 dodruki) – pierwsze wydania: katalogi wystaw Chcemy być
wolni. Powstanie ludowe w NRD 17 czerwca 1953 oraz Warszawa Geralda Howsona, ksiąŜka
Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989 z filmem na DVD
oraz w formie audiobooka, album „Będę to fotografował w kolorach…”. Początek XX wieku
na trójwymiarowych fotografiach Stanisława Wilhelma Lilpopa; dodruki: katalog Warszawa z
wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940–45 z National Archives w College Park oraz albumy: Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku,
Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom 1 i tom 3.
W omawianym okresie powiększaliśmy zasoby Medioteki, czyli archiwum cyfrowego
z relacjami świadków XX wieku (Archiwum Historii Mówionej – AHM, współprowadzone z Ośrodkiem KARTA, przechowuje obecnie przeszło 5 200 relacji i około 13 000 godzin nagrań), zdigitalizowane fotografie (serwis internetowy www.fotohistoria.pl, który zawiera ponad 80 000 fotografii)
oraz filmy archiwalne i dokumentalne (Filmoteka). Relacje AHM udostępniane są w czytelni multimedialnej. Priorytetem w upowszechnianiu zgromadzonych zasobów jest prezentacyjna baza internetowa audiohistoria.pl, na której umieszczamy fragmenty nagranych relacji świadków – obecnie ponad
3 200 fragmentów, ich biogramy oraz zdigitalizowane materiały z domowych archiwów (około 3 300
fotografii). Serwis audiohistoria.pl to nadal najbogatszy w Polsce zasób źródeł oral history dostępnych on-line. Pracownicy AHM przeprowadzili kilkadziesiąt warsztatów ze studentami i uczniami na
temat metodologii oral history oraz problematyki związanej z analizą, udostępnianiem i upowszechnianiem źródeł audio i wideo ze zbioru AHM.
Za pośrednictwem Uniwersytetu Karola w Pradze udostępniamy równieŜ zbiory USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (Visual History Archive). Archiwum załoŜone przez reŜysera Stevena Spielberga, 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 2013 roku ze wszystkich naszych propozycji skorzystało ok. 423 395 odbiorców
 ok. 134 920 zwiedzających czasowe ekspozycje, uczestników wydarzeń w DSH oraz w innych lokalizacjach stołecznych, krajowych i w plenerze;
 ok. 58 400 zwiedzających wystawy wypoŜyczone na terenie kraju;
 ok. 201 575 uŜytkowników portali internetowych DSH, w tym m.in. unikalnych uŜytkowników www.domspotkanzhistoria.pl (97 231) interaktywnych uŜytkowników portali fotohistoria.pl (37 031) i audiohistoria.pl (27 900);
 ok. 16 500 fanów Domu Spotkań z Historią na portalu społecznościowym Facebook;
 ok. 12 000 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, dyskusje, spotkania ze świadkami
historii, jest inspiracją do licznych zapowiedzi i relacji, reportaŜy, wywiadów, recenzji i innych materiałów dziennikarskich.
W 2013 roku monitoring mediów zarejestrował 1812 publikacji, w tym 290 prasowych, 413
telewizyjnych i radiowych oraz 1065 w portalach internetowych.
Współpracujemy z dziennikami: „Gazeta Wyborcza”(w tym „Gazeta Stołeczna”, dodatek kulturalny „Co jest Grane?”, „DuŜy Format”, „Ale historia!”), „Dziennik Gazeta Prawna”, „Metro”,
„Polska The Times”, „Rzeczpospolita”, „Super Express”; tygodnikami: „Polityka”, „Przegląd”,
„Tygodnik Powszechny”, „Tygodnik Solidarność”, „Gość Niedzielny” oraz miesięcznikami i innymi periodykami: „Aktivist”, „Architektura-Murator”, „Foto”, „Foto Kurier”, „Fotografia”, „Magazyn Literacki KsiąŜki”, „National Geographic”, „Mówią Wieki”, „Myśl Polska”, „Nasze Miasto –
Warszawa, „Nowe KsiąŜki”, „Press”, „Stolica”, „Warsaw Business Journal”, „Weranda” i „Voyage”.
W 2013 roku najwaŜniejsze wydarzenia i wystawy DSH relacjonowane były w telewizyjnych programach serwisowych, takich jak: TVP Warszawa (ok. 100 relacji), TVP 1, TVP 2, TVP Info, Polsat
News, Superstacja, TVP Polonia, TVP Historia, TVN, TVN 24 oraz kronika.waw.pl. DSH gościł na
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antenach radiowych, m.in. Polskiego Radia (Jedynki, Dwójki, Trójki, Czwórki, RDC) oraz TOK FM,
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.
Informacje o naszych przedsięwzięciach ukazywały się m.in. na portalach gazeta.pl, cjg.pl, wyborcza.pl, dzieje.pl – serwis PAP, polskieradio.pl, warszawa.pl, onet.pl, kultura.wp.pl, tvp.info,
tvn24.pl, polityce.pl, warszawa.naszemiasto.pl – Polskapresse, mmwarszawa.pl, rp.pl, o2, culture.pl,
reporter.pl, ngo.pl, money.pl), a takŜe na stronach internetowych wielu instytucji m.in. Urzędu m.st.
Warszawy (kulturalnawarszawa), Stowarzyszenia Architektów Polskich, Związku Polskich Artystów
Fotografików, Ośrodka KARTA, Uniwersytetu Warszawskiego.
Najczęściej gościliśmy na łamach „Gazety Wyborczej” – dodatek „Stołeczna” (110 publikacji),
TVP Warszawa (96 nagrań) oraz antenach Polskiego Radia PR – 1, 3, 4, RDC (95 nagrań), a takŜe
VOX FM (52) i innych stacji warszawskich. Szczegółowe zestawienie monitoringu mediów stanowi
załącznik nr 1 do sprawozdania. Aktualizowana na bieŜąco baza kontaktów medialnych DSH na 31
grudnia 2013 liczyła około 1000 dziennikarzy, wydawców i reporterów.
Największym zainteresowaniem mediów i publiczności cieszyły się wystawy 1947 Barwy ruin.
Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba; Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach Władysława Sławnego, Będę to fotografował w kolorach.
Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa, Gerald Howson –
bardzo polska sprawa, spacery varsavianistyczne w cyklu „Forum Obywatelskie Piękna Architektura
dla Warszawy”, imprezy organizowane w ramach Święta Wolności. Wyłącz system vol. 5, pokazy filmowe i 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”.
DSH prowadzi równieŜ działalność informacyjno-promocyjną w dwóch najpopularniejszych mediach społecznościowych: na kanale Youtube oraz w serwisie Facebook pod adresem
www.facebook.com/DomSpotkańzHistorią. Na kanale Youtube dostępnych jest 128 materiałów filmowych, na które składają się relacje ze spotkań i wydarzeń organizowanych przez Dom Spotkań z
Historią oraz spoty promujące wybrane wydarzenia organizowane przez DSH. W 2013 roku profil
DSH na kanale Youtube miał 80 395 wyświetleń, w tym szacowany czas oglądania filmów wyniósł
141 dni i 9 godzin. W 2014 odnotowaliśmy wzrost zaangaŜowania widzów poprzez komentowanie
treści i udostępnianie linków. Wśród widzów kanału Youtube 66% stanowią męŜczyźni, a 34 % kobiety.
Profil DSH na Facebooku liczy 16 500 fanów. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowaliśmy
150 % wzrost liczby sympatyków. Największy zasięg postu (liczba osób, które zobaczyły pojedynczy
post) liczył 27 698. Średnia, dzienna liczba naszych aktywnych uŜytkowników to 270 osób (udostępnienia zdarzeń, dodanie znacznika „lubię to”, komentarza etc). W minionym roku odnotowaliśmy
9 057 779 wyświetleń dowolnych treści związanych ze stroną. Większość naszych uŜytkowników
stanowią mieszkańcy Warszawy i okolic (ok. 15 000), lecz w gronie sympatyków mamy takŜe mieszkańców innych krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Francji. Najliczniejszą grupą naszych fanów to osoby młode w wieku 25–34 (28 %). Profil DSH na portalu Facebook jest sukcesywnie wzbogacany o nowe informacje, zdjęcia, wydarzenia oraz konkursy historyczne i varsavianistyczne (współorganizowane m.in. przez kanał telewizyjna Kino Polska – sponsora nagród). Największym zainteresowaniem cieszą się fotografie, zarówno archiwalne, jak i współczesne oraz konkursy.
Nasz profil został wyróŜniony przez inicjatywę „LOKALOVE. Miasto. Ludzie. Komunikacja”. Jako jedyna instytucja publiczna znaleźliśmy się w TOP 5 fanpag’ów. W uzasadnieniu nagrody
czytamy: Dom Spotkań z Historią – to przykład fanpge’u instytucjonalnego, który postuje niezliczone
informacje historyczne, ciekawostki wydawnicze oraz nieprzebrane ilości fotografii – tych archiwalnych, jak i równieŜ dokumentujących wydarzenia organizowane przez DSH. Abstrahując od kulturowej wartości, jaką stanowi publikowane przez DSH dziedzictwo narodowe, jest to niezmiernie ciekawy
materiał dla nas i dla potomności. Zbiory DSH, „promowane” na Facebook’u, inspirują i zachęcają
całe mnóstwo instytucji, marek i profili prywatnych, które z ogromną częstotliwością udostępniają te
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znaleziska dalej – w świat. Dzięki temu samodzielnie rozpowszechniamy i kompletujemy kolejne karty
historii, które moŜemy oglądać bezpośrednio „na załączonym obrazku”.
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, wystawach i publikacjach,
których adresatem moŜe być zagraniczny odbiorca. W serwisie znajduje się 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, ofertę edukacyjną, scenariusze do gier edukacyjnych).
Serwis zawiera obecnie ponad 7500 fotografii (w tym ok. 5300 zdjęć jest zgrupowanych w prawie
500 galeriach tematycznych) i ponad 2100 tekstów. W 2013 roku do serwisu wprowadzono 525 tekstów (dotyczących wystaw, publikacji, spotkań w DSH i wydarzeń specjalnych, materiałów o bohaterach ekspozycji i publikacji) i ok. 1800 zdjęć (zapowiadających i dokumentujących wydarzenie, wybrane zdjęcia z wystaw i ksiąŜek). W ciągu roku całkowita liczba odsłon serwisu www.dsh.waw.pl
wyniosła 537 032. Strony odwiedziło 155 646 gości, w tym 97 231unikalnych uŜytkowników.
W 2013 roku uruchomiliśmy cztery serwisy specjalne. Jednym z nich był serwis
www.getto.waw.pl poświęcony obchodom 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Na stronach dostępnych w językach: polskim, angielskim i hebrajskim, moŜna było znaleźć program oficjalnych uroczystości oraz kilkadziesiąt projektów towarzyszących przygotowanych przez partnerów samorządowych i pozarządowych, a takŜe przypomnienie historii stołecznego getta i powstania. Liczba
odsłon wyniosła aŜ 150 721, liczba gości 26 928, a unikalnych uŜytkowników 19 239.
W związku z rocznicą przygotowaliśmy równieŜ multimedialny przewodnik po getcie warszawskim.
Wchodząc na strony: www.warszawskiegetto.dsh.waw.pl moŜna wybrać się na wirtualne spacery po
mieście, odsłuchac fragmentów relacji. Liczba odsłon wyniosła 21 378, liczba gości 2 486, w tym
unikalnych uŜytkowników 1 622.
W maju uruchomiliśmy kolejny serwis (www.wylaczsystem.pl), tym razem poświęcony 5. edycji
Wyłącz system – przygotowanemu przez Dom Spotkań z Historią cyklowi wydarzeń, które odbyły się
z okazji 24. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. Liczba odsłon wyniosła 59 679, liczba gości 21 834.
unikalnych uŜytkowników 18 200.
We wrześniu pojawił się serwis www.poszukiwanie.dsh.waw.pl o cyklu „Poszukiwanie”, dedykowanym Witoldowi Lutosławskiemu. Na stronach moŜna znaleźć informacje o kompozytorze, program wydarzeń w cyklu, relacje zdjęciowe oraz zrealizowane w DSH krótkie filmy, w których o Witoldzie Lutosławskim opowiadają jego bliscy, znajomi oraz krytycy muzyczni. Liczba odsłon wyniosła 1 779, liczba gości 530, w tym unikalnych uŜytkowników 352.
W 2013 roku Dział Administracji prowadził projekt „Historia w nowoczesnej oprawie. Zakup profesjonalnego systemu audio-wizualnego”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach dofinansowania zakupiliśmy sprzęt audio-wizualny do sali spotkań DSH, w
której odbywają się pokazy filmowe, projekcje multimedialne, debaty, konferencje, spotkania, koncerty i drobne formy teatralne. Nowe projektory multimedialne oraz zestawy do automatycznej prezentacji dźwięku wykorzystywane są podczas spotkań i konferencji; dzięki lampom wraz ze sterownikiem
DMX uzyskaliśmy lepszą jakość obrazu projekcji filmowych i multimedialnych, a ekrany dotykowe
wykorzystywane są na wystawach, podczas warsztatów edukacyjnych i działań animacyjnych, dając
nam większe moŜliwości prezentacji treści w sposób nowoczesny i ciekawy. Zakup profesjonalnej
kamery HD wraz z osprzętem umoŜliwi nam zwiększenie liczby nagrań świadków historii, które prowadzone są przez Archiwum Historii Mówionej i Mediotekę DSH. Program Adobe Premiere Pro CC
wykorzystywany jest do montaŜy filmowych. Zakupiono takŜe komputer 64 bitowy spełniający wymagania sprzętowe do zainstalowania programu Adobe Premiere Pro CC.
Zakup profesjonalnego sprzętu dał nam moŜliwość lepszej prezentacji oferty programowej.
***
Wraz 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 drugim półroczu 2013 roku. Kolejność załączników
odpowiada strukturze niniejszego sprawozdania.
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WYSTAWY
W 2013 roku przygotowaliśmy nowe wystawy, przedstawiające nie prezentowane wcześniej na taką
skalę kolekcje fotograficzne:
1.

„Będę to fotografował w kolorach…”Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa to pierwsza w Polsce przekrojowa wystawa niezwykłych zdjęć tego fotografa prezentowana w 150. rocznicę jego urodzin. Na ekspozycji zaprezentowaliśmy ponad 200
zdjęć, w tym kilkanaście kolorowych autochromów oraz 30 fotografii stereoskopowych.

2. Gerald Howson – bardzo polska sprawa to pokaz znakomitych, czarno-białych fotografii wykonanych przez brytyjskiego malarza, fotografa i historyka w 1959 roku w Warszawie, Krakowie,
Nowej Hucie i Lublinie.
3. Chcemy być wolni! Powstanie ludowe w NRD 17 czerwca 1953 to wystawa przybliŜająca nieznane szerzej w Polsce wydarzenie będące pierwszym tak powszechnym wystąpieniem przeciw władzy komunistycznej.
W Domu Spotkań z Historią gościliśmy takŜe wystawy zewnętrzne oraz kontynuowaliśmy działania
impresaryjne. PoniŜej w układzie chronologicznym przedstawiamy pełną aktywność ekspozycyjną
DSH w 2013 roku:
1. Wystawa 1947 Barwy ruin. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba
26 października 2012–26 maja 2013; organizator: DSH; 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. Ekspozycję 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 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.
Ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności zdjęciami Henry’ego N. Cobba ekspozycja
plenerowej części wystawy została przedłuŜona przynajmniej do 31 sierpnia 2013 roku.
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2. Wystawa Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach Władysława Sławnego
28 listopada 2012–31 marca 2013; organizatorzy: DSH, Agencja FORUM; partner: Profesjonalne
Laboratorium Fotograficzne ProLab
Wystawa przedstawiała 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.
3. Wystawa Tomasza Kiznego Wielki Terror 1937–1938
5–28 marca 2013; Organizatorzy: Fundacja Opowiedz To – Picture This, Narodowe Centrum Kultury,
DSH, Fabryka Trzciny, Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury Katowice; miejsce: Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny
Jeden z najlepszych polskich fotoreporterów wrócił do najwaŜniejszego dla siebie tematu – zbrodni
komunizmu. Tomasz Kizny projektem Wielki Terror mierzy się z tragicznymi wydarzeniami z lat 30.
XX wieku – apogeum stalinowskiego terroru w Związku Radzieckim. Wielki Terror to trzy wstrząsające serie zdjęć. Pierwsza dokumentuje odkryte w latach 90. XX wieku miejsca kaźni NKWD, masowe groby, najczęściej w Ŝaden sposób nieupamiętnione. Drugi cykl to portrety Rosjan, którzy podczas
stalinowskiej czystki stracili najbliŜszych. Fotografik utrwalił takŜe ich opowieści na filmie, które
moŜna oglądać na ekranach. Trzecią, najbardziej poraŜającą częścią wystawy są portrety skazanych na
śmierć, wykonane przez NKWD na chwilę przed egzekucją.
4. Wystawa Jan Palach ’69
15–17 marca 2013; Organizatorzy: Centrum Czeskie w Warszawie, HBO, DSH
Wystawa poświęcona czeskiemu studentowi, Janowi Palachowi, który 16 stycznia 1969 w proteście
przeciwko sowieckiej inwazji w Czechosłowacji dokonał aktu samospalenia. Ten desperacki protest
poruszył serca ludzi w całej Czechosłowacji i za granicą. Wystawa towarzyszyła pokazom w DSH
najnowszego filmu Agnieszki Holand „Gorejący krzew” – filmowej adaptacji historii praskiego studenta.
5. Wystawa Za murem. Jak powstawało warszawskie getto – fotografie z 1940 roku
11 kwietnia 2013 – 16 maja.2013; Organizatorzy: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, DSH
W okresie międzywojennym w Warszawie mieszkało około 380 tysięcy śydów, którzy stanowili największe skupisko ludności Ŝydowskiej w Europie. Polityka III Rzeszy doprowadziła do eksterminacji
europejskich śydów, wobec których Niemcy stosowali liczne represje i prześladowania, w tym tworzenie zamkniętych gett. Wystawa prezentuje zdjęcia z wytyczania i budowy pierwszych murów oddzielających warszawskie getto od reszty miasta, przeprowadzkę ludności Ŝydowskiej i początki Ŝycia
za murem w 1940 roku.
6. Wystawa Havel na wyciągnięcie ręki
29 maja 2013 – 16 czerwca 2013; Organizatorzy: Czeskie Centrum, DSH
Wystawa pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Na wystawie moŜna było obejrzeć blisko 80 zdjęć autorstwa Oldřicha Škáchy, czeskiego dysydenta,
sygnatariusza Karty 77, fotoreportera, a przede wszystkim bliskiego przyjaciela i fotografa Václava
Havla. Škácha przez ponad 30 lat towarzyszył Václovi Havlovi ze swym aparatem fotograficznym w
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wielu róŜnych sytuacjach – oficjalnych i prywatnych. Spotkał Havla, gdy ten był pisarzem i aktorem,
fotografował go w czasach jego działalności opozycyjnej juŜ w latach 70. (dokumentując jednocześnie
działalność czeskiej opozycji antykomunistycznej), a takŜe w okresie prezydentury i po jej zakończeniu. Na wystawie zobaczymy Havla w gronie przyjaciół oraz podczas oficjalnych spotkań. Havel na
wyciągnięcie ręki ukazuje historię człowieka, który nie chciał zostać politykiem, lecz marzył o Ŝyciu
zwyczajnego człowieka w zwyczajnym, wolnym kraju, a który – spełniając to marzenie – został prezydentem.
7. Wystawa Chcemy być wolni! Powstanie ludowe w NRD 17 czerwca 1953
5 czerwca–15 września 2013; organizatorzy: Federalna Fundacja ds. Rozliczenia z Dyktaturą SED,
Dom Spotkań z Historią, Ambasada Niemiec w Warszawie, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie’ partnerzy: Instytut Historyczny UW, Narodowe Centrum Kultury (w ramach programu „Interwencje”).
Wystawa pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka.
Ekspozycja poświęcona mało znanym w Polsce kartom z historii NRD: krwawe stłumione strajki i
demonstracje były pierwszym wstrząsem w byłym bloku komunistycznym. Wystawa przygotowana z
okazji 60. rocznicy buntu obywateli NRD przeciwko władzy komunistycznej przybliŜa genezę i przebieg powstania w poszczególnych miastach, reakcję komunistycznych władz i próby zdyskredytowania protestów. Zwiedzający otrzymuje pokaźną dawkę wiedzy o sytuacji powojennej Niemiec i budowie „podstaw socjalistycznych”. Po raz pierwszy polski zwiedzający moŜe zapoznać się z najnowszymi wynikami badań w tym zakresie. Na uwagę zasługuje zwłaszcza część poświęcona polskim
reakcjom na niemieckie wydarzenia. Zgromadzono tu m.in. nieliczne publikacje drugoobiegowe, karykatury oraz opracowania naukowe. Autorzy ekspozycji poruszają równieŜ kwestie współczesnej
pamięci o powstaniu. Wystawie towarzyszy dwujęzyczny, polsko-angielski, katalog (finansowy ze
środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej).
8. Wystawa Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach
Stanisława Wilhelma Lilpopa; 4 lipca 2013 – 6 stycznia 2014; organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Agencja Prasowa FOTONOVA
Wystawa zdjęć pochodzącego ze znanej warszawskiej rodziny przemysłowców Stanisława Wilhelma
Lilpopa, załoŜyciela miasta-ogrodu Podkowa Leśna, ojca Anny Iwaszkiewiczowej i fundatora domu w
Stawisku, prawdopodobnie pierwszego polskiego fotografa wykonującego kolorowe zdjęcia w technice autochromu. Z całą pewnością jako pierwszy w Polsce (w 1909 roku) wprowadził kolor do fotografii stereoskopowej. NiezaleŜnie od powodzenia w eksperymentowaniu z nowatorskimi technikami,
jego zdjęcia świadczą o niewątpliwym talencie i umiejętności fotograficznego postrzegania rzeczywistości. Stanowią ciekawy zbiór – wszechstronny i znakomity pod względem artystycznym, a jednocześnie są cennym dokumentem dającym wyobraŜenie o codziennym Ŝyciu i wydarzeniach historycznych
pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Wśród zachowanych zdjęć na potrzeby wystawy wyodrębniono
kilka grup tematycznych. Poza fotografiami rodzinnymi, wbrew pozorom stosunkowo nielicznymi
(wyjątkiem są portrety córki), kolekcja zawiera wiele zdjęć z podróŜy, głównie po Europie, jak równieŜ z polowań i spotkań towarzyskich o rozmaitym charakterze. Wyjątkowym zbiorem są zdjęcia
wykonane podczas wyprawy do Afryki na przełomie lat 1910 i 1911. Wreszcie, szczególne znaczenie
mają fotografie o charakterze reportaŜowym, wyróŜniające się nowoczesnym, jak na tamtą epokę,
ujęciem tematu i sposobem kadrowania.
Na wystawie, zorganizowanej w 150. lecie jego urodzin, moŜna było obejrzeć około 180 fotografii z
lat 1909-1930. Na ekspozycji oprócz wydruków tradycyjnych znalazły się takŜe wydruki w technice
trójwymiarowej. Ponadto, specjalnie na potrzeby tej wystawy, DSH został doposaŜony w telewizor do
wyświetlania zdjęć stereoskopowych bez okularów 3D, w którym prezentowaliśmy około 30 takich
fotografii. Uzupełnieniem prezentowanego wyboru prac była część poświęcona historii fotografii stereoskopowej. Wystawa została przygotowana w dwóch językach: polskim i angielskim.
Ekspozycji towarzyszy równieŜ dwujęzyczny, polsko-angielski albumowym katalog, w którym znalazło się prawie 200 zdjęć, z czego 80 zdjęć trójwymiarowych do oglądania z wykorzystaniem specjalnych okularów dołączonych do publikacji, a takŜe obszerny esej o Stanisławie Wilhelmie Lilpopie.
Ekspozycji towarzyszył cykl spotkań poświęconych rodzinie Lilpopów i dawnej fotografii.
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9. Wystawa Wola pamięci. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli; 2 sierpnia – 18 września
2013; organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Woli, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy; partnerzy: Dom Spotkań z Historią, Komitet ds. Cmentarza
Powstańców Warszawy przy Światowym Związku śołnierzy Armii Krajowej, Archiwum Główne Akt
Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Wystawa poświęcona Cmentarzowi Powstańców Warszawy na Woli, gdzie spoczywają szczątki ok.
100 tysięcy osób poległych i zamordowanych przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego, a
takŜe m.in. więźniów Pawiaka i Gestapo na Szucha, śydów rozstrzelanych na stadionie SKRY, Ŝołnierzy kampanii wrześniowej i walk o Warszawę w 1945 roku. Cmentarz otwarto niedługo po wyzwoleniu stolicy. Wyboru lokalizacji dokonało Biuro Odbudowy Stolicy, a projekt opracowali Alina
Scholtzówna i Romuald Gutt. W 1963 roku nekropolia została przeprojektowana, a w 1973 postawiono na niej pomnik Polegli – Niepokonani. Wystawa przedstawia historię miejsca, na którym znalazł
się cmentarz od XIX wieku przez okres II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, kiedy to
niemieckie oddziały dokonały zbrodni ludobójstwa na mieszkańcach warszawskiej Woli, do czasów
współczesnych.
10. Wystawa Warszawa z wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940-45 z National Archives w College Park; 12 sierpnia – 17 listopada 2013; organizator: DSH
Wystawa zdjęć Warszawy wykonanych przez Luftwaffe w czasie II wojny światowej po raz pierwszy
została zaprezentowana w 2009 roku. Na Ŝyczenie publiczności w 2013 roku była ponownie pokazywana na skwerze im. Ks. Jana Twardowskiego. Fotografie przedstawiają stolicę w najbardziej dramatycznych miesiącach II wojny światowej. Ekspozycję otwierają zdjęcia naziemne, rejestrujące wkraczanie wojsk niemieckich do Warszawy w 1939 roku. Główna część wystawy to zdjęcia lotnicze z lat
1940–45. Przedstawia obraz miasta ze śladami walk z 1939 roku i zniszczeniami po bombardowaniach
sowieckich z lat 1941–43. Jednocześnie to ostatni zapis stanu Warszawy w przededniu niemal całkowitego zniszczenia. W zestawieniu z eksponowanymi w drugiej części wystawy zdjęciami z czasów
Powstania Warszawskiego uwidacznia tempo i rozmiary destrukcji miasta. Dzięki zdjęciom uzupełnionym o komentarze i szkice Zygmunta Walkowskiego moŜna równieŜ prześledzić, jak zmieniały się
granice getta, a takŜe którymi kanałami poruszali się powstańcy z 1944 roku. Fotografie pochodzą z
The National Archives w College Park pod Waszyngtonem. W 2007 roku całkowicie zapomniany
zbiór odkrył Zygmunt Walkowski, varsavianista specjalizujący się w interpretowaniu zdjęć stolicy z
czasów II wojny światowej. Wystawie towarzyszy wznowiony katalog.
11. Wystawa Gerald Howson – bardzo polska sprawa, 26 września 2013 – 6 stycznia 2014; Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Bogdan Frymorgen / Archiwum Geralda Hawsona, Instytut Kultury
Polskiej w Londynie; wystawa pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji, Ambasadora Wielkiej
Brytanii w Polsce, Pana Robina Barnetta.
Na wystawie prezentowaliśmy blisko 60 znakomitych, czarno-białych fotografii wykonanych przez
brytyjskiego malarza, fotografa i historyka Geralda Howsona w 1959 roku w Warszawie, Krakowie,
Nowej Hucie i Lublinie, a takŜe film dokumentalny o autorze zdjęć. W większości nieznane w Polsce i
niepublikowane zdjęcia pokazują codzienność końca lat 50. w PRL-u. Gerald Howson przyjechał do
Polski na zlecenie pisma „The Queen”. Miał przywieźć zdjęcia do artykułu o zimnowojennych realiach naszego kraju. Po trzytygodniowej podróŜy wrócił do Anglii z kilkunastoma rolkami filmów,
jednak redakcja odmówiła publikacji zdjęć, poniewaŜ artykuł, który miały zilustrować – z obawy o los
mieszkającego w Polsce autora tekstu – nigdy nie powstał. Filmy trafiły do szuflady, gdzie przeleŜały
prawie pół wieku. Odnalazł je dopiero w 2008 roku kurator wystawy i opiekun Archiwum Geralda
Howsona, dziennikarz radiowy Bogdan Frymorgen. Ekspozycji towarzyszy katalog, zawierający warszawskie zdjęcia fotografa z 1959 roku. Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2014 roku, od 27 maja do 13 czerwca będzie pokazywana w Londynie, w 12
Star Galery.
***
W 2013 roku prowadziliśmy działania impresaryjne obejmujące wcześniej przygotowane ekspozycje.
W sumie wypoŜyczyliśmy róŜne wystawy 16 razy instytucjom na terenie całego kraju. PoniŜej kalendarium impresariatu DSH w 2013 roku:
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A. Impresariat krajowy:
1. Wystawa Janusz Korczak – król dzieci, 2–31 stycznia 2013; miejsce: Miejski Ośrodek Kultury,
05-420 Józefów, ul Kardynała Wyszyńskiego 2
2. Wystawa Niegdysiejsze śniegi. Zima w metropoliach, 2–31 stycznia 2013; miejsce: Miejski
Ośrodek Kultury, 05–420 Józefów, ul Kardynała Wyszyńskiego 2
3. Wystawa Karol Beyer – pierwsze fotografie Krakowskiego Przedmieścia, 18 stycznia–12 maja
2013; miejsce: Muzeum Regionalne w Kozienicach, ul Parkowa 5B, 02-900 Kozienice
4. Wystawa Schyłek PRL'u. Lata 80. w zdjęciach z Agencji FORUM, 1–28 lutego 2013; miejsce:
Miejski Ośrodek Kultury, 05–420 Józefów, ul Kardynała Wyszyńskiego 2
5. Wystawa Futbol dawnej Warszawy, 25 kwietnia–31 maja 2013; miejsce: Bemowskie Centrum
Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201, 01–459 Warszawa
6. Wystawa Wokół pałacu i dworu. Świat ocalony w kolekcji Janusza Przewłockiego, 9 czerwca–14
lipca 2013; miejsce: Impresja Rękodzieło, ul. Kruczkowskiego 8A, 05–500 Piaseczno
7. Wystawa Schyłek PRL-u. Lata 80. w zdjęciach z agencji FORUM, 10–14 lipca 2013; miejsce:
Terminal Sztuki Darłowo, ul. Kotwiczna 12, 76–153 Darłówko Zachodnie
8. Wystawa Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana 1936–1974, 1 lipca–30
września 2013; miejsce: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul.
Minorytów 3, 45-017 Opole
9. Wystawa Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego, 1 lipca–15 października 2013;
miejsce: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-108 Grunwald
10. Wystawa Schyłek PRL-u. Lata 80. w zdjęciach z agencji FORUM, 6 sierpnia–30 września 2013;
miejsce: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska
201, 01–459 Warszawa
11. Wystawa Futbol dawnej Warszawy, 1 sierpnia–30 października 2013; miejsce: ul. Konwiktorska
6, 00-206 Warszawa
12. Wystawa 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba, 1 września – 15 października 2013, miejsce: Muzeum Mazurskie w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12–100 Szczytno
13. Wystawa Janusz Korczak - król dzieci, 1 listopada–31 stycznia 2014; miejsce: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
14. Wystawa Cztery pory Gierka. Polska lat 1970–1980 w fotografiach z Agencji FORUM, 16 października–30 listopada 2013; miejsce: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy, ul. Górczewska 201, 01–459 Warszawa
15. Wystawa Warszawa, stan wojenny, 15 listopada–2 stycznia 2014; miejsce: Bemowskie Centrum
Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201, 01–459 Warszawa
16. Wystawa Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach Władysława Sławnego, 19 listopada–5 stycznia 2014; miejsce: Galeria Klubu Marynarki Wojennej
„Riwiera”, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-301 Gdynia
Dom Spotkań z Historią był partnerem wystawy 1947 Barwy ruin. Szczecin w przededniu (od)budowy.
Ekspozycja miała miejsce na Jasnych Błoniach w Szczecinie od 23 kwietnia do 5 maja 2013.

MEDIOTEKA
1. ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
W omawianym okresie powiększyliśmy zasoby Archiwum Historii Mówionej (AHM) o kolejne
relacje i archiwalia. AHM przechowuje obecnie przeszło 5 314 relacji, tj. około 13 330 godzin nagrań
wraz z towarzyszącymi im skanami zdjęć i dokumentów. Priorytetem w upowszechnianiu zgromadzonych zasobów jest prezentacyjna baza internetowa audiohistoria.pl, na której umieszczamy fragmenty
nagranych relacji świadków – obecnie ponad 3 400 fragmentów, ich biografie oraz zdigitalizowane
materiały z domowych archiwów (około 3 400 fotografii). Serwis audiohistoria.pl to nadal najbogatszy w Polsce zasób źródeł oral history dostępnych on-line. Pracownicy AHM przeprowadzili kilka-
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dziesiąt warsztatów ze studentami i uczniami na temat metodologii oral history oraz problematyki
związanej z analizą, udostępnianiem i upowszechnianiem źródeł audio i wideo ze zbioru AHM.
Za pośrednictwem Uniwersytetu Karola w Pradze udostępniamy równieŜ zbiory USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (Visual History Archive). Archiwum, załoŜone przez reŜysera Stevena Spielberga, od 1994 roku zarejestrowało około 52 tysiące relacji wideo z
okresu II wojny światowej: opowieści śydów ocalonych z Holokaustu, świadków Jehowy, Romów i
Sinti, homoseksualistów, więźniów politycznych, osób ratujących śydów, wyzwolicieli i świadków wyzwalania obozów oraz świadków procesów niemieckich zbrodniarzy wojennych. DSH był
pierwszą instytucją w Polsce, która umoŜliwiła zapoznanie się z tymi świadectwami (ponad 1500 relacji nagrano w języku polskim).
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 2013 roku AHM zdigitalizowało i opracowało 228 relacji dźwiękowych, liczących łącznie
około 610 godzin nagrań, oraz 5 relacji wideo. Pozyskaliśmy i zeskanowaliśmy około 3 600 zdjęć
archiwalnych pochodzących z rodzinnych albumów.
W prezentacyjnej bazie internetowej audiohistoria.pl udostępniamy obecnie blisko 3 400
fragmentów nagranych relacji, biografie rozmówców oraz zdigitalizowane materiały z domowych
archiwów (ponad 3 400 fotografii).
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 – 42 relacje audio i 3 relacje wideo;
– Zatopione wsie. Aktywizacja kulturowa społeczności Zalewu Wiślanego – 43 relacje audio;
– Dziadek z Wehrmachtu – 31 relacji audio;
– Bolesławiec. Biografie Polaków, Niemców, Bośniaków, Serbów i Chorwatów w perspektywie
powojennych migracji – 17 relacji audio;
– Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires – 30 relacji audio;
– Ocalić od zapomnienia: biografie mieszkańców ziemi bielskiej – 11 relacji audio;
– KARTA z Polakami na Wschodzie, realizowany wyjątkowo w Wielkiej Brytanii – 2 relacje
audio;
– Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy. Kolekcja autorska Magdaleny Stopy – 21
relacji audio;
– Kaszuby – pamięć i toŜsamość – 2 relacje audio;
– Kaszuby w polskiej i niemieckiej pamięci. Wspólna historia lokalna – 1 relacja audio;
– Relacje byłych Ŝołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka – 2 relacje audio;
– Więźniowie okresu stalinizmu. Projekt historii mówionej – 9 relacji audio;
– W kolejce po równość. Polska 1945–1956 w opowieściach kobiet – 9 relacji audio;
– Warszawa wielonarodowa. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989 – 2 relacje wideo;
– śyciorysy emocjonalne. Polska 1939–1989 w opowieściach psychologów i psychoterapeutów
– 3 relacje audio;
– Opowiem Ci o mojej Warszawie – 3 relacje audio;
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–
–
–
–

Nestorzy polskiej nauki – 1 relacja audio;
Archiwum Wschodnie – 1 relacja audio;
Pamiętać, by pamiętać – 1 relacja audio;
Audycja „Przesiedleni. Polsko-niemiecka pamięć o wysiedleniach w Wielkopolsce w czasie
II wojny światowej” – 1 relacja audio.

W 2013 pracownicy i współpracownicy AHM wzięli udział w następujących konferencjach, seminariach i warsztatach:
•

styczeń–grudzień 2013, DSH/UW – kilkadziesiąt warsztatów w DSH oraz na Uniwersytecie
Warszawskim dla studentów i doktorantów instytutów: historii, socjologii, filozofii, etnologii i
kultury polskiej. Warsztaty dotyczyły metodologii oral history oraz problematyki związanej z
analizą, udostępnianiem i upowszechnianiem źródeł audio i wideo ze zbioru AHM oraz ze
zbioru Visual History Archive. Udział w zajęciach wzięli takŜe doktoranci oraz wykładowcy,
m.in.: prof. Jerzy Kochanowski, prof. Marcin Kula, prof. Andrzej Chojnowski, dr hab. Paweł
Rodak, dr hab. Marcin Zaremba, dr Justyna Kowalska-Leder i dr Patrycja Mączyńska. Warsztaty przeprowadziła Anna Maciąg (DSH/FOK).

•

27 lutego–3 marca, DSH – polsko-niemieckie seminarium Niemcy, robotnicy przymusowi i
wojna prowadzone we współpracy z Miejscem Pamięci Buchenwald (z Polski wzięli nim
udział studenci Uniwersytetu Warszawskiego, z Niemiec – Uniwersytetu w Jenie). Podstawę
źródłową dla zajęć stanowiły materiały AHM, seminarium poprowadził dr Piotr Filipkowski
(PAN/DSH).

•

luty–marzec, DSH/UW – seminarium Czas, Pamięć, Wiedza – jako wymiary Ŝycia społecznego dla studentów Kolegium Artes Liberales UW, prowadzący prof. Andrzej Waśkiewicz, prof.
Joanna Partyka, dr Piotr Filipkowski (PAN/DSH). Podstawę źródłową dla części zajęć stanowiły materiały AHM.

•

8 marca, DSH – w ramach konwersatorium dla studentów UW Scena filmowa i muzyczna w
Peerelu (1945-1989) dr Jarosław Pałka (DSH) poprowadził warsztat przygotowujący do realizacji pracy rocznej. Tematem warsztatów było przeprowadzenie wywiadów ze świadkami historii.

•

15 kwietnia, Muzeum Historii śydów Polskich w Warszawie – warsztaty dla pracowników i
wolontariuszy Muzeum Historii śydów Polskich na temat przeprowadzania relacji wideo ze
świadkami historii. Warsztaty prowadzili dr Jarosław Pałka (DSH) i dr Piotr Filipkowski
(PAN/DSH).

•

13 maja, DSH – zajęcia dla studentów Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na temat specyfiki pozyskiwania, archiwizowania i udostępniania relacji oral history przez AHM. Zajęcia przeprowadzili dr Jarosław
Pałka (DSH) i Dominik Czapigo (FOK).

•

W lutym, maju i lipcu 2013 odbyły się spotkania seminaryjne (DSH) w ramach projektu AHM
Więźniowie obozów koncentracyjnych – drugie i trzecie pokolenie prowadzonego przez Katarzynę Madoń-Mitzner, Piotra Filipkowskiego i Annę Maciąg. Na spotkaniach tych analizowaliśmy relacje ze zbiorów AHM. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy grupę terapeutek z
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

•

26 czerwca, DSH – IV edycja Socjoszkoły. Laureaci konkursu polegającego na napisaniu eseju
My, dzieci Sieci? Jacy jesteśmy? spędzili trzy dni w Warszawie. Podczas kilkunastu zajęć miały szansę dyskutować, spotykać się z aktywistami, socjologami, rozmawiać o sieci, społeczeństwie wirtualnym, etc. W DSH uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Annę Maciąg
(DSH/FOK). Dotyczyły one archiwów audio oraz wideo, procesu ich powstawania i wykorzystywania oraz moŜliwości badawczych. Licealiści obejrzeli takŜe fragmenty filmów ze zbioru
AHM i Visual History Archive oraz wysłuchali fragmentów nagrań audio.

•

lipiec, DSH – zajęcia dla grupy badaczy ze Szwecji, na których zaprezentowano zbiory AHM
oraz VHA. Uczestników zapoznano z metodologią oral history, odbyła się takŜe dyskusja nad
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elementami, które wyróŜniają relacje biograficzne audio i wideo spośród źródeł archiwalnych.
Zajęcia poprowadziła Anna Maciąg (DSH/FOK).
•

4 września, DSH – spotkanie z pracownikami Archiwum Historii Mówionej na Białorusi
(prof. Aleksander Smalianczuk, Instytut Slawistyki PAN), w trakcie którego Jarosław Pałka
(DSH) i Dominik Czapigo (FOK) przedstawili specyfikę działalności AHM DSH i FOK, mówili o sposobie zapisywania relacji oral history, ich archiwizowaniu i udostępnianiu.

•

5–8 września, Uniwersytet Opolski – podczas czwartej edycji MediaLab projektu Obóz Kultury 2.0 realizowanego przez Fundację Ortus dr Jarosław Pałka (DSH) i Dominik Czapigo
(FOK) przeprowadzili warsztaty na temat wykorzystanie technik audio-wideo przy zapisywaniu źródeł historycznych (relacji biograficznych).

•

28 września, Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie – prelekcja Trud opowiadania. Doświadczenia obozowe w perspektywie psychologii i historii mówionej. Prelekcja odbyła się w ramach
Festiwalu Nauki, wygłosili ją Katarzyna Madoń-Mitzner (DSH) i dr Piotr Filipkowski
(PAN/DSH).

•

15 października, DSH – dr Jarosław Pałka (DSH) prowadził otwarte dla publiczności spotkanie z okazji 70. rocznicy bitwy pod Lenino. W trakcie dyskusji zaprezentowane zostały zbiory
AHM oraz fragmenty relacji weteranów spod Lenino nagrane przez Archiwum Historii Mówionej DSH i FOK.

•

18–20 października, Kraków – pracownicy i współpracownicy AHM wzięli udział w V Spotkaniu Warsztatowym Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (PTHM). W czasie spotkania Anna Maciąg (DSH/FOK) przeprowadziła warsztaty dla studentów rozpoczynających pracę metodą oral history. Podczas Walnego Zebrania członków PTHM wyłoniony został nowy
zarząd stowarzyszenia – Magda Szymańska (DSH) została wybrana na skarbnika Towarzystwa.

•

30 października, DSH – promocja ksiąŜki śołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny autorstwa Jarosława Pałki, Machteld Venken i Krzysztofa Marcina Zalewskiego.
Na ksiąŜkę składają się fragmenty relacji z projektu realizowanego przez Dom Spotkań z Historią, w ramach którego nagrywani byli weterani 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez
gen. Maczka. Wszystkie wywiady udostępnione są w Czytelni Multimedialnej DSH.

•

17 listopada, DSH – spotkanie z grupą uzdolnionej młodzieŜy licealnej z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, m.in. na temat działalności Archiwum Historii Mówionej, prowadzone
przez Katarzynę Madoń-Mitzner (DSH).

•

22 listopada, DSH – polsko-niemieckie seminarium dla nauczycieli, edukatorów, twórców
programów nauczania na temat wykorzystania wywiadów z byłymi robotnikami przymusowymi w III Rzeszy – konceptualizacja materiałów dydaktycznych. Partnerzy niemieccy: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Freie-Universität w Berlinie. Podstawę
źródłową dla zajęć stanowiły materiały AHM, seminarium prowadzili: dr Piotr Filipkowski
(PAN/DSH) oraz Katarzyna Madoń-Mitzner (DSH).

•

28 listopada, DSH – warsztaty na temat historii mówionej i prezentacja projektów realizowanych w AHM dla uczestników międzynarodowego projektu StorySavers… Tell your story.
Make history prowadzonego przez Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i MłodzieŜy
„DoroŜkarnia” (uczestnicy – nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kultury z Grecji, Irlandii,
Czech, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski). Warsztaty prowadził dr Piotr Filipkowski
(PAN/DSH).

Zasoby AHM wykorzystywane były w pracach naukowych i badawczych, nawiązaliśmy bądź
kontynuowaliśmy współpracę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą (m.in. z
Uniwersytetem Warszawskim, Państwową Akademią Nauk, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, The Conference of
Jewish Material Claims Against Germany, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, Uniwersytetem Łódzkim, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fundacją Pracownia Badań i Innowacji
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Społecznych „Stocznia”, Fundacją Culture Shock, Stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Serbskiej, Fundacją Ari Ari…).
RównieŜ relacje ze zbiorów Visual History Archive (VHA są szeroko wykorzystywane w pracach naukowych i badawczych oraz w edukacji pozaszkolnej– pozwalają przekroczyć tradycyjną formułę nauczania o Holokauście. Ze zbiorów VHA moŜna korzystać codziennie w Czytelni Multimedialnej DSH. W 2013 roku z nagrań VHA skorzystało ponad 50 osób, z czego duŜa część prowadziła
systematyczne kwerendy, wielokrotnie odwiedzając Czytelnię. Byli to zarówno indywidualni badacze,
jak i przedstawiciele przeróŜnych instytucji, w tym kultury i nauki (Instytut Kultury Polskiej UW,
Muzeum Warszawskiej Pragi, Zehren Jüdische Studien Berlin-Brandenburg (Niemcy), Centre National de la Recherche Scientifique (Francja), Sıdertın University (Szwecja), Lund Universitet (Szwecja), New York University (USA), XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, Zespół Szkół w
Szczekocinach, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, Telewizja Polsat News.
Jako Pracownia Digitalizacyjna Archiwum Historii Mówionej nawiązało współpracę z Instytutem
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przy projekcie Digitalizacja i archiwizacja zbioru audiowizualnego Archiwum Danych Jakościowych. Jego efektem będzie około 1100 godzin zdigitalizowanych nagrań i 1500 fotografii i dokumentów pozostających w zbiorach IFiS PAN. Projekt przewidziany jest na lata 2013–2015.
Współpracujemy równieŜ z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy
projekcie Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja wywiadów
biograficznych z pracownikami przemysłu. W ramach projektu powstanie około 100 nagrań biograficznych, które wraz z towarzyszącą ikonografią (około 500 obiektów) włączone zostaną do zbiorów
AHM i udostępniane będą w Czytelni Multimedialnej DSH. Projekt przewidziany jest na lata 2013–
2016.
W 2013 roku zostaliśmy partnerem w projekcie badawczym Doświadczenie biograficzne w PRL i
NRD oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu 1945–1955. Porównanie socjologiczne na
podstawie analizy biograficznej prowadzonym przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem w Magdeburgu. W projekcie wykorzystywane są nagrania z AHM, powstają równieŜ nowe relacje, które wchodzą do zbiorów Archiwum. W roku 2014 planowana jest międzynarodowa konferencja
naukowa w Domu Spotkań z Historią, zamykająca projekt.
Nasze zbiory udostępniliśmy m.in. następującym instytucjom:
•

Stowarzyszeniu „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. do audioprzewodnika dotyczącego warszawskiej dzielnicy Ochota z okresu II wojny światowej,

•

Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów” do wykorzystania
w grze miejskiej Tramwaj Letnisko,

•

Muzeum Częstochowskiemu do wykorzystania na wystawie poświęconej prof. Janowi Oderfeldowi,

•

The Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society (Belgia) w celu stworzenia i udostępniania kolekcji pod nazwą The Soldiers of General
Maczek’s 1st Armoured Division,

•

Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” do internetowej wystawy Jerzy Woźniak – człowiek do
zadań specjalnych,

•

Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7. D.A.K. do badań nad Historią 7.
Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej,

•

Fundacji Polonia-Ruthenia do wykorzystania na warsztatach metodycznych dla polskich i
ukraińskich nauczycieli.

W związku z obchodami 70. rocznicy Powstania w Warszawskim Getcie zespół AHM wspólnie z
działem animacji przygotował prezentację on-line (www.warszawskiegetto.dsh.waw.pl) – rodzaj wirtualnej mapy, gdzie o konkretnych miejscach i wydarzeniach związanych z gettem opowiadali świadkowie historii – mieszkańcy Warszawy nagrani przez AHM. W prezentacji wykorzystaliśmy fragmenty relacji oraz zdjęcia archiwalne. Warszawiacy opowiadają m.in. o tworzeniu getta, epidemii tyfusu,
pracy w szopach, akcji wysiedleńczej oraz Ŝyciu codziennym w Ŝydowskiej dzielnicy zamkniętej.
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Natomiast uczniowie liceum im. Mikołaja Reja przygotowali w ramach warsztatów edukacyjnych
w DSH podobną mapę, wykorzystując wybrane przez siebie fragmenty relacji ocalonych z Holocaustu
ze zbiorów Visual History Archive.
Fragmenty relacji gromadzonych przez AHM były intensywnie wykorzystywane w pracy edukacyjnej DSH. Na podstawie materiałów AHM prowadzone są zarówno zajęcia na temat róŜnych okresów XX wieku, jak teŜ przybliŜające oral history jako metodę dokumentowania przeszłości. Wspólnie
z Działem Edukacji otrzymaliśmy dofinansowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem relacji z
Visual History Archive (grantodawca: Conference on Jewish Material Claims Against Germany). W
jego ramach planujemy przeprowadzenie w 2014 roku 5 warsztatów dla młodzieŜy, pedagogów i nauczycieli a takŜe jedno międzynarodowe spotkanie specjalistów oral history i edukatorów pracujących
na zbiorze VHA.
Na podstawie naszej publikacji Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944 przygotowane zostało 45-minutowe słuchowisko radiowe w reŜyserii Katarzyny Michałkiewicz. Wyemitował je Program Pierwszy Polskiego Radia w sierpniu 2013. W oparciu o materiały z broszury powstał takŜe
minispektakl w reŜyserii Katarzyny Michałkiewicz, opowiadający o losach ludności cywilnej w czasie
powstania. Wspomnienia czytali znakomici młodzi aktorzy: Karolina Gorczyca, Rafał Fudalej, Maciej Zacharzewski, Marcin Zacharzewski, Antoni Paradowski, Julia Trembecka, Joanna Zubrzycka i Karolina Michalik. Spektakl odbył się 25 września 2013 w Domu Spotkań z Historią.
Z materiałów dźwiękowych i ikonograficznych skorzystali równieŜ indywidualni badacze i pasjonaci historii, przygotowując m.in. film animowany na temat nazistowskiego obozu w Płaszowie, pisząc prace magisterskie i doktoranckie, artykuły prasowe. Kilka osób zgłosiło się do nas w poszukiwaniu informacji o nieŜyjących członkach swojej rodziny – materiały otrzymane z AHM miały dla
nich ogromną wartość emocjonalną.
W 2013 roku trwały finalne prace nad dwoma ksiąŜkami opartymi na zbiorach AHM – Warszawiacy nie z tej ziemi pod red. Jerzego Kochanowskiego (wybór relacji z projektu AHM Warszawa
wielonarodowa. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989) oraz Wojna na Kaszubach. Pamięć
polskich i niemieckich świadków pod red. Rolanda Borchersa i Katarzyny Madoń-Mitzner (wybór z
polskich i niemieckich relacji z terenu Kaszub, pozyskiwanych w latach 2002–2012 w ramach projektów FOK i DSH, we współpracy z Freie Universitat w Berlinie). KsiąŜka Warszawiacy nie z tej ziemi
miała swoją premierę 20 września 2013. Miesiąc później zaprezentowany został film (przygotowany
przez Katarzynę Madoń-Mitzner i Karola Białasa) towarzyszący publikacji, na który składają się
fragmenty relacji wideo, stanowiące wybór z rozmów z pięcioma cudzoziemcami mieszkającymi w
Warszawie od czasów PRL-u. Premiera ksiąŜki Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich
świadków planowana jest na marzec 2014.
W maju 2013 rozpoczęliśmy realizację projektu wydawniczego Warszawa w pierwszych latach po
wojnie. Jego efektem będzie 76-stronnicowa publikacja oraz płyta z relacjami audio i wideo pochodzącymi ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej. Publikacja ta – bogato ilustrowana broszura, piąta
pozycja serii wydawniczej „Z Archiwum Historii Mówionej” – będzie wyborem ze wspomnień
mieszkańców stolicy, którzy w trakcie powstania warszawskiego i po jego upadku zostali z niej wypędzeni, oraz tych, którym udało się przetrwać w jej ruinach do momentu wejścia Ŝołnierzy Armii
Czerwonej i ludowego Wojska Polskiego. Pragniemy opowiedzieć o powrotach do zniszczonej Warszawy, Ŝyciu wśród ruin, początkach odbudowy miasta i Ŝyciu codziennym w nowych warunkach
społecznych i politycznych, w państwie rządzonym przez komunistów. Publikacja zostanie włączona
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. Będzie to czwarta broszura o tematyce warszawskiej.
W 2013 roku kontynuowaliśmy transkrybowanie i tagowanie relacji wideo ze zbiorów AHM. Do
końca 2013 roku 5 z nich zostało przygotowanych do umieszczenia w całości w internecie na stronie
www.audiohistoria.pl. W styczniu 2014 udostępnimy je online – stanowią bardzo cenny materiał do
zajęć lekcyjnych.
Na koniec 2013 roku wydany został przez DSH kalendarz ścienny ze zdjęciami ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej.
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2. FOTOHISTORIA
Od stycznia 2007 prowadzimy edukacyjny serwis fotografii XX wieku, pod adresem internetowym:
www.fotohistoria.pl. Celem przedsięwzięcia było stworzenie 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.
3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Działania publiczne podejmowane przez DSH są na bieŜąco dokumentowane fotograficznie.
W 2013 roku wykonanych zostało ponad 10 000 zdjęć z ponad 260 wydarzeń organizowanych lub
współorganizowanych przez DSH. Gościliśmy historyków, varsavianistów, krytyków filmowych,
artystów, dziennikarzy, działaczy samorządowych oraz urzędników miejskich. Naszymi gośćmi byli
m.in. Władysław Bartoszewski, Olga Bończyk, Barbara-Borys Damięcka, Maciej Drygas, Jacek Fedorowicz, Ryszard Horowitz, Tomasz Kizny, Tomasz Makowiecki, Tadeusz Mazowiecki, Chris Niedenthal, Janina Ochojska, Sydney Polak, Tadeusz Rolke, Adam Daniel Rotfeld, Stanisław Tym. W archiwum fotograficznym posiadamy duŜy zbiór zdjęć osób ze świata nauki i kultury, których gościliśmy w
Domu Spotkań z Historią.
FILMOTEKA
W 2013 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”, „Nakręcona historia”, „Polska Szkoła Dokumentu”, „Historia w
kadrze: historia XX wieku w polskich fabułach filmowych”, „Kino kresowe” (opis w części dotyczącej Warszawskiej Inicjatywy Kresowej), „Kino, rock, kontrkultura”(szczegóły cyklu znajdują się w
części EDUKACJA). W 2013 roku Filmoteka była takŜe koproducentem filmu Paderewski człowiek
czynu, sukcesu i sławy (2013, 41’), reŜ. Wiesław Dąbrowski. Dział koordynuje takŜe działalność edukacyjnego klubu filmowego „Przez kino do historii”. Prowadzi równieŜ regularną rejestrację filmową
wybranych spotkań odbywających się w DSH oraz udostępnia nagrane materiały filmowe na swojej
stronie oraz w 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. Filmy fabularne poprzedzane są kroniką lub krótkim dokumentem o tematyce
varsavianistycznej. W kawiarence jest serwowana kawa (po przystępnych cenach), dział edukacji prowadzi w trakcie projekcji bezpłatne warsztaty edukacyjne (varsavianistycznoplastyczne), co czyni cykl atrakcyjnym dla całych rodzin. Cykl „Kino, kawa i Warszawa” jest
realizowany we współpracy z Telewizją Kino Polska, Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz Studiem Filmowym KADR. W pierwszej połowie 2013 roku przedstawiliśmy następujące filmy:
10 lutego 2013 – Gdzie diabeł mówi dobranoc (1955, 10’), reŜ. Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesicki;Warszawskie gołębie (1988, 69’), reŜ. Henryk Bielski
24 lutego – Nalewki w kolorze (1938, 2’,); Judeł gra na skrzypcach (1936, 80’,), reŜ. Józef Green, Jan NowinaPrzybylski
10 marca – Kronika PKF: śyczenia od Jacka (10B/66), Odfajkowane (11A,69); Pani Bovary to ja (fab., 1977,
80’), reŜ. Zbigniew Kamiński
24 marca – Moja ulica (dok., 1965, 9’), reŜ. Danuta Halladin; Pingwin (fab., 1964, 93’), reŜ. Jerzy Stefan Stawiński
14 kwietnia – Rezerwat (fab., 2007, 100’), reŜ. Łukasz Palkowski
28 kwietnia – Warszawa 1948 (dok., 1948, 10’), reŜ. Tadeusz Roman, Skarb (fab., 1948, 102’), reŜ. Leonard Buczkowski
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12 maja – Fragment opowiadania (dok. amatorski, 1980, 15’), reŜ. Leszek Boguszewski, Krzyk (fab., 1982, 88’),
reŜ. Barbara Sass
26 maja – Warszawa B (dok., 1960, 10’), reŜ. Jerzy Dmowski; Niewinni czarodzieje (fab., 1960, 83’), reŜ. Andrzej
Wajda
9 czerwca – Kronika PKF: Warszawa stołeczna wieś (dok., 1966, 4’); Hydrozagadka (fab., 1970, 70’), reŜ. Andrzej
Kondratiuk
23 czerwca – Kronika PAT z 1937; Jego ekscelencja subiekt (fab., 1933, 78’), reŜ. Michał Waszyński
15 września 2013: 16.00 Sam pośród miasta (1965, 74’), reŜ. Halina Bielińska
29 września 2013: 16.00 Niedzielny poranek (1955, 19’); Eroica. Symfonia bohaterska w dwóch częściach (1958,
78’). reŜ. Andrzej Munk
13 października 2013: 16.00 Szkice Warszawskie. Ad libitum (1970, 27’), reŜ. Henryk Kluba; Grzesiuk. Chłopak z
ferajny (2006, 55’), reŜ. Mateusz Szlachtycz
27 października 2013: 16.00 Obok Trasy, obok Zamku (1974, 18’), reŜ. Jerzy Dmowski; Urodziny Matyldy (1974,
88’), reŜ. Jerzy Stefan Stawiński
10 listopada 2013: 16.00 Kronika P.A.T. (1936, 11’), Kochaj tylko mnie (1935), reŜ. Marta Flantz
24 listopada 2013: 16.00 Jak co dzień (1955, 12’), reŜ. Kazimierz Karabasz; Kapelusz Pana Anatola (1957, 73’),
reŜ. Jan Rybkowski
8 grudnia 2013: 16.00 Bez miłości (1980, 99’), reŜ. Barbara Sass
15 grudnia 2013: 16.00 PKF 1/1982 Dzień Stolicy; Rozmowy kontrolowane (1991, 93’), reŜ. Sylwester Chęciński

•

„Przez kino do historii” – klub filmowy, prowadzony przez prof. Eugeniusza Cezarego
Króla, historyka, politologa i filmoznawcę z Instytutu Studiów Politycznych PAN. 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.

•

„Nakręcona historia! – Filmoteka DSH przedstawia” – weekendowy cykl, w którym prezentujemy materiały filmowe związane z historią Warszawy oraz tematyką prezentowanych
przez nas wystaw. Pokazy odbywały się w weekendy, materiały prezentowane były w godzinach pracy DSH (11.00–20.00). W roku 2013 zaprezentowaliśmy następujące filmy i nagrania:
Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji (2012, 29’), reŜ. Andrzej Kałuszko, Krzysztof Jaszczyńki, Ryszard Mączewski
Stefan Starzyński (1993, 39’), reŜ. Edmund Zbigniew Szaniawski
Henryk Wars. Pieśniarz Warszawy (2007, 52’), reŜ. Wiesław Dąbrowski
Wywiady ze świadkami historii w związku z 70. rocznicą powstania w getcie warszawskim (2007, 60’)
Przelot nad zdobytym miastem (2012, 23’,), reŜ. Krzysztof Jaszczyński, Andrzej Kałuszko
Mirka (2013, 40’), reŜ. Maja Baczyńska
Paderewski człowiek czynu, sukcesu i sławy (dok., 2013, 41’), reŜ. Wiesław Dąbrowski, produkcja: AVE ARTE,
DSH.
Saga rodów: ród Lilpopów (2000, 17’), reŜ. Jolanta Adamiec-Furgał
Film towarzyszący ksiąŜce Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989 (2013, 60’),
realizacja: DSH
Witold Lutosławski w oczach przyjaciół i rodziny (2013, 50’), realizacja: DSH

•

W cyklu „Polska Szkoła Dokumentu”, zorganizowanym przez Dom Spotkań z Historią oraz
Narodowy Instytut Audiowizualny, pokazywaliśmy wybitne polskie filmy dokumentalne.
KaŜdy z wieczorów poświęcony był twórczości innego reŜysera. Spotkania prowadził krytyk
filmowy Tadeusz Sobolewski, redaktor filmowej serii Polskiej Szkoły Dokumentu wydanej
przez Narodowy Instytut Audiowizualny, z której pochodzą prezentowane filmy. W 2013 roku odbyły się następujące spotkania:
24 stycznia, godz. 18.00 – czwarte spotkanie: Władysław Ślesicki: Płyną tratwy (1962, 20’), Zanim opadną liście
(1964, 28’), Chyłe pola (1970, 21’)
28 lutego, godz. 18.00 – piąte spotkanie: Marek Piwowski: Muchotłuk (1966, 12’), PoŜar, poŜar, coś nareszcie
dzieje się (1976, 13’), Psychodrama (1969, 28’), Hair (1971, 17’)
21 marca, godz. 18.00 – szóste spotkanie: Krzysztof Kieślowski: Refren (10', 1972), Pierwsza miłość (52', 1974),
Gadające głowy (1980, 14’)
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25 kwietnia, godz. 18.00 – siódme spotkanie: Wojciech Wiszniewski: Jutro: 31 kwietnia – 1 maja 1970 (1970, 9’),
Opowieść o człowieku, który wykonał 552% normy (1973, 25’), Wanda Gościmińska. Włókniarka (1975, 21’),
Elementarz (1976, 9’)
23 maja, godz. 18.00 – ósme spotkanie: Maria Zmarz-Koczanowicz: Major albo rewolucja krasnoludków (1989,
31’), Kocham Polskę (2007, 55’)
20 czerwca, godz. 18.00 – dziewiąte spotkanie: Kazimierz Karabasz: Ludzie w drodze (1960, 10’), Krystyna M.
Szkice do portretu (1973, 33’), Spotkania (2004, 55’)

•

W nowym cyklu „Historia w kadrze: historia XX wieku w polskich fabułach filmowych”,
realizowanym wspólnie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, analizowaliśmy, w jaki sposób
kino bierze udział w dyskursie publicznym i jak wpływa na kształtowanie świadomości historycznej. Prezentowaliśmy fragmenty filmów fabularnych dotyczących waŜnych doświadczeń
w historii Polski w XX wieku i dyskutowaliśmy. Cykl prowadził filmoznawca dr Rafał Marszałek (Akademia Filmowa, Collegium Civitas) oraz historyk specjalizujący się w omawianym zagadnieniu. W 2013 roku odbyło się sześć spotkań otwartych oraz sześć warsztatów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szczegółowy opis w Dziale Edukacja).
14 maja, godz. 18.00 – pierwsze spotkanie: Śladami dawnej kultury: polskie filmy w języku jidysz
Fragmenty filmowe: Judeł gra na skrzypcach (Jadł mit’n fidł, 1936), reŜ. Józef Greek, Jan Nowina–Przybylski,
Dybuk (Der Dibuk, 1937), reŜ. Michał Waszyński
11 czerwca, godz. 18.00 – drugie spotkanie: Obyczaje międzywojennego dwudziestolecia
Fragmenty filmowe: Jadzia (1936), reŜ. Mieczysław Krawicz, Druga młodość (1938), reŜ. Michał Waszyński,
Kłamstwo Krystyny, reŜ. Henryk Szaro
24 września 2013, godz. 18.00 – trzecie spotkanie, Powstanie Warszawskie
Kanał (1957.) , reŜ. Andrzej Wajda, Eroica, nowela Scherzo alla Polacca (1958), reŜ. Andrzej Munk, Pamiętnik z
Powstania Warszawskiego, spektakl telewizyjny na podstawie prozy Mirona Białoszewskiego (2004), reŜ. Maria
Zmarz-Koczanowicz
22 października 2013, godz. 18.00 – czwarte spotkanie Przełom ustrojowy 1944–1946
Słońce wschodzi raz na dzień (1967, premiera 1972), reŜ. Henryk Kluba, Dzień oczyszczenia (1970), reŜ. Jerzy
Passendorfer, Znikąd donikąd (1975) , reŜ. Kazimierz Kutz, Pierścionek z orłem w koronie (1992), reŜ. Andrzej
Wajda
26 listopada 2013, godz. 18.00 – piąte spotkanie Stalinizm
Niech cię odleci mara (1981), reŜ. Andrzej Barański, Dreszcze (1981), reŜ. Wojciech Marczewski, Matka Królów
(1982, premiera 1987), reŜ. Janusz Zaorski, Generał Nil (2009), reŜ. Ryszard Bugajski
17 grudnia 2013, godz. 18.00 – PRL na filmowo: nasze rzeczy (nie)codzienne
MałŜeństwo z rozsądku (1967), reŜ. Stanisław Bareja, Nie lubię poniedziałku (1971), reŜ. Tadeusz Chmielewski,
Rewizja osobista (1973), reŜ. Andrzej Kostenko, Witold Leszczyński, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz (1978), reŜ.
Stanisław Bareja, Roman i Magda (1979), reŜ. Sylwester Chęciński.

•

Wakacyjny cykl „W iluzjonie”
6–7 lipca 2013: Jadzia (fab., 1936, 74’), reŜ. Mieczysław Krawicz
14 lipca 2013: Kłamstwo Krystyny (fab., 1939, 93’), reŜ. Henryk Szaro
27 lipca 2013: Dybuk (1937, 100’), reŜ. Michał Waszyński
3–4 sierpnia 2013: Jego ekscelencja subiekt, reŜ. Michał Waszyński
10–11 sierpnia 2013: Zapomniana melodia , reŜ. Henryk Szaro
17–18 sierpnia 2013: Czarna perła, reŜ. Michał Waszyński
24–25 sierpnia 2013: Judeł gra na skrzypcach, reŜ. Michał Waszyński

2) Spotkanie: Filmowa historia pocałunku – Walentynki w DSH– 14 lutego, godz. 20.00 – Ekstaza (1933, 76’), reŜ. Gustav Machatý
3) Projekcja z okazji dnia kobiet – 8 marca godz. 18.00 – Kobiety bez męŜczyzn (2009, 95’), reŜ.
Shirin Neshat
4) Pokaz organizowany wraz z Bułgarskim Instytutem Kultury – 13 marca 2013 – Przez Sofię do
wolności (Polska, 2008, 30’), reŜ. Barbara Rogalska
5) Projekcje trzech części serialu Gorejący krzew (fab., 2013) Agnieszki Holland – 15, 16, 17
marca 2013
6) Projekcja towarzysząca spotkaniu: Tajemnice Jana Czochralskiego – 5 kwietnia 2013, godz.
18.00 – Jan Czochralski. Wielki nieznany (2013, 10’), reŜ. Andrzej Kałuszko
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7) Projekcje w ramach projektów towarzyszących 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – 19 kwietnia 2013 godz. 18.00 – Fotograf snów (reŜ. Bolesław Pawica, 1997, 51’,
dok.), Niedokończony film (reŜ. Yael Hersonski, Niemcy, Izrael 2009, 88’, dok.)
8) Projekcja w ramach projektów towarzyszących 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – 20 kwietnia 2013 godz. 16.00 – Fotograf snów (reŜ. Bolesław Pawica, 1997)
9) Projekcja w ramach projektów towarzyszących 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – 20 kwietnia 2013 godz. 16.00 – Lista Schindlera (reŜ. Steven Spielberg, USA 1993,
195’)
10) Projekcje w ramach projektów towarzyszących 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – 21 kwietnia 2013 godz. 12.00 – 912 dni getta w Warszawie (37’), Dzieci getta (5’),
Powstanie w getcie (6’), Kronika powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana reŜ. Jolanta Dylewska (1993, 74’)
11) Pokaz towarzyszący spotkaniu Wspomnienia, marzenia, iluzje… Portugalia 1974/75
23 lutego 2013, godz. 18.00 – Inny kraj (reŜ. Sérgio Tréfaut, dok., 1999, 70’)
12) Pokazy towarzyszący spotkaniu w cyklu „Scena muzyczna i filmowa w PRL-u” 9 maja 2013,
godz. 18.00 – Wodzirej (1977, 104’) Feliksa Falka
13) Przegląd filmowy „Witamy w demoludach” w ramach obchodów Wyłącz system
3 czerwca 2013 godz. 20.00 – śycie agenta, reŜ. Gábor Zsigmond Papp (Węgry, dok., 2004, 82’)
4 czerwca 2013, godz. 20.00 – 2:08 na wschód od Bukaresztu, reŜ. Cornelius Porumboiu, (Rumunia, fab., 2006,
89’)
5 czerwca 2013 godz. 20.00 – Słoneczna aleja, reŜ. Lander Haußmann, (fab., Niemcy 2000, 101’)
6 czerwca 2013, godz. 20.00 – Ojciec w podróŜy słuŜbowej, reŜ. Emir Kusturica, (Jugosławia, fab., 1985, 136’)
7 czerwca 2013, godz. 20.00 – Kola, reŜ. Zdeněk Svěrák (fab., Czechy 1996, 104 ’)

14) 9 lipca 2013: 18.00 – W 70. rocznicę Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku – Kryptonim PoŜoga (1998, 58’), reŜ. Wincenty Ronisz
15) 10 lipca 2013: 18.00 – W 70. rocznicę Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku – Poeta nieznany (2004, 57’), reŜ. Wincenty Ronisz
16) 12 lipca 2013: 18.00 – W 70. rocznicę Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku – Było sobie
miasteczko (2009, 50'), reŜ. Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski
17) 14 sierpnia 2013, 18.00 Z nieba do Nieba (2010, 45’), reŜ. Zbigniew W. Kowalewski
18) 3 września 2013, 18.00 Honor Generała (2007), reŜ. i scen. Joanna Pieciukiewicz
19) 6 września 2013, godz. 18.00 – w 45. rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca – Gorejący
krzew (fab., 2013, cz. 1 – 84’), reŜ. Agnieszka Holland
20) 8 września 2013 godz. 14.00 – Dzieci z hotelu Ameryka (Vaikai is Amerikos viesbucio), reŜ.
Raimundas Banionis, scen. Maciej Drygas (dok., 1990, 88’)
21) 8 września 2013, godz. 16.00. W 45. rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca – Usłyszcie mój
krzyk (dok., 1996, 46’), reŜ. Maciej Drygas
22) 13 września 2013, 18.00 – pokaz towarzyszący wystawie Będę to fotografował w kolorach –
Siostry Lilpop i ich miłości (dok., 2005, 87’) – pokaz filmu i rozmowa z reŜyserką BoŜeną
Garus-Hockubą
23) 17 września 2013, 18.00 – Perskie ocalenie (dok, 2013, 58’)
24) 22 września 2013, 16.00 – Partyzanci wolności (2009, 47’), reŜ. Lucii Hossu Longin
25) 27 września 2013, 18.00 – Jeden dzień w PRL (2005, 58’), reŜ. Maciej Drygas
26) 31 października 2013, 20.00 – Halloween w DSH – Nakręcona historia grozy: Noc Ŝywych
trupów George’a Romero z 1968 roku
27) 11 listopada 2013, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 – w związku
ze Świętem Niepodległości – Paderewski człowiek czynu, sukcesu i sławy, reŜ. Wiesław Dąbrowski
28) 1–3.12.2013 – pokazy filmów dokumentalnych w ramach Europejskiego Roku Oby-

wateli

29)

Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy (2013, 41’), reŜ. Wiesław Dąbrowski, produkcja: AVE ARTE, DSH
Stefan Starzyński (1993, 39’), reŜ. Edmund Zbigniew Szaniawski
Bartoszewski. Droga (2012, 71’), reŜ. Artur Więcek, produkcja TVN, DSH, Miasto Wrocław, Fundacja Świat Ma
Sens
13 grudnia 2013 – projekcje w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – Literatura i prasa podziemna, Aktorzy
w stanie wojennym, reŜ. Paweł Woldan
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EDUKACJA
Zajęcia edukacyjne prowadzone są w ścisłym powiązaniu z bieŜącą działalnością DSH, a ich tematyka związana jest z aktualnie prezentowanymi wystawami, publikacjami DSH oraz rocznicowymi
wydarzeniami specjalnymi. Zajęcia prowadzone są przy uŜyciu nowoczesnych środków audiowizualnych. Uczestnicy pracują ze źródłami: analizują materiały ikonograficzne, słuchają relacji
świadków, oglądają filmy fabularne i dokumentalne. Proponujemy róŜne formy zajęć: warsztaty, spotkania filmowe, zwiedzanie wystaw, spotkania ze świadkami 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: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich, grup międzynarodowych, dorosłych, a takŜe osób z niepełnosprawnością intelektualną
i wzrokową ora z autyzmem. 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 wczesnoszkolnym oraz sali komputerowej z dostępem do zbiorów Archiwum Historii Mówionej oraz USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. DuŜe zainteresowanie odwiedzających wzbudza pracownia dla dzieci, która została
ulokowana w podziemnym skarbcu bankowym (budynek, w którym aktualnie znajduje się DSH
wzniesiono w latach 30. XX wieku na potrzeby Banku Cukrownictwa z Poznania).
I. Cykle multimedialnych warsztatów edukacyjnych

1. Oblicza totalitaryzmu
W 2013 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.
2. Świat Kresów
Interdyscyplinarne warsztaty poświęcone dziedzictwu Kresów prowadzone przez Tomasza Kubę Kozłowskiego, koordynatora programu Warszawska Inicjatywa Kresowa realizowanego w DSH.
W trakcie spotkań prezentowane są oryginalne materiały ikonograficzne oraz eksponaty z liczącej
blisko 30 tysięcy obiektów kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego. W ramach prezentacji multimedialnych pokazujemy równieŜ 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
Cykl warsztatów stanowiących część projektu historii mówionej: Pamiętanie Peerelu. Opowieści o
wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956–1989 prowadzonego przez pisarkę i dzienni-
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karkę 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 składają się z fragmentów wywiadów opatrzonych 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;
• 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 odbywa się projekcja kronik filmowych z epoki
oraz wprowadzenie w realia historyczne. Po projekcji zapraszamy młodzieŜ do dyskusji. Cykl obejmuje dziesięć filmów 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
Odrębny cykl warsztatów filmowych dotyczy 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;
• Obława (2012, 96’), reŜ. Marcin Krzyształowicz;
• Rewers (2009, 99’), reŜ. Borys Lankosz;
• Mała Moskwa, (2008, 119’), reŜ. Waldemar Krzystek;
• RóŜa (2011, 98’), reŜ. Wojciech Smarzowski;
• RóŜyczka (2010, 115’), reŜ. Jan Kidawa-Błoński;
• Czarny czwartek (2011, 105’), reŜ. Antoni Krauze.
6. Spotkania z dokumentem
W ramach cyklu uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają moŜliwość obejrzenia
filmów najwybitniejszych przedstawicieli Polskiej Szkoły Dokumentu. KaŜdemu pokazowi towarzyszy warsztat tematyczny. W ramach cyklu pokazujemy filmy: Marcela Łozińskiego, Kazimierza Karabasza, Jacka Bławuta, Władysława Ślesickiego, Marka Piwowskiego, Andrzeja Munka oraz Krystyny Gryczełowskiej, Danuty Halladin i Ireny Kamieńskiej.
7. Warsztaty towarzyszące wystawom prezentowanym w DSH:
1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba
•
Budujemy Nowy Dom (klasy 1–3);
•
Przygoda w Warszawie – gra edukacyjna (klasy 4–6);
•
Odbudowa Warszawy. Plany i rzeczywistość (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).
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Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa w latach 50. na zdjęciach Władysława Sławnego
•
Mój pierwszy fotoreportaŜ (szkoły podstawowe);
•
FotoreportaŜ (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);
•
ReportaŜ prasowy (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);
•
1955. Festiwal młodzieŜy (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).
Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława
Wilhelma Lilpopa
•
To nie było tak (szkoły podstawowe);
•
Świat sprzed stu lat (gimnazja);
•
śycie codzienne w okresie międzywojennym (szkoły ponadgimnazjalne).
Gerald Howson – bardzo polska sprawa
•
Moda w czasach babci i dziadka (szkoły podstawowe);
•
śycie codzienne w Peerelu (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne);
•
Kościół w Polsce Ludowej (szkoły ponadgimnazjalne).
8. Zajęcia plastyczno-historyczne
Stałym zainteresowaniem cieszy się cykl zajęć przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych:
a) W co się bawił pradziadek? – o dawnych zabawach, grach i zabawkach. Czy pradziadek zbierał
resoraki, a prababcia lepiła z ciastoliny? Na warsztatach dzieci poznają dawne gry i same bawią się w toczenie fajerki.
b) Budowniczowie bajek. Zajęcia poświęcone tradycji opowiadania. Podczas warsztatów dzieci
uczą się skupienia, słuchania, konstruowania opowieści i rozwijają umiejętności językowe.
c) Moda w czasach prababci i pradziadka – czy pradziadek chodził w trampkach, a prababcia w
kurtce puchowej? W czasie zajęć dzieci poznają Ŝycie codzienne, rozrywki oraz modę z okresu
dwudziestolecia międzywojennego.
d) Symbole w Warszawie. śółty znak z czerwoną literą M, czarna wstąŜka na fladze… W czasie
warsztatów poznajemy, malujemy, wyklejamy i umieszczamy na makiecie miasta róŜne symbole.
e) Wysportowana Warszawa. Uczniowie dowiadują się, dlaczego sto lat temu jazda na rowerze
była czymś wyjątkowym i kto wówczas pływał po Wiśle.
f) Tajemnice dawnej Warszawy. Uczniowie w nietypowy sposób poznają historię Warszawy w
okresie dwudziestolecia międzywojennego, pomocą słuŜą mapa i prawdziwe historie mieszkańców stolicy zgromadzone w Archiwum Historii Mówionej.
g) Groch z kapustą! – warsztaty przygotowane zostały specjalnie z okazji obchodów roku Juliana
Tuwima. Zajęcia nawiązują do twórczości poety, podczas warsztatów wykorzystujemy elementy teatru cieni.
h) Świat sprzed stu lat – zajęcia opierają się na m.in. fotografiach z naszych wystaw (przedstawiających ziemie polskie tuŜ przed wybuchem I wojny światowej) oraz wycinkach prasowych
(reklamy, ogłoszenia, wiadomości lokalne) z Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i innych
miast. Na ich podstawie dzieci poznają Ŝycie codzienne przed i po
I wojnie światowej.
i) Papusza – dziewczyna z lasu. Na warsztatach dzieci dowiadują się, czym są tabory, jak się
mieszkało w lesie, i jaką cenę zapłaciła pierwsza cygańska poetka za zdradzenie tajemnicy.
Dzieci poznają równieŜ wiersze Papuszy i robią do nich ilustracje.
j) Od Białołęki po Ursynów. Dlaczego osioł Ŝyjący w Lasku Bielańskim ma na imię Franciszek?
Gdzie na Bemowie startują szybowce? Skąd się wzięły fińskie domki w Śródmieściu? Dlaczego kamienice na Pradze nazywane są studniami? Zajęcia o tym, Ŝe Warszawa to nie tylko
Zamek Królewski i Pałac Kultury.
k) Bajka czeczeńska, wietnamska, litewska, rosyjska, cygańska... Niepotrzebne skreślić. Teatrzyk
cieni, podczas którego uczestnicy dowiadują się ciekawych rzeczy o dzieciach z innych krajów; one teŜ lubią bajki.
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l) To nie było tak. Dlaczego dwie osoby, które widziały to samo zdarzenie, pamiętają coś zupełnie innego? Jak to moŜliwe, Ŝe nie wystarczy mieć dobry wzrok, by wyraźnie widzieć? Zajęcia o tym, jak oczy i pamięć płatają nam figla.
m) Babciu, masz dziurawe dŜinsy! – studio fotograficzne, w którym dzieci wcielą się w idoli
z dzieciństwa swoich pradziadków, dziadków i rodziców. Podczas zajęć powstanie galeria
zdjęć, będąca ilustracją tego, jak zmieniał się wygląd Polaków na przestrzeni XX wieku.
9. Szkoła tolerancji
W prowadzonych przez nas warsztatach dla najmłodszych szczególny nacisk kładziemy na rozwój
umiejętności współpracy i dialogu, a takŜe na okazywanie empatii oraz szacunku dla drugiego
człowieka. Tematy warsztatów:
a) Spotkanie z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy (klasy 1–3;)
b) Fabryka misiów (klasy 1–3);
c) Z Pamiętnika Blumki (klasy 1–3 i 4–6);
d) Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem… – siła dziecięcej wyobraźni (klasy 4–6);
e) Czuję, rozumiem, reaguję – o umiejętności współodczuwania (klasy 4–6);
f) Bajka czeczeńska, wietnamska, litewska, rosyjska, cygańska... Niepotrzebne skreślić (klasy 1–
3 i 4–6);
g) Papusza – dziewczyna z lasu. (klasy 1–3 i 4–6).
10. Portrety Sprawiedliwych
Co powoduje, Ŝe jedni stają się oprawcami a inni bohaterami? Czy bohaterowie naleŜą do kategorii świętych, czy teŜ są zwykłymi śmiertelnikami? Poprzez odwołanie się do indywidualnych doświadczeń i poprzez rozbudzanie wyobraźni i empatii młodzieŜ uczy się, jak waŜna jest umiejętność samodzielnego myślenia i reagowania w porę, kiedy jeszcze nie jest
za późno. Studiując losy Sprawiedliwych, młodzi ludzie mają szansę przekonać się, iŜ kaŜdy z nas
w obliczu niesprawiedliwości moŜe podjąć suwerenną decyzję.
Cykl warsztatów prezentuje wybrane sylwetki osób, które stawiały moralny opór systemom totalitarnym w XX wieku. 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 – o trudach procesu pojednania;
• Janusz Korczak – buntownik;
• Jerzy Zawieyski – przyjaciel ludzi poszukujących.
11. Warszawa w XX wieku
Warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom dwudziestowiecznej historii Warszawy. Wykorzystujemy unikatowe materiały ikonograficzne, dźwiękowe oraz filmowe. O historii miasta opowiadają
nagrani przez Archiwum Historii Mówionej mieszkańcy Warszawy pamiętający stolicę z czasów
przedwojennych, okresu okupacji i powojnia:
• Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w starej fotografii;
• Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii;
• Dzielnica, której nie ma – Ŝydowska dzielnica dawniej i dziś;
• śycie codzienne w okupowanej Warszawie;
• Odbudowa Warszawy. Plany i rzeczywistość.
12. 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:
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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?
4 czerwca w ramach Święta Wolności zorganizowaliśmy wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej
spotkanie z Wiktorem Osiatyńskim poświęcone prawom człowieka. Po spotkaniu uczniowie wzięli
udział w specjalnie przygotowanych warsztatach poświęconych tematyce praw człowieka w PRL-u.
•

13. XX wiek w literaturze. 2013 Rok Juliana Tuwima
W nowym cyklu przedstawiamy sylwetki znanych pisarzy na tle waŜnych wydarzeń historycznych,
ich wzajemne spory oraz ich oddziaływanie na polską kulturę. Tematy warsztatów:
• Ostre pióra. Pisarze i publicyści w przedwojennej Polsce;
• Miłosz, Andrzejewski, Herling-Grudziński – ścieŜki pisarzy po 1945 roku;
• Jerzy Giedroyć i krąg „Kultury”;
• Gustaw Herling-Grudziński – dekalog człowieczeństwa po Innym świecie;
• Julian Tuwim i Skamandryci.
14. Warsztaty tematyczne związane z wydarzeniami i uroczystościami obchodzonymi w szkołach przygotowywane na wniosek nauczycieli.
W tym roku przygotowaliśmy warsztaty o Władysławie Grabskim oraz warsztaty „Dlaczego Romowie
nie chcą być Cyganami”.
15. Gra Segment
Gra ma popularyzować wiedzę o najnowszej historii Polski, w tym historię PRL-u i „Solidarności”.
Przygotowana została przez gdańską Fundację „Centrum Solidarności” przy udziale DSH (w opracowaniu warszawskiej wersji scenariusza) i zainstalowana przez nas w Parku Kazimierzowskim, stając
się elementem oferty edukacyjnej Domu Spotkań z Historią, a takŜe propozycją edukacyjnej rozrywki
dla mieszkańców stolicy. Wszyscy warszawiacy mają moŜliwość zagrania, a grupy zorganizowane
mogą korzystać z pomocy naszego edukatora.
II. Zajęcia dla studentów
W drugim semestrze roku akademickiego 2012/2013 prowadziliśmy dwa seminaria dla studentów.
1. Scena filmowa i muzyczna w PRL-u (1945–1989) – konwersatorium 2012/2013 oraz 2013/2014
Polska scena muzyczna po 1945 roku to przykład, Ŝe polityczna cenzura i odcięcie od kultury zachodniej nie musi oznaczać twórczej stagnacji. Jazz, bigbit, punk, rock, ale równieŜ twórczość kabaretowa,
muzyka autorska (bardowie), działalność dziennikarzy muzycznych, stacji radiowych czy klubów
studenckich są tematem analiz, interpretacji i dyskusji. Zajęcia prowadzi dr Sylwia Siedlecka
z Instytutu Slawistyki PAN. W roku 2013 odbyły się następujące spotkania poświęcone wybranym
zagadnieniom dotyczącym polskiej sceny filmowej i muzycznej w PRL-u:
• 11 stycznia, Bigbit – polska propozycja kultury młodzieŜowej w latach 60.;
• 25 stycznia, W poszukiwaniu ziemi obiecanej – hipisi w PRL-u;
• 22 lutego, Humor i satyra polityczna. Język, cenzura, publiczność;
• 8 marca, Jak przeprowadzić wywiad – warsztat metodologiczny przygotowujący do realizacji pracy rocznej;
• 22 marca, Disco, rock, kontrkultura. Zjawiska muzyczne w latach 70.;
• 12 kwietnia, śycie muzyczne z perspektywy managera kultury;
• 9 maja, Estrada, kariera, ekonomia kultury w późnym PRL-u;
• 17 maja, Disco polo jako fenomen kulturowy i ekonomiczny przełomu lat 1980/90. Dlaczego disco polo dzisiaj powraca?;
• 24 maja, Opór kreacja, imitacja – o subkulturach w PRL-u;
• 7 czerwca, Polskie reggae i konteksty. Spotkanie ze Sławomirem Gołaszewskim, Sławomirem Pakosem oraz gościem specjalnym – Robertem Brylewskim;
• 11 października, Muzyka w kinie polskim w latach 1945–47;
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25 października, Miasto i fetyszyzacja ludowości;
8 listopada (piątek), Festiwale PRL-u. Od V Światowego Festiwalu MłodzieŜy
i Studentów (1955) do festiwalu w Jarocinie;
6 grudnia, Biografie – Stanisław Staszewski;
13 grudnia, Biografie – Wioletta Villas. Gość Zbigniew Kowalewski.

•
•
•
•

2. Europejski konflikt pamięci i problematyka historyczna w stosunkach polsko-niemieckich –
Konwersatorium w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014
Organizowane w ramach Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prezentuje
współczesne spory związane z pamięcią historyczną, zarówno w kontekście polskim, jak i ogólnoeuropejskim, ukazuje znaczenie debat publicznych, pozwala teŜ zrozumieć rolę tematyki historycznej
w stosunkach międzynarodowych i dialogu społeczeństw. Zajęcia prowadzi dr Kazimierz Wóycicki.
3. Kino, rock, kontrkultura – cykl dyskusyjno–filmowy
Cykl na temat kontrkultury muzycznej i przestrzeni alternatywnych, w których rodziły się i rozwijały
waŜne zjawiska kulturalne, zwłaszcza warszawskie. O punk rocku, koncertach i festiwalach, dyskusyjnych klubach filmowych, kulturze studenckiej i kabarecie rozmawialiśmy z wybitnymi artystami,
animatorami kultury, kreatorami najwaŜniejszych przestrzeni kontrkulturowych dawniej i dziś.
Zorganizowaliśmy następujące spotkania:
•

27 sierpnia godz. 18.00 inauguracja projektu połączona z pokazem filmu Yesterday, reŜ.
Radosław Piwowarski, 1984.

•

10 września godz. 18.00 – Warszawskie klubokawiarnie jako przestrzenie kulturotwórcze.
Goście spotkania: Waldemar Dąbrowski (dyrektor Teatru Wielkiego i Opery Narodowej)
oraz Grzegorz Lewandowski (załoŜyciel klubu Chłodna 25).
8 października 2013 godz. 18.00 – Warszawa kontrkulturowa — spotkanie z wokalistą
Pablopavo oraz Janem Wiśniewskim (Pracownia „Stocznia”). Pokaz dokumentu Mała
czarna, 1959 oraz teledysków Pablopavo i Ludzików.
5 listopada 2013 godz. 18.00 – Hybrydy. Rock, punk, reggae. Goście spotkania: Sławomir
Rogowski i Paweł „Kelner” Rozwadowski. Pokaz filmu Nasza generacja. Niepokorni, reŜ.
Jacek Sawicki, 1995.

•

•

10 grudnia 2013 godz. 18.00 – Z czego się śmiejemy? Od kabaretu do klubu komediowego.
Goście: Stanisław Tym i Rafał Rutkowski (Montownia). Pokaz filmu Rozmowy kontrolowane, reŜ. Sylwester Chęciński, 1991.
Projekt został współfinansowany przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej
•

III. Spotkania specjalne
1. Akcja „Zima w Mieście”
W dniach 28 stycznia – 8 lutego prowadziliśmy warsztaty historyczne-plastyczne dla grup dzieci
uczestniczących w akcji „Zima w Mieście”. Przeprowadziliśmy w sumie 55 warsztatów, w których
uczestniczyło ponad 750 uczniów. W tym roku zaproponowaliśmy następujące warsztaty:
•
•
•
•
•

Tajemnice dawnej Warszawy;
Przygoda w Warszawie;
Z szafy pradziadka;
Mój pierwszy fotoreportaŜ;
Wysportowana Warszawa.

2. Akcja „Lato w Mieście”
Została zorganizowana w dniach 2–12 lipca. Przeprowadziliśmy 40 warsztatów, w których udział
wzięło 500 uczniów W tym roku zaproponowaliśmy cztery tematy spotkań:
• Z szafy pradziadka;
• Zabawa na cztery fajerki;
• Tajemnice dawnej Warszawy;
• Romowie jakich nie znamy.
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3. Lato dla nauczycieli – cykl wykładów i warsztatów organizowanych wspólnie z Warszawskim
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
•
•
•
•

•

1 lipca – Powstanie narodowe w sztuce, dr Konrad Niciński (UW);
2 lipca – Społeczeństwo warszawskie końca XIX wieku (rozwarstwienie, zajęcia, procesy
polityczne i kryminalne) – dr Marek Olkuśnik (IH UW);
2 lipca – Warszawa staje się metropolią – prof. GraŜyna Szelągowska (IH UW);
3 lipca – Obyczajowość Warszawy końca XIX w. – dr Marek Ostrowski (UW);
3 lipca – Warszawa końca wieku – taniec, teatr, opera – Hanna Wach (metodyk historii).

4. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 15 czerwca, Stadion Narodowy w Warszawie
Piknik Naukowy 2013 przebiegał pod hasłem śYCIE i zgromadził ponad 150 tysięcy odwiedzających.
Nasze stoisko odwiedziło ok. 9 tysięcy osób. Odwiedzający mieli okazję wysłuchać relacji świadków
pochodzących z Archiwum Historii Mówionej oraz Archiwum Wizualnego Fundacji Shoah i zapoznać
się z realiami Ŝycia w okupowanej Warszawie, szczególnie w trakcie powstania w getcie. Nasi goście
poznawali topografię okupowanej Warszawy i poruszali się po niej, wykorzystując relacje. Przygotowaliśmy równieŜ kącik dla dzieci, gdzie prezentowaliśmy wybranych bohaterów ksiąŜek Janusza Korczaka. Ogromną popularnością cieszył się punkt do robienia badŜy (kaŜdy uczestnik mógł dowolną
techniką wykonać przypinkę z przesłaniem dla świata lub Warszawy) oraz stanowisko z odsłuchami
relacji.
5. Warsztaty rodzinne
W 2013 roku kontynuowaliśmy, rozpoczęty rok wcześniej, cykl warsztatów rodzinnych dla dzieci i
ich opiekunów. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu (w niedzielę o godzinie 16.00). Temat
zajęć jest skorelowany z pokazywanym w tym samym czasie filmem z cyklu „Kino, kawa i Warszawa”. W warsztatach uczestniczą dzieci w wieku 4–12 lat. Od lutego do końca grudnia 2013 roku odbyło się 16 spotkań. Tematy warsztatów: Mapa Warszawy, Warszawska ulica, Z szafy babci i dziadka,
Warszawska kamienica, Moda w czasach prababci i pradziadka, Warszawskie kamienice i ich mieszkańcy, W co się bawił mój dziadek, Przygoda w Warszawie, Świąteczne warsztaty historycznoplastyczne. Terminy spotkań: 10 lutego, 24 lutego, 10 marca, 24 marca, 14 kwietnia, 28 kwietnia, 12
maja, 26 maja, 9 czerwca, 23 czerwca, 13 października, 27 października, 10 listopada, 24 listopada, 15
grudnia.
6. Współpraca z Uniwersytetem Dzieci
23 lutego 2013 w ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci przygotowaliśmy warsztaty: Jak odbudowywano Warszawę. Podczas zajęć mali „studenci” – wraz z bohaterami z przeszłości – udali się na
spacer po Warszawie. Zwiedzając miasto, poznawali specyfikę powojennych czasów. Wspólnie stworzyli krótki film, w którym wraz z fikcyjnymi bohaterami wzięli udział w zmienianiu Warszawy.
Współpracę kontynuowaliśmy w semestrze jesienno-zimowym 2013/2014. W terminach: 12 października, 19 października, 26 października, 9 listopada, 16 listopada, 23 listopada miały miejsce warsztaty
dla kierunku Odkrywanie dla dzieci w wieku 6–7 lat.
7. Uroczyste obchody Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, 6–9 marca.
6 marca 2013 obchodziliśmy po raz pierwszy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego 10 maja 2012 roku. Twórcy idei Europejskiego Dnia Pamięci za
Sprawiedliwych uwaŜają osoby, które ryzykowały własnym Ŝyciem, aby ocalić innych oraz tych, którzy występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX wieku. Inicjatorem ustanowienia tego święta jest działający we Włoszech Komitet
Światowego Lasu Sprawiedliwych (GARIWO,www.gariwo.net), współpracujący od lat z Domem
Spotkań z Historią.
W Polsce został powołany Komitet Honorowy Obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, na czele którego stanął premier Tadeusz Mazowiecki. Zebranie Komitetu skupiającego
przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki odbyło się 6 marca 2013 w Domu Spotkań z Historią.
W czasie spotkania debatowano nad tym, kto ma być uhonorowany w mającym powstać w Warszawie
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ogrodzie. W trakcie posiedzenia Komitetu wyłoniono skład Sekretariatu, który ma się zająć kwestiami
organizacyjnymi związanymi z przyszłym Ogrodem. W skład Sekretariatu, któremu przewodniczy
dyrektor DSH Piotr Jakubowski, weszli: Alicja Bartuś (Międzynarodowy Dom Spotkań MłodzieŜy w
Oświęcimiu), Bogdan Białek (prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego), Annalia Guglielmi
(przedstawicielka GARIWO w Polsce), Paula Sawicka (prezeska Stowarzyszenia Otwarta
Rzeczypospolita), Józef Wancer (przewodniczący komisji finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau),
Ewa Wierzyńska (kierownik działu współpracy z zagranicą Muzeum Historii Polski), Anna
Ziarkowska (sekretarz).
Ponadto w ramach obchodów zorganizowaliśmy w dniach 6–10 marca cykl wydarzeń: debatę, pokazy
filmowe i warsztaty familijne oraz koncert fortepianowy na Zamku Królewskim w Warszawie.
Współorganizatorami byli: Muzeum Historii śydów Polskich, Zamek Królewski w Warszawie oraz
Media Kontakt.
–

6 marca dyskusja zatytułowana Czy pojęcie Sprawiedliwego moŜna rozszerzyć poza doświadczenie Holocaustu, kogo uznać za Sprawiedliwego? W dyskusji udział wzięli: Halina Bortnowska
(Helsińska Fundacja Praw Człowieka), prof. Paweł Śpiewak (śydowski Instytut Historyczny).
Spotkanie poprowadził Paweł Smoleński („Gazeta Wyborcza”).

–

9 marca zorganizowaliśmy wspólnie z Muzeum Historii śydów Polskich warsztaty rodzinne.
Dzieci oraz rodzice i opiekunowie mieli okazję dowiedzieć się, kim są Sprawiedliwi, odkryć, jak
człowiek staje się bohaterem oraz w jaki sposób moŜemy sprawić, by bohaterowie stali się nieśmiertelni.

–

9 i 10 marca odbyły się pokazy filmowe: Na podobieństwo Jacka (2000, 54’), reŜ. Andrzej Titkow; Pseudonim Jan Nowak (2004, 54’), reŜ. Joanna Kessler-Chojecka; Bartoszewski. Droga
(2012, 71’), reŜ. Artur Więcek; Prorok, ks. Jan Zieja (2010, 52’), reŜ. Paweł Woldan.

–

9 marca 2013 – kulminacyjnym punktem obchodów był koncert muzyki powaŜnej zorganizowany na Zamku Królewskim w Warszawie.
6 czerwca po raz pierwszy zebrał się Sekretariat Komitetu Honorowego Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. W trakcie spotkania dyskutowano o charakterze przyszłego Ogrodu, definicji Sprawiedliwego oraz propozycji lokalizacji Ogrodu zgłoszonej przez burmistrz dzielnicy
Wola. Członkowie Sekretariatu byli zgodni, iŜ warszawski ogród ma mieć charakter uniwersalistyczny i odnosić do doświadczeń mających miejsce w XX i XXI wieku. Zgodzono się równieŜ, iŜ
nie powinno się honorować osób Ŝyjących. Zaproponowano równieŜ procedurę zgłaszania kandydatur. KaŜdy mógłby zgłaszać propozycje kandydatur, natomiast w pierwszej kolejności rozpatrywane byłyby kandydatury zgłoszone z poparciem instytucji zaufania społecznego (np. Centrum
Badań nad Zagładą, IPN, śIH). Wyboru miałby dokonywać Komitet.
W trakcie Obrad przedstawiono propozycję zgłoszoną na ręce Premiera Mazowieckiego za pośrednictwem Sekretariatu przez burmistrz dzielnicy Wola Urszulę Kierzkowską. Na posiedzeniu
Sekretariatu zastępowała ją naczelnik Natalia Niewiadomska-Pasieka, która przedstawiła propozycję lokalizacji Ogrodu na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego, u zbiegu alei Jana Pawła i
ul. Dzielnej. Wybór miejsca jest atrakcyjny ze względu na lokalizację w centrum miasta, bliskość
Pawiaka, dobre połączenia komunikacyjne.
Obecni na spotkaniu członkowie Sekretariatu: Alicja Bartuś (Międzynarodowy Dom Spotkań
MłodzieŜy w Oświęcimiu); Bogdan Białek (prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego);
Konstanty Gebert (dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych),
Annalia Guglielmi (przedstawicielka GARIWO w Polsce), Piotr Jakubowski (dyrektor Domu
Spotkań z Historią), Paula Sawicka (prezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczypospolita), Ewa
Wierzyńska (kierownik działu współpracy z zagranicą Muzeum Historii Polski), Anna Ziarkowska
(sekretarz Komitetu). Zaproszeni goście: Natalia Niewiadomska-Pasieka w zastępstwie burmistrz
dzielnicy Wola Urszuli Kierzkowskiej.
16 września odbyło się drugie posiedzenie Sekretariatu. W trakcie posiedzenia burmistrz dzielnicy Wola Pani Urszula Kierzkowska przedstawiła zmodyfikowaną propozycję lokalizacji Ogrodu.
Dyskutowano równieŜ nad projektem porozumienia między instytucjami reprezentowanymi w
komitecie w celu podjęcia działań na rzecz utworzenia Ogrodu Sprawiedliwych. Dzielnica poza
udostępnieniem terenu przejmie nad nim opiekę. Ustalono, iŜ sekretariat zarekomenduje komite-
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towi utworzenie ogrodu na wzór mediolańskiego. Z przekazanych przez Fundację Gariwo informacji wynika, iŜ nie ma przeszkód, aby mediolańska forma upamiętnień – granitowy obelisk –
znalazła zastosowanie w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Cały projekt powinien się opierać na dotychczas funkcjonujących podmiotach prawnych bez powoływania Ŝadnych nowych ciał
formalnych. Przewodniczący sekretariatu Piotr Jakubowski przedstawił projekt porozumienia, w
którym wszyscy partnerzy mieliby równorzędny status. Dom Spotkań Historią miałby status specjalny wynikający z prowadzenia sekretariatu i koordynowania działań administracyjnofinansowych. Wszystkie działania podejmowane będą w porozumieniu z instytucjami reprezentowanymi w Komitecie. Porozumienie, poza kwestiami formalnymi, zobowiązuje wszystkie podmioty do prowadzenia akcji edukacyjnej związanej z Ogrodem. Kwestia projektów edukacyjnych
wynikałaby z misji poszczególnych instytucji, członków porozumienia. Sekretariat zarekomenduje
równieŜ zmianę nazwy Komitetu Honorowego Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych na
Komitet Honorowy Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Obecni na posiedzeniu: Piotr Jakubowski, Ewa Wierzyńska, Konstanty Gebert, Anna Ziarkowska.
8. Konkurs Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty!
Podczas zimowych ferii szkolnych odbyła się kolejna edycja znanej i lubianej gry międzymuzealnej.
Akcję przygotowało Muzeum Powstania Warszawskiego we współpracy z Domem Spotkań z Historią, Filharmonią Narodową, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, Miejskim Ogrodem Zoologicznym, Muzeum Chopina, Muzeum Historii Polski, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Muzeum Narodowym, Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Woli, Ośrodkiem Dokumentacji i Badań Korczakianum, Zachętą oraz Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Wspólna akcja miała zachęcać rodziny do aktywnego spędzania wakacji i poznawania historii. W
ramach II edycji konkursu dzieci, młodzieŜ i całe rodziny odwiedzały warszawskie muzea i instytucje
kultury i rozwiązywały związane z ekspozycjami zadania. W DSH dzieci rozwiązywały zadania związane z wystawą Świat Sławnego.
Od 21 czerwca do 8 września odbyła się kolejna, III edycja gry. Celem tej edycji projektu było propagowanie wiedzy o historii Warszawy, a zwłaszcza przybliŜenie sylwetek osób zasłuŜonych dla rozwoju miasta. Organizatorom akcji, podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, szczególnie zaleŜało na zainteresowaniu rodzin z dziećmi ofertą muzeów i instytucji kultury.
Na potrzeby projektu stworzono nową witrynę internetową www.razdwatrzywarszawiak.pl, z której
moŜna było pobrać darmowe karty zadań, umoŜliwiające udział w grze. Na witrynie znalazły się równieŜ informacje dotyczące zasad, rejestracji w systemie gry oraz zaangaŜowanych w nią placówek. Po
rejestracji i wydrukowaniu kart z zadaniami gracze powinni byli się udać do instytucji na terenie których została zorganizowana gra i rozwiązać przygotowane łamigłówki. Materiały dla dzieci i młodzieŜy miały atrakcyjną formę graficzną.
W tym roku grze towarzyszyły takŜe konkursy:
– „Dla wytrwałych” – dla rodzin, które wykonają zadania w największej liczbie placówek;
– „Najciekawszy blog” – dla rodzin prowadzących blogi dokumentujące ich udział w zabawie;
– „Bohater obok nas” – dla rodzin, które przeprowadziły wywiady ze świadkami historii.
W trakcie trwania gry, od 21 czerwca do 8 września, zostało zarejestrowanych w systemie 569 rodzin,
czyli ok. 2300 graczy. Podczas gali finałowej, która odbyła się w Filharmonii Narodowej, gościliśmy
blisko 1000 laureatów, dwa razy więcej niŜ przed rokiem. Dla wszystkich laureatów gry oraz konkursów towarzyszących przygotowano nagrody zakupione ze środków wspólnych, dofinansowań uzyskanych z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Warszawskiego Banku Spółdzielczego, a takŜe
przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej, firmę „Granna”, Narodowe Centrum Kultury, Metro
Warszawskie Sp. z o.o., urzędy dzielnic Praga Północ, Śródmieście, Ursynów, Wilanów, Wola i śoliborz.
W tym roku projekt był objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Na potrzeby akcji promocyjnej zrealizowano filmy reklamowe i animowany spot. Projekt był teŜ reklamowany na terenie instytucji zaangaŜowanych w jego realizację, na ich stronach internetowych,
profilach społecznościowych, a takŜe w mediach (portal CzasDzieci.pl, „Fakt”); w metrze, w autobu-
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sach i tramwajach; bibliotekach oraz Urzędach dzielnic: Praga Północ, Śródmieście, Ursynów, Wilanów, Wola i śoliborz, domach kultury, kawiarniach dla rodzin z dziećmi. W trakcie III edycji gry
DSH odwiedziło 200 rodzin, ok. 800 osób. Ponadto 17 listopada zorganizowaliśmy dla uczestniczących w projekcie rodzin zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków DSH; łącznie uczestniczyło w nim 75 osób.
9. Bez barier – współpraca z Fundacją Synapsis
23 marca odbyły się warsztaty Świat sprzed stu lat przygotowane przez naszych edukatorów we
współpracy z Fundacją Synapsis. Uczestnikami byli podopieczni fundacji (osoby z autyzmem), którzy
poznawali Ŝycie codzienne warszawiaków w dwudziestoleciu międzywojennym. W czasie warsztatów
uczestnicy samodzielnie zdobywali nowe doświadczenia i wiedzę wykorzystując zmysły słuchu i dotyku (wsłuchiwali się w dźwięki dawnej warszawskiej ulicy, dotykali róŜnych przedmiotów, śpiewali
piosenki, które niegdyś nucili warszawiacy).
Współpracę z Fundacją Synapsis kontynuowaliśmy w kolejnych miesiącach 2013 roku:
20 października przygotowaliśmy warsztaty Legendy warszawskie. W zajęciach wzięły udział osoby
dorosłe z autyzmem i z poraŜeniem mózgowym.
22 października przygotowaliśmy warsztaty Moda przedwojenna. W zajęciach wzięły udział osoby
dorosłe z autyzmem i z poraŜeniem mózgowym.
7 grudnia przygotowaliśmy zajęcia filmowe: Kino przedwojenne. W zajęciach wzięła udział młodzieŜ
i osoby dorosłe z autyzmem i z poraŜeniem mózgowym.
10. Aldo Moro – święcki męczennik
Spotkanie zorganizowane 24 listopada we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie.
Dyskusja poświęcona była jednemu z najbardziej zagadkowych wydarzeń w historii politycznej
Włoch ostatnich dziesięcioleci – porwania i zabójstwa Aldo Moro, włoskiego polityka (m.in. premiera
włoskiego rządu), prawnika i profesora uniwersytetu w Bari uprowadzonego w 1978 roku przez grupę
terrorystów z Czerwonych Brygad. Goście rozmawiali o kulisach porwania, ówczesnej sytuacji politycznej Włoch – lansowanym przez Aldo Moro pomyśle „kompromisu historycznego”, czyli porozumienia między chadekami i partią komunistyczną, a takŜe dramatycznym apelu Pawła VI skierowanym do terrorystów oraz planach beatyfikacji Aldo Moro. W spotkaniu udział wzięli: Paolo Mieli,
historyk, były dyrektor „Corriere della Sera”, obecnie prezes wydawnictwa RCS Libri w Mediolanie,
Jacek Moskwa, dziennikarz, były korespondent z Rzymu i Watykanu oraz Leszek Kazana, historyk.
IV. 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 mniejszości
Warszawy. Rezultatem ich pracy są tematyczne trasy spacerowe związane z pamiątkami po mniejszościach zamieszkujących niegdyś stolicę. Uczniowie przygotowali kilka tras: ścieŜkę niemiecką, rosyjską, ormiańską, tatarską, Ŝydowską (po terenie byłego getta, po Ŝydowskiej Pradze, po cmentarzu Ŝydowskim, szlakiem Pamięci Ofiar i Męczeństwa oraz spacer śladami Janusza Korczaka).
2. Wędrówki po niewidocznej Warszawie
W naszej ofercie edukacyjnej oprócz zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci autystycznych, dzieci i młodzieŜy z grup marginalizowanych społecznie znajdują się równieŜ zajęcia adresowane do osób niepełnosprawnych wzrokowo. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu w
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 dydaktycznych w postaci makiet, replik przedmiotów codziennego
uŜytku z epoki. Patronat honorowy nad projektem objął Krzysztof Zanussi.
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3. 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – cykl projektów i wydarzeń edukacyjnych:
Nieznana historia – powstanie w getcie warszawskim w relacjach Archiwum Historii Wizualnej
(VHA) Instytutu Fundacji Shoah Południowej Karoliny.
Projekt zrealizowany przez członków działającego w DSH Klubu Przyjaciół Karty zrzeszającego
uczniów liceum ogólnokształcącego im Mikołaja Reja w Warszawie. Projekt był realizowany od
września 2012 do kwietnia 2013 roku. Uczniowie samodzielnie wykonywali kwerendy zbiorze Visual
History Archive – archiwum relacji ocalonych i świadków Holocaustu gromadzącym około 52 000
relacji (dostęp w czytelni multimedialnej DSH), przygotowywali biogramy świadków oraz transkrypcje relacji, edytowali wybrany materiał oraz wybierali i przygotowywali materiał ikonograficzny. O
powstaniu w getcie opowiadają: Regina Buszkiewicz, Józefa Dembowska, Janina Figura, Mieczysław
Goldberg, Halina Gorcewicz, Majer Grosman, David Jakubowski, Alina Margolis-Edelman, Benjamin
Meed, Rafał Molski, Dawid Nowakowski, Sol Rosenberg. Zwieńczeniem projektu są dwa krótkie
wywiady przeprowadzone przez Kingę Skwirę i Damiana Szydłowskiego z Heną Kuczer (Krystyną
Budnicką), która okres powstania przeŜyła w bunkrze na Zamenhoffa, gdzie ukrywała się z całą rodziną oraz z Kazikiem Symchą Ratajzerem-Rotem, ps. Kazik – jednym z ostatnich Ŝyjących uczestników
powstania w getcie warszawskim. Uroczysta prezentacja projektu miała miejsce 17 maja, gościem
specjalnym spotkania był varsavianista Krzysztof Jaszczyński, który opowiadał o topografii powstańczej i współczesnej Warszawy.
W związku z przypadającą w 2013 roku 70. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim, przygotowaliśmy zajęcia dla uczniów szkół wszystkich szczebli dotyczące tego tematu, a takŜe specjalne warsztaty i akcję miejską upamiętniającą tajne Archiwum Ringelbluma.
• Z pamiętnika Blumki;
• Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem… – siła dziecięcej wyobraźni;
• Powstanie w getcie oczami świadków
• śycie codzienne w getcie warszawskim;
• Doświadczenie śydów ukrywających się po aryjskiej stronie;
• Dzielnica, której nie ma – Ŝydowska dzielnica dawniej i dziś;
• Powstania w Warszawie;
• Jak Karski – kurier;
• Marek Edelman – walczyć w słusznej sprawie;
• Janusz Korczak – buntownik.
Historia przechowana w bańce na mleko – warsztaty – 21 kwietnia
Uczestnicy warsztatów poznawali sytuację osób uwięzionych w getcie, przyczyny wybuchu powstania, jego przebieg i skutki. Podczas warsztatów korzystano z relacji mieszkańców getta i dokumentów:
fragmentów listów, pamiętników, dzieł sztuki.
Później dzieci wzięły udział w akcji miejskiej: Spotkanie przy tajnym Archiwum Ringelbluma na
skwerze przy ul Nowolipki (pomiędzy budynkami 28, 30 i 32). Dowiedziały się, czym było i co gromadziło podziemne archiwum getta warszawskiego, poznawały sposoby działania powstałej na terenie
getta tajnej organizacji Ŝydowskiej Oneg Szabat (Radość soboty). Warsztaty zorganizowaliśmy
wspólnie z Jewish Community Centre Warszawa.
Warsztaty i spacer dla młodzieŜy z liceum Jakuba Kołasy
2 lipca, juŜ po raz czwarty, gościliśmy uczniów białoruskiego Liceum im. Jakuba Kołasy z Mińska,
które do Polski przyjeŜdŜa na zaproszenie KIK. W tym roku, w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, przygotowaliśmy dla nich zajęcia na temat powstania oraz spacer Topografia powstańczego getta.
4. Portrety Sprawiedliwych
Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programu Patriotyzm Jutra, finansowanego przez Muzeum
Historii Polski i DSH w partnerstwie z włoskim Komitetem Światowy Las Sprawiedliwych (GARIWO), zrealizowaliśmy projekt edukacyjny Ogrody Sprawiedliwych, w którym wzięła udział młodzieŜ
warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.
Ideą projektu było upamiętnienie w załoŜonym przez fundację GARIWO, wirtualnym Ogrodzie Sprawiedliwych http://www.gariwo.net/wefor/giardino.php?idGiardino=3&lang=it wybranych przez
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uczniów warszawskich liceów sylwetek Sprawiedliwych. W czasie trwania projektu (od maja do
grudnia 2013) zbierali informacje i materiały o swoich bohaterach i przeprowadzali wywiady z pamiętającymi je osobami. Efektem ich pracy są trzy dodatkowe drzewa, które znalazły się w wirtualnym
Ogrodzie Sprawiedliwych: Władysława Andersa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i księdza Jana Ziei,
które umieszczono obok istniejących sylwetek: Władysława Bartoszewskiego, Marka Edelmana, Jacka Kuronia, Jerzego Popiełuszki, Ireny Sendlerowej, Anny Walentynowicz.
13 grudnia odbyło się spotkanie prezentujące rezultaty projektu. Zaproszono na nie wszystkich
uczestników, nauczycieli zaangaŜowanych w projekt, osoby, z którymi młodzieŜ przeprowadzała wywiady, a takŜe członków Komitetu Honorowego Europejskiego dnia Pamięci o Sprawiedliwych. W
czasie spotkania odbył się warsztat dla licealistów. W ramach projektu powstał równieŜ multimedialny
pakiet edukacyjny składający się z trzech scenariuszy: portretów Sprawiedliwych: Władysława Andersa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i księdza Jana Ziei. Przygotowany materiał adresowany jest przede
wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, moŜna go wykorzystać na lekcjach historii, historii
i społeczeństwa, lekcji wiedzy o kulturze, moŜe teŜ być inspiracją do zorganizowania szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.
5. „Backpack History”
18 października – warsztaty dla młodzieŜy „Backpack History” zorganizowane we współpracy z
Muzeum Pamięci Sybiru. Celem zajęć było przedstawienie jednego z najbardziej traumatycznych
momentów historii sybirackiej – aresztowania i nagłego opuszczenia domu, poprzez odwołanie się do
współczesnych doświadczeń innych narodów: Ukraińców z Prypeci, ewakuowanych z miasta po
wybuchu elektrowni w Czarnobylu, Gruzinów podczas wojny z Osetią, czy białoruskich więźniów
politycznych.
6. Cykl filmowy „Migracje w kinie środkowoeuropejskim”
W bieŜącym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 16 tysięcy euro na realizację dwuletniego projektu edukacyjnego: Spojrzenie Ulissesa. Migracje w kinie środkowoeuropejskim. Projekt realizowany
jest w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”. Głównym celem programu Grundtvig (niezawodowa edukacja dorosłych) jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy europejskimi organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych. Naszymi partnerami w projekcie
są: EuropaNova (Belgia), Student Plus Foundation (Rumunia), Ethnological Museum of Thrace (Grecja), Platform Spartak (Holandia). W ramach projektu we wszystkich krajach partnerskich będą odbywają się projekcje filmowe połączone z debatą ekspertów. W ramach projektu przewidziane są takŜe
spotkania
partnerów
w
poszczególnych
krajach.
Rezultatem
projektu
będzie
e-book, który powstanie na bazie blogu prowadzonego w trakcie trwania projektu.
W dniach 22–24 listopada w Brukseli miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów projektu. Na trzydniowe spotkanie w Brukseli przyjechali przedstawiciele wszystkich 5 organizacji partnerskich: z
Grecji, Holandii, Rumunii, Belgii i Polski. Pierwszego dnia odbyła się prezentacja uczestników i ich
organizacji, kolejny był poświęcony zagadnieniom organizacyjnym i merytorycznym związanym z
projektem. Uczestnicy porozumieli się w sprawie następujących działań: stworzenie strony internetowej projektu; wybór 14 tytułów filmowych z kinematografii wschodnio-europejskiej dotyczących
zagadnienia migracji we współczesnej Europie; wydanie e-booka (ustalono, Ŝe prócz relacji z bloga
projektu, główną zawartością ebooka będę artykuły pisane przez ekspertów zatrudnianych przez kaŜdą
organizację z osobna) oraz budŜetu projektu. Trzeciego dnia odbył się pierwszy pokaz filmowy, na
którym zaprezentowano film Spojrzenie Ulissesa Theo Angelopoulosa. Po filmie odbyła się debata z
udziałem publiczności i zagranicznych gości.
Pokaz tego filmu w DSH odbył się 1 grudnia o godz. 15.00. Projekcję poprzedziło spotkanie z udziałem Przemysława Kordosa z Pracowni Studiów Helleńskich Wydziału „Artes Liberale” UW. Spotkanie poprowadziła Sylwia Siedlecka (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW).
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
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

30

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.
VIII. Konferencje metodyczne dla nauczycieli i edukatorów
Współpraca z ruchem społecznym Obywatele Nauki
W 2013 roku Dział Edukacji rozpoczął współpracę z Obywatelami Nauki, ruchem społecznym, który
powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących róŜne dyscypliny i ośrodki badawcze. Obywatele Nauki chcą zainicjować szeroką publiczną dyskusję o przyszłości nauki w Polsce,
wolną od wpływów ideologii, doraźnej polityki i medialnej sensacji.
9 marca ruch Obywateli Nauki zainaugurował w DSH EDU-AKCJĘ. Podczas spotkania nauczycieli z
naukowcami zastanawiano się nad moŜliwościami współpracy pomiędzy tymi środowiskami. Zaproponowano projekty mające doprowadzić do lepszej komunikacji pomiędzy nauczycielami i wykładowcami na wszystkich szczeblach edukacji. Ich celem ma być bardziej efektywny rozwój kompetencji ucznia i studenta, nauka samodzielności myślenia i działania, odpowiedzialności za siebie i zespół.
20 kwietnia odbyło się spotkanie poświęcone nauce obywatelskiej. Część wykładową poprowadził
Paweł Szczęsny, promotor otwartej nauki, członek grupy roboczej ds. otwartej nauki brytyjskiej Open
Knowledge Foundation oraz członek Komisji ds. Open Access PAN. Rozmawiano o budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy w kontekście szkolnym i akademickim oraz wybranych projektach.
Zastanawiano się nad zestawem umiejętności, które nauczyciele szkolni i akademiccy powinni rozwijać, by móc koordynować interdyscyplinarne projekty międzyśrodowiskowe oraz wspierać swoich
uczniów i studentów w aktywnym angaŜowaniu się w takie projekty.
15 czerwca tematem spotkania były otwarte zasoby edukacyjne w projektach międzyśrodowiskowych. W ramach seminarium odbyły się wykłady i warsztaty poświęcone prawu autorskiemu w kontekście praktyki szkolnej oraz zasobom edukacyjnym na wolnych licencjach – jak je znaleźć, jak je
tworzyć? (Kamil Śliwowski, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska).
16 listopada tematem spotkania była nauka obywatelska i metoda naukowa w projektach międzyśrodowiskowych. W ramach seminarium odbyły się warsztaty i dyskusje wokół tego, jak uprawiać naukę
w szkole (Marcin Zaród, Instytut Socjologii UW). Rozmawiano równieŜ na temat moŜliwości, korzyści i barier we współpracy międzyśrodowiskowej w ramach projektów nauki obywatelskiej i wspólnie
zastanawiano się, jak przełamywać istniejące bariery.
1.

2.

Trudny wiek XX, październik 2012 – kwiecień 2013

Trzecia edycja cyklu seminariów dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych organizowana przez
DSH, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Centrum Edukacyjne
IPN Przystanek Historia. Celem kursu jest przybliŜenie nauczycielom XX-wiecznej historii Polski.
Wykłady wygłosili wybitni specjaliści zajmujący się historią najnowszą, m.in. profesorowie: Tomasz
Szarota, Jerzy Eisler, Antoni Dudek, Wojciech Morawski, Dariusz Stola, Andrzej Friszke, Andrzej
Krzysztof Kunert. W ramach cyklu odbyło się siedem jednodniowych seminariów, cztery z nich w
2013 roku:
• 19 stycznia, Naród a państwo;
• 16 lutego, Społeczeństwo a państwo;
• 16 marca, Trzeci Świat;
• 13 kwietnia, Zimna wojna. Dwubiegunowy podział świata.
Świat nam współczesny. Historia Polski i świata w II połowie XX wieku
IV edycja kursu doskonalącego dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych. W programie wykłady wybitnych specjalistów i warsztaty edukacyjne uwzględniające zapi-
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sy nowej podstawy programowej. Zajęcia odbywają się w soboty, raz w miesiącu, od października
2013 do kwietnia 2014. Organizatorzy: DSH, Przystanek Historia Centrum Edukacyjnego IPN im.
Janusza Kurtyki, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
W ramach cyklu w 2013 roku odbyły się trzy jednodniowe seminaria:
• 19 października, Europa i świat;
• 23 listopada, Polska i świat;
• 14 grudnia, Religie świata a społeczeństwo i państwo.
4.

Polska w XX wieku – ogólnopolskie warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka,
grudzień 2012–maj 2013

Druga edycja warsztatów historycznych skierowanych do uczniów pierwszych klas liceum oraz ich
nauczycieli z całej Polski organizowanych przez Centrum im. Bronisława Geremka we współpracy z
DSH oraz WCIES. Celem programu jest wsparcie młodzieŜy w rozwijaniu zainteresowań historią, w
szczególności 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 publicznej oraz dyskusji w środowiskach historycznych. 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, plakaty i fotografie, nagrania archiwalne.
Warsztaty miały dwudniową formułę i odbywały się symultanicznie dla uczniów i nauczycieli. Przykładowe tematy poruszone podczas spotkań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

„But w butonierce” – fascynacje polityczno-społeczno-kulturalne Polaków w II RP;
Ziemie stracone, ziemie odzyskane. Ruchome granice Polski od odzyskania niepodległości po
II wojnę światową;
Jacek Kuroń – człowiek dla człowieka człowiekiem;
Poezja nie jest sprawą prywatną. śycie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych
marksizmem;
„Interesuje mnie stworzenie mitu zdolnego wyprowadzić masy na ulicę. Masy, które będą
zwiastowały powstanie nowego polskiego społeczeństwa”;
MoŜliwości wykorzystania filmów Yael Bartany w edukacji o stosunkach polsko–
Ŝydowskich;
Hollywood i Holocaust– filmowe wizerunki Zagłady;
Jednostka wobec zła – analiza porównawcza na podstawie filmów Fotoamator Dariusza Jabłońskiego i Usłyszcie mój krzyk Macieja Drygasa;
Filmowa księga pamięci? – warsztat na podstawie filmu Jolanty Dylewskiej Po-lin. Okruchy
pamięci;
Karykatura i propaganda. Źródła stereotypów narodowych w latach 30.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli na temat podręczników do nowej podstawy programowej historii i WOS w szkołach ponadgimnazjalnych – 13 marca
W trakcie konferencji prezentowano wybrane podręczniki do nowej podstawy programowej dla
szkół gimnazjalnych, omawiano problemy i wyzwania związane z nową podstawą programową.
Organizatorzy: WCIES, DSH.

V Ekumeniczne Forum Katechetyczne, 12 kwietnia 2013
Z inicjatywy Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie V Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Było poświęcone dwóm tematom: myśli i Ŝyciu Janusza Korczaka oraz problematyce nauczania religii w szkole publicznej.
Wzięli w nim udział katecheci, studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz inne osoby
zainteresowane problematyką ekumenizmu i nauczania religii. DSH przedstawił wykład o wpływie
wydarzeń historycznych na Ŝycie i myśl pedagogiczną Janusza Korczaka.
6.
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Konferencja „Sztuka pomagania” zorganizowana przez studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 13 maja
Studencka konferencja dotyczyła wolontariatu i obejmowała prezentacje instytucji zajmujących się
szeroko rozumianą pomocą społeczną oraz edukacją. DSH zaprezentował swój program edukacyjny i
zaproponował studentom moŜliwości pracy wolontariackiej.

7.

8.

Międzynarodowa konferencja Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie zachodniej i południowej,
26–27 kwietnia

Międzynarodowa Konferencja Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie zachodniej i południowej. Część I.
Początek i koniec czasów była poświęcona kulturom słowiańskim z Europy Środkowo-Wschodniej
i Bałkanów. W programie znalazły się panele tematyczne, warsztat metodologiczny, seria debat
i dyskusji, w których udział wzięli naukowcy z Polski, Niemiec i Bułgarii. Poruszane tematy dotyczyły na przykład Idei początku i końca czasów w retoryce „nowego miasta” socjalistycznego czy Czeskiej apokalipsy w powieści „Strefa cyrkowa” Jáchyma Topola. W ramach konferencji odbyła się
równieŜ dyskusja wokół ksiąŜki Zapach anioła z udziałem autora Jana Piekło i zaproszonych gości.
9.

Polsko-niemiecko-ukraińska konferencja Wspólna Pamięć, 17 czerwca

Konferencja zorganizowana w związku z przypadającymi w tym roku: 80. rocznicą Wielkiego Głodu
na Ukrainie i 70. rocznicą Rzezi Wołyńskiej. W programie znalazły się dwa panele: Wielki głód na
Ukrainie – perspektywa polska, niemiecka i ukraińska oraz II wojna światowa – historyczna pamięć
Niemców, Polaków i Ukraińców. Pierwszy panel był okazją do refleksji nad wydarzeniami, które do
tej pory nie znalazły swojego miejsca w zbiorowej pamięci Europy.
Drugi poświęcony był wydarzeniom okresu II wojny, szczególnie tym, które przed 70 laty dokonały
się na Wołyniu z uwzględnieniem roli wszystkich zaangaŜowanych w tym regionie podmiotów. Goście seminarium dyskutowali o tym, czy moŜliwe jest stworzenie wspólnych zrębów pamięci dla
państw Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundację Konrada Adenauera, Europejską Sieć Pamięć i Solidarność
oraz DSH.
IX. Program dla grup międzynarodowych
1. Współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
W 2013 roku kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Zorganizowaliśmy cykl zajęć dla młodych osób przyjeŜdŜających do Polski w ramach unijnego programu „MłodzieŜ
w działaniu: Wolontariat Europejski”. Zajęcia składały się z warsztatów śycie codzienne w Peerelu i
spaceru edukacyjnego Socrealistyczna Warszawa. Do grudnia w spotkaniach wzięło udział 16 grup,
ok. 400 osób z Europy i krajów byłego Związku Radzieckiego. Terminy spotkań: 16 stycznia, 27 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 5 czerwca, 17 lipca, 21 sierpnia, 11 września, 25 września, 2 października,
9 października, 16 października, 23 października, 6 listopada, 14 listopada, 4 grudnia.
•

22 kwietnia gościliśmy grupę pracowników Wydziału Historii Södertörns högskola (Uniwersytet w Södertörn, Szwecja), którzy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym działalności Archiwum Historii Mówionej i Działu Edukacji oraz obejrzeli wystawę 1947. Barwy ruin…

•

22 sierpnia odbyło się spotkanie z Małgorzatą Zawadzką, kuratorką wystawy Będę fotografował w kolorach… dla studentów cudzoziemskich z Centrum POLONICUM (UW) uczestniczących w wakacyjnym kursie języka polskiego i kultury polskiej.

2. 60. rocznica powstania w Berlinie
Otwarcie nowej ekspozycji Chcemy być wolni poświęconej powstaniu ludowemu w Berlinie było
okazją do wzbogacenia naszej oferty skierowanej do młodzieŜy z wymian polsko-niemieckich. W
ramach programu towarzyszącego wystawie przygotowaliśmy warsztaty Berlin 1953–Poznań 1956,
które na stałe wejdą do oferty edukacyjnej DSH.
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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.
Działania podejmowane w 2013 roku w ramach programu WIK wiązały się przede wszystkim z:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

z misją popularyzatorską i edukacyjną DSH,
promocją II wydania albumu Świat Kresów autorstwa Tomasza Kuby Kozłowskiego i Danuty
Błahut-Biegańskiej,
przygotowaniem kolejnej ekspozycji wystawy plenerowej „Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego”, pokazanej, dzięki inicjatywie i współpracy z Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem, od lipca do września 2013 na polach grunwaldzkich
stale rozszerzającą się współpracą z licznymi stołecznymi oraz pozawarszawskimi instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi
intensyfikacją kontaktów międzynarodowych w tym zwłaszcza ze stroną ukraińską, czego
przykładem były wspólnie przygotowane spotkania w DSH jak teŜ cykl prezentacji i spotkań
we Lwowie
systematyczną współpracą z działającymi zarówno w stolicy, jak i poza nią środowiskami kresowymi
licznymi kontaktami z przedstawicielami mediów zainteresowanych problematyką dziedzictwa historyczno-kulturowego Kresów
licznymi prośbami o pomoc merytoryczną, kwerendalną lub związaną z udostępnianiem materiałów ikonograficznych adresowanymi zarówno przez przedstawicieli instytucji i organizacji
jak teŜ osoby prywatne
organizacją spotkań dotyczących losów polskich wychodźców w czasie II Wojny Światowej i
po jej zakończeniu a takŜe dziejom ruchu harcerskiego dzięki inicjatywom, zaangaŜowaniu i
pomocy organizacyjnej Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia

Do najwaŜniejszych zadań koncepcyjno-merytorycznych podjętych w 2013 roku naleŜały:
–
–

przygotowanie koncepcji i zakresu tematycznego dla projektowanego portalu internetowego
„Świat Kresów”, który ma stać się waŜnym narzędziem upowszechniana dorobku WIK
przygotowanie wstępnego scenariusza planowanej na 2014 rok wystawy „Wielka wojna na
Wschodzie 1914-1918. Od Bałtyku po Karpaty” oraz zgromadzenie i dokonanie wstępnej selekcji oryginalnego materiału ikonograficznego

Równolegle z działaniami podejmowanymi systematycznie od 2007 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 2013 roku, koordynator WIK:
– przygotował i zorganizował 44 spotkania (wydarzenia) które odbyły się w DSH,
– poprowadził 24 spotkania (wydarzenia), które odbyły się w Warszawie, poza DSH
– przedstawił 59 prezentacji multimedialnych, które odbyły się poza Warszawą w 33 miejscowościach.
I. Cykl „Opowieści z Kresów” w Domu Spotkań z Historią
„Opowieści z Kresów” – sztandarowy projekt programu WIK – to trwający nieprzerwanie od czerwca
2007 roku cykl spotkań autorskich prowadzonych przez Tomasza Kubę Kozłowskiego, odbywających
się zawsze w kaŜdą trzecią środę miesiąca. Bazą źródłową kolejnych prezentacji multimedialnych jest
gromadzona przez autora i licząca ponad 30 tys. obiektów kolekcja materiałów i pamiątek kresowych.
Podobnie jak w poprzednich latach wszystkie spotkania cyklu cieszyły się bardzo wysoką frekwencją.
Ze względu na wyjątkowo duŜą frekwencję (podczas styczniowego i lutowego spotkania widzowie
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nie mieścili się w siedzibie DSH) od marca 2013 roku premierowe prezentacje Tomasza Kuby Kozłowskiego odbywały się dwukrotnie w ciągu tego samego dnia – o godz. 12.00 i o godz. 18.00. Dzięki temu rozwiązaniu wszyscy uczestnicy spotkań mogli oglądać prezentacje na siedząco. W 2013 roku
w ramach cyklu odbyły się łącznie 22 spotkania:
1. 16 stycznia: Tam szum Prutu… Od Delatyna do Worochty
Obrazy z doliny Prutu, jednej z najpiękniejszych dolin wschodniokarpackich, i podróŜ do modnych
wsi letniskowych, stacji klimatycznych i baz wypadowych w Gorganie i Czarnohorze wypełniły 68.
spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów”. W programie prezentacji znalazły się m. in. opowieści z
Delatyna, Dory, Jaremcza, Jamny, Mikuliczyna, Tatarowa i Worochty.
2. 20 lutego: Równe na Wołyniu. Garnizon i gniazdo poetów
Spotkanie poświęcone miastu Równe na Wołyniu – gnieździe Lubomirskich i ich rezydencji; Ŝyciu
codziennym w rosyjskiej twierdzy i polskim garnizonie; społeczności miasta, której większość stanowili śydzi; twórcom z grupy poetyckiej Wołyń załoŜonej w Równem w latach 30.; tłumnie odwiedzanych Targach Wołyńskich. Opowieść o rodzinnym mieście Zofii Terné i Anny Walentynowicz, w
którym tworzyli m. in. Czesław Janczarski, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak i Zuzanna Ginczanka.
3. 20 marca, Z biegiem Wilii. Od Wilejki do Wilna (2 spotkania)
Kanwą 70. spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów” była podróŜ z biegiem rzeki Wilii, najdłuŜszego
dopływu Niemna. W programie prezentacji znalazły się m. in. wyprawa śladami hrabiego Konstantego
Tyszkiewicza, który w XIX wieku spływał Wilią; wizyty w nadwilejskich zaściankach i miasteczkach
– Wilejce, Smorgoniach, śodziszkach, Michaliszkach i Niemenczynie; spotkanie z wychowankami
akademii smorgońskiej; fety w pałacu księcia Ludwika Wittgensteina w Werkach i rejsy stateczkami
spacerowymi po Wilnie.
4. 17 kwietnia, Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada (2 spotkania)
23 kwietnia 1943 roku, w Wielki Piątek, ukraińscy nacjonaliści w okrutny sposób wymordowali ok.
600 mieszkańców osady Janowa Dolina na Wołyniu. ZałoŜona w latach 20. i rozbudowana w latach
30. XX wieku powstała jako wzorcowe osiedle dla pracowników Państwowych Kamieniołomów Bazaltu. Autor cyklu przypomniał m. in. Ŝycie codzienne tej osady i działające w niej organizacje społeczne, historię wydobycia wołyńskiego bazaltu, którym wykładano warszawskie ulice; sowiecką
okupację i wybiórczą pamięć Janusza Przymanowskiego; zagładę Janowej Doliny i problemy z upamiętnieniem dokonanych zbrodni.
5. 15 maja, Złoczów. Czasy złote, czasy złowrogie... (2 spotkania)
Prezentacja poświęcona leŜącemu między Lwowem a Tarnopolem dawnemu, powiatowemu miastu
Złoczów. Autor prezentacji mówił m. in. o burzliwych dziejach miasta i jego mieszkańców w końcu
XIX i w pierwszej połowie XX wieku, w tym o: trawiących miasto poŜarach, niezwykłym księgarzu i
wydawcy najpopularniejszych bryków szkolnych, austriackim garnizonie i kawalerzystach z 13 c. k.
Pułku Ułanów Eduarda von Bohm-Ermolli, tragicznych losach zakładników zamordowanych w marcu
1919 roku i ofiarach NKWD z 1941 roku, pogromie śydów dokonanym przez Niemców i Ukraińców.
6. 19 czerwca, W Słonimiu, Albertynie, śyrowicach… Obrazki znad Szczary (2 spotkania)
Spotkanie poświęcone Południowej Nowogródczyźnie, miastu Słonim i miejscowościom nad Szczarą.
Wielkie inwestycje Michała Kazimierza Ogińskiego i złote czasy miasta Słonimia, wizyta w rezydencji hrabiów Pusłowskich w Albertynie oraz „litewskiej Częstochowie” w śyrowicach, walki z bolszewikami nad Szczarą i historia strzelców Słonimskich, Ŝydowscy mieszkańcy miasta i postać załoŜyciela firmy Marks & Spencer to niektóre wątki prezentacji.
7. 17 lipca, Pamięć ofiar, pamięć sprawców. W 70 rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu (2 spotkania)
10 lipca 1943 roku, w niedzielę, formacje Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, przy wsparciu ludności cywilnej, zaatakowały Polaków zamieszkałych w około 100
miejscowościach i osadach na Wołyniu. W niektórych mordowano mieszkańców zgromadzonych na
mszach w kościołach. Autor cyklu mówił m. in. o historii i Ŝyciu codziennym spalonych wsi, ocalałych mieszkańcach, sprawiedliwych Ukraińcach, problemach z upamiętnieniem dokonanych zbrodni
oraz odmiennej pamięci ofiar i sprawców.
8. 21 sierpnia, Zaleszczyki, Zaleszczyki… Miasto słońca i winnic, (2 spotkania)
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Spotkanie poświęcone Zaleszczykom, jednemu z najmodniejszych letnisk II Rzeczypospolitej, które
dzięki swemu wyjątkowemu klimatowi przyciągały tłumy gości. W programie znalazły się m.in. opowieści o urządzonych z rozmachem naddniestrzańskich plaŜach, zaleszczyckich winnicach i organizowanym we wrześniu święcie „Winobrania”, rezydencji Brunickich i Turnauów, ostatnich wakacjach
Piłsudskiego na Kresach i „zaleszczyckiej szosie”, która w okresie PRL stała się propagandowym
synonimem wrześniowej ucieczki elit. Dodatkową atrakcją był pokaz oryginalnego reportaŜu PAT ze
święta winobrania w Zaleszczykach w latach 30.
9. 18 września, Kresowe rara et curiosa (2 spotkania)
Nietypowe w swoim charakterze spotkanie poświęcone niebanalnym, zaskakującym i zabawnym a
czasem wzruszającym pamiątkom z Kresów zgromadzonym w swoistym Archiwum i Muzeum Kresowym tworzonym przez autora. Wybrane przedmioty pochodzące z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej posłuŜyły jako kanwa opowieści, ciekawostek i anegdot o ludziach i miejscach z nimi związanych. Spotkaniu towarzyszył pokaz kilkudziesięciu obiektów i antyków eksponowanych na podium w
sali spotkań.
16 października, Orły z Sambora (2 spotkania)
Spotkanie poświęcone dawnemu miastu powiatowemu nad Dniestrem, którego dzieje znacząco wpisały się w historię Rzeczypospolitej. Autor mówił m.in. o jednym z ulubionych miast królowej Bony, w
którym Maryna Mniszchówna poznała Dymitra I Samozwańca i które kryje relikwie Św. Walentego; o
śydach z Targowicy i Blichu; o Ŝyciu miasta pod koniec XIX i na początku XX wieku; o oraz wybitnych i zapomnianych Samborzanach; o sowieckich, ukraińskich i niemieckich zbrodniach w latach
drugiej wojny światowej.
10. 20 listopada, Za lwowską rogatką. Od Snopkowa i Persenkówki do Nawarii i Pustomyt
(2 spotkania)
Trzeci (w ramach cyklu) wirtualny spacer za rogatki miasta Lwowa prowadził w kierunku południowym. Autor opowiadał m.in. o kąpielisku w śelaznej Wodzie i leczniczych źródłach w Pustomytach;
o niezwykłej elektrowni, wyścigach konnych i meczach piłkarskich; elitarnej szkole gospodarczej dla
kobiet; o walkach z Ukraińcami na Persenkówce i w Kozielnikach oraz najmłodszym kawalerze orderu Virtuti Militarii; o krucyfiksie mistrza Pinzla i Św. Walentym z Nawarii.
11. 18 grudnia, NieświeŜ. Nie tylko Radziwiłły... (2 spotkania)
Rok 2013 obchodzony na Białorusi jako Rok Dziedzictwa Radziwiłłów, był okazją do przypomnienia
ich rodowego gniazda, jednej z najwspanialszych rezydencji magnackich I i II Rzeczypospolitej. W
programie prezentacji znalazły się dokonania kolejnych pokoleń Radziwiłłów, jak i mniej znane historie związane z dziejami miasta. Autor mówił m.in. o biblii nieświeskiej Szymona Budnego i powstaniu nieświeskim z 1919 roku, słynnych polowaniach w NieświeŜu, sensacyjnej wizycie Piłsudskiego i
kawalerzystach z 27 Pułku Ułanów, nieświeskich śydach, Białorusinach i Cyganach. Podczas obu
spotkań harcerki z ZHR kwestowały na zakup paczek, które w grudniu zawieziono Polakom na Ukrainie.
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 2013 roku szczególnym wydarzeniem były projekcje
filmów dokumentalnych (trzech polskich i jednego ukraińskiego) zorganizowane w 70. rocznicę
Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku – apogeum ludobójczej akcji Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich i Ukraińskiej Powstańczej Armii wymierzonej w Polaków zamieszkujących na Wołyniu. Poza
projekcjami w ramach cyklu przygotowano pokaz filmu Parada zwycięzców, który towarzyszył spotkaniu z dr. Piotrem Derdejem oraz dwa pokazy filmu Śladami starej kroniki z okazji otwarcia Kresowej Osady w Baszni Dolnej w dniach 28 i 29 września. W ramach cyklu „Kino kresowe” w 2013 roku
zorganizowano 7 pokazów filmowych w DSH i 2 pokazy poza Warszawą.

1. 12 czerwca, Zapomniana flotylla (2005, 59 min), reŜ. Leszek Wiśniewski, scen. Jan Tarczyński
Film poświęcony Flotylli Pińskiej strzegącej wschodnich granic II Rzeczypospolitej. Licząca około
100 okrętów i jednostek pomocniczych Flotylla Pińska zapisała bohaterskie karty w wojnie polsko-
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bolszewickiej 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939. Film zrealizowany przez Lubelski Ośrodek
TVP przedstawia takŜe pokojową słuŜbę i dokonania techniczne jednostki – zbudowane okręty, porty i
przystanie, regulację traktów wodnych, wkład gospodarczy w rozwój Polesia. W spotkaniu i dyskusji
po projekcji udział wzięli twórcy filmu: Jan Tarczyński – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej,
autor scenariusza; Leszek Wiśniewski – reŜyser; dr hab. Tadeusz Kondracki – współautor filmu; komandor dr Wiesław Topolski – narrator; Maria Mazurek – producent. Współorganizatorami pokazu
były Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Centralna Biblioteka Wojskowa.
2. 9 lipca, Kryptonim PoŜoga, (dok. 1998, 58’), reŜ. Wincenty Ronisz
Historia Wołynia w latach II wojny światowej autorstwa wybitnego dokumentalisty, twórcy filmów
o dziejach polskiej wojskowości i losach Polaków w XX wieku. Film rozpoczyna panorama dziejów
Wołynia do 1939 roku i charakterystyka pierwszych lat okupacji. W dramatycznych relacjach świadków powracają obrazy zagłady polskich wsi i miasteczek na Wołyniu w lipcu i sierpniu 1943 roku
oraz zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. Film przedstawia takŜe dzieje polskiej
samoobrony na Wołyniu, formowanie oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji AK i toczone przez nią walki.
3. 10 lipca, Poeta nieznany, (dok., 2004, 57’), reŜ. Wincenty Ronisz
Pełen pięknych, poetyckich kadrów z Wołynia film dokumentalny o Ŝołnierzu i poecie Zygmuncie
Rumlu, spadkobiercy tradycji poetyckiej Malczewskiego, Goszczyńskiego i Słowackiego. Rumel,
uczestnik kampanii wrześniowej i dowódca VIII Okręgu Batalionów Chłopskich – Wołyń, rzecznik
porozumienia z Ukraińcami został okrutnie zamordowany w nocy z 10 na 11 lipca 1943 roku, gdy
jako parlamentariusz udał się do kwatery lokalnego dowództwa SB OUN na Wołyniu, by rozmawiać
o powstrzymaniu rzezi i napadów na polskie osady. Pokaz odbył się w 70. rocznicę jego śmierci.
4. 12 lipca, Było sobie miasteczko (dok., 2009, 50’), reŜ. Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski
Film poświęcony zagładzie Kisielina na Wołyniu. W lipcu i sierpniu 1943 roku Ukraińcy zamordowali
ponad 600 mieszkańców tej parafii. Historię miasteczka i okolicznych wsi, losy mieszkańców oraz
okoliczności zagłady udokumentował Włodzimierz Sławosz Dębski, ojciec znanego kompozytora
Krzesimira Dębskiego. W filmie, do którego muzykę skomponował Krzesimir Dębski, o Kisielinie
opowiadają członkowie rodziny Dębskich oraz Ukraińcy, jego obecni mieszkańcy. Po projekcji odbyło się spotkanie z twórcami filmu, Tadeuszem Arciuchem i Maciejem Wojciechowskim.
5. 13 lipca, Sindrom pamjati – Syndrom pamięci, (dok. 2009, 2 x 51’), reŜ. Sergij Iuszin
Zrealizowany z rozmachem dokument, do którego zdjęcia i materiały kręcono na Ukrainie i w Polsce,
w czterech 50 minutowych odcinkach konfrontuje opinie i głosy ukraińskich i polskich historyków,
publicystów, polityków oraz bezpośrednich świadków wydarzeń. W ramach obchodów pokazane zostały dwie części filmu – pierwsza Raj na krwi i czwarta Rzeź wołyńska – które odnoszą się do trudnych polsko-ukraińskich relacji, zbrodni z 1943 roku, jak teŜ ukraińskiej oraz polskiej pamięci o tych
wydarzeniach.
6. 7 sierpnia, Śladami starej kroniki, (1998, 46’), reŜ. Joanna Wierzbicka, Walentyna Koźluk
Filmowa podróŜ po Litwie i Ukrainie śladami autorów filmu Piękno naszych Ziem Wschodnich, którego premierowe pokazy odbyły się w sierpniu 1939 roku. Jedną z kopii filmu ocalił i przechował Michał Pfadt, aptekarz z Mińska. Sześćdziesiąt lat później jego syn Jerzy Pfadt i towarzysząca mu ekipa
dokumentalistów podąŜają tropem filmowców z P.A.T. od Ostrej Bramy po dawną granicę z Rumunią
na Dniestrze. W filmie sekwencje współczesne mieszają się z oryginalnymi kadrami nakręconymi
przed wybuchem II wojny światowej na Wileńszczyźnie (m.in. w Pikieliszkach, nad jez. Narocz i w
Oszmianie), Nowogródczyźnie, Polesiu, Wołyniu (w Krzemieńcu i Janowej Dolinie) we Lwowie,
Zagłębiu Borysławskim, Karpatach Wschodnich i Zaleszczykach. W dokumencie wykorzystano takŜe
fragmenty filmów nakręconych po wojnie na Białorusi i Ukrainie.
7. 28 września, Śladami starej kroniki, (1998, 46’), reŜ. Joanna Wierzbicka, Walentyna Koźluk
Pokaz filmu dla przedstawicieli organizacji polonijnych, polonijnych biur podróŜy oraz organizacji
turystycznych Podkarpacia zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki w Baszni
Dolnej.
8. 28 września, Śladami starej kroniki, (1998, 46’), reŜ. Joanna Wierzbicka, Walentyna Kobluk.
Pokaz towarzyszący oficjalnemu otwarciu Kresowej Osady w Baszni Dolnej.
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9. 8 listopada, Arcybiskup Józef Bilczewski, (2006, 57’), reŜ. Krzysztof śurowski
W 2013 roku minęła 90 rocznica śmierci Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego obrządku
łacińskiego, profesora i rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, świętego kościoła katolickiego kanonizowanego przez papieŜa Benedykta XVI. Film dokumentalny pokazany w SSH przypomniał jego Ŝyciorys, niezwykłą postawę i otaczającą legendę, odnosząc się takŜe do trudnych relacji
polsko-ukraińskich. Po projekcji odbyło się spotkanie z reŜyserem Krzysztofem śurowskim i pokaz
kilku oryginalnych pamiątek związanych z postacią arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.
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 w 2013 roku zorganizowano 8 innych spotkań dotyczących szeroko rozumianego
dziedzictwa kulturowo-historycznego Kresów z udziałem przedstawicieli środowisk kresowych,
świadków historii, zaproszonych gości i ekspertów, w tym przedstawicieli instytucji i organizacji z
Ukrainy.
1. 22 stycznia, Powrót do śmudzi. Polskie ziemiaństwo na Litwie
Spotkanie poświęcone Ŝyciu polskiego ziemiaństwa na śmudzi i Litwie w końcu XIX i w XX wieku.
Na program wieczoru złoŜyły się fragmenty wspomnień Magdaleny z Gorskich Komorowskiej (babki
Prezydenta Bronisława Komorowskiego), relacja jej córki Anny z Komorowskich Dowgiałło oraz
refleksje Antoniego Rosena (ur. w 1920 roku), który jako jeden z nielicznych właścicieli odzyskał w
latach 90 historyczny dwór w Gaczanach, sportretowany przez Józefa Weyssenhoffa w głośnej powieści „Soból i panna”. Opowieść o zmierzchu i ostatecznej zagładzie polskich majątków na Litwie, burzliwych i dramatycznych losach ich właścicieli i mieszkańców ilustrowana była oryginalną ikonografią
z epoki ze zbiorów rodzin Komorowskich i Rosenów. Podczas spotkania promowano takŜe tom
wspomnień Magdaleny z Nałęcz-Gorskich Komorowskiej „Powrót do śmudzi” wydany staraniem
rodziny.
2. 23 marca, Lwów – Europa – Historia
Spotkanie z dr Sofią Dyak, dyrektor Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo Wschodniej, niezaleŜnej instytucji pozarządowej utworzonej we Lwowie w 2004 roku. Po prezentacji poświęconej załoŜeniom programowym organizacji, prowadzonym projektom badawczym i edukacyjnym, wystawom,
konferencjom i projektom internetowym (m. in. „Interaktywny Lwów”, „Urbanistyczne obrazy”,
„Miejskie mapy”) odbyła się dyskusja poświęcona perspektywom współpracy pomiędzy lwowskim
Centrum a instytucjami polskimi.
3. 18 marca, Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad do Okopów Św. Trójcy
Autorska prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęcona dziedzictwu historycznokulturowemu miejscowości połoŜonych nad Dniestrem zorganizowana dla członków Stowarzyszenia
Bochniaków.
4. 7 maja, Ziemia nadniemeńska – wczoraj i dziś
Spotkanie poświęcone dziedzictwu ziem nadniemeńskiej – leŜącej w granicach państwa białoruskiego
Grodzieńszczyźnie i Nowogródczyźnie. O przeszłości i teraźniejszości ziemi nadniemeńskiej mówiły
dr Wanda Renik, autorka wystaw o Grodnie i związkach Piłsudskiego z Kresami, od wielu lat gromadząca materiały dotyczące dziejów Grodzieńszczyzny oraz ElŜbieta Dziuk, która z aparatem fotograficznym dokumentuje współczesny obraz nadniemeńskich okolic. Prezentacja poświęcona ziemi nadniemeńskiej ilustrowana była oryginalną ikonografią jej autorstwa.
5. 10 maja, Polska i Ukraina – razem we wspólnej Europie
Studencka konferencji zorganizowana przez Fundację im. Hetmana Piotra KonaszewiczaSahajdacznego oraz redakcję Portalu Polsko-Ukraińskiego www.polukr.net, w ramach której przedstawiono trzy prezentacje poświęcone polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej i projektowi „UAp
Kulturę”.
6. 10 maja, Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad do Okopów Św. Trójcy
Autorska prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęcona dziedzictwu historycznokulturowemu miejscowości połoŜonych nad Dniestrem zorganizowana dla uczestników studenckiej
konferencji Polska i Ukraina – razem we wspólnej Europie.
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7. 22 maja, Tadeusz Kukiz. Kustosz pamięci o Kresach
Spotkanie z Tadeuszem Kukizem, laureatem nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Kustosz Pamięci
Narodowej”, odznaczonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem ZasłuŜony
Kulturze „Gloria Artis”, urodzonym w 1932 roku w Dębowicach na Podolu, zesłańcem do Kazachstanu, popularyzatorem historii, kultury i sztuki Kresów, autorem sześciotomowej publikacji „Madonny
Kresowe” (1997–2002), monografii poświęconych m.in. ziemi radziechowskiej, miasteczku Uhnów i
wsi Kukizów oraz licznych artykułów przypominających dziedzictwo historyczno-kulturowe Kresów.
Spotkanie odbyło się bezpośrednio po uroczystości na Zamku Królewskim, podczas której Tadeusz
Kukiz otrzymał nagrodę i tytuł „Kustosza Pamięci Narodowej”. Inicjatorem i współorganizatorem
spotkania była Stanica Kresowa z Krakowa.
8. 4 października, Brześć 1939. Spotkanie z Piotrem Derdejem i pokaz filmu Defilada zwycięzców
22 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem odbyła się głośna parada zwycięstwa Wehrmachtu i
Armii Czerwonej. Wydarzenie to w potocznej świadomości przyćmiło obronę twierdzy brzeskiej we
wrześniu 1939 roku, która dowodził gen. bryg. Konstanty Plisowski. Podczas spotkania z dr Piotrem
Derdejem, historykiem wojskowości i znawcą dziejów Brześcia pokazane zostały takŜe fragmenty
filmu dokumentalnego „Defilada zwycięzców” z 2007 roku, w którym oryginalne kadry z niemieckosowieckiej parady przeplatają się z relacjami ówczesnych mieszkańców Brześcia nad Bugiem.
IV. Inne spotkania poświęcone historii XX wieku, polskiemu dziedzictwu na Wschodzie, wychodźstwu, emigracji i harcerstwu zorganizowane przez koordynatora WIK
W 2013 roku w ramach programu WIK zorganizowanych zostało takŜe 7 innych spotkań dotyczących
polskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego na Wschodzie, losów polskich wychodźców w czasie
II Wojny Światowej i po jej zakończeniu a takŜe dziejom ruchu harcerskiego. Organizacja pięciu spośród nich była moŜliwa dzięki inicjatywie, zaangaŜowaniu i pomocy organizacyjnej Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia.
1. 27 lutego, Spacerkiem po polskim Petersburgu
Petersburg – miasto białych nocy, rzek, kanałów, monumentalnych pałaców i świątyń, niemal na kaŜdym kroku kryje polskie ślady. Tu ostatnie miesiące Ŝycia spędził Stanisław August Poniatowski,
więziono Kościuszkę, improwizował Mickiewicz, malował Siemiradzki, śpiewał Fogg, Kierbedź projektował most, Witkacy i Czapski robili karierę wojskową, politykowali Grabski i Dmowski. Polskimi
śladami po Petersburgu poprowadziła uczestników spotkania Ewa Ziółkowska, wiceprezes Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie, autorka znakomitej ksiąŜki – przewodnika „Petersburg po polsku”,
która z pasją tropi wszelkie polonika w dawnej stolicy Rosji.
2. 24 kwietnia, Harcerze od Andersa. Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1941–1948
Spotkanie poświęcone działalności środowisk harcerskich w skupiskach wychodźców polskich na
Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Afryce. O losach polskiej młodzieŜy oraz fenomenie wychowawczym i organizacyjnym, jakim był istniejący w latach wojny i po jej zakończeniu Związek Harcerstwa
Polskiego na Wschodzie mówili: Małgorzata Szadkowska i Andrzej Szadkowski – syn Zygmunta
Szadkowskiego, Komendanta ZHP na Wschodzie w latach 1944-1948, Maria Gordziejko – sybiraczka, harcerka z Libanu i Kazimierz Stepan – działacz ZHP poza Granicami Kraju. Całość ilustrowana
była ikonografią z epoki a spotkaniu towarzyszył pokaz oryginalnych pamiątek i wydawnictw ZHP na
Wschodzie. Inicjatorem i współorganizatorem spotkania była Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia.
3. 14 czerwca, Harcerze pod baobabem. Harcerstwo w polskich skupiskach w Afryce w latach
1941–1948
Spotkanie poświęcone działalności środowisk harcerskich w skupiskach wychodźców polskich w
Afryce (w Ugandzie, Tanzanii, Rodezji i Kenii) w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Podczas spotkania ilustrowanego ikonografią i dokumentami z epoki, odtworzone zostały fragmenty
wspomnień komendantki Chorągwi Afrykańskiej ZHP na Wschodzie hm Zdzisławy Wójcik zarejestrowane przez Archiwum Historii Mówionej. Prezentację poświęconą harcerstwu w Afryce przygotowała BoŜenna Wójcik a Afrykę z lat wojny wspominał prof. Andrzej Szujecki, autor ksiąŜki „Do
rozstajnych dróg czyli rozliczenie z dzieciństwem”. Spotkanie, któremu towarzyszył pokaz oryginalnych pamiątek i wydawnictw zostało zorganizowane z inicjatywy Fundacji Harcerskiej Drugiego Stulecia z pomocą Archiwum Historii Mówionej.
4. 14 sierpnia, Z nieba do Nieba, (2010, 45’), reŜ. Zbigniew W. Kowalewski
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W przeddzień Święta Wojska Polskiego odbył się pokaz zrealizowanej przez Studio Filmowe KRONIKA filmowej opowieści o niezwykłych losach porucznik Janiny Lewandowskiej. Była córką generała Józefa Dowbór-Muśnickiego, radiotelegrafistką, pilotem szybowcowym i samolotowym, jedną z
pierwszych Europejek skaczących ze spadochronem, jedyną kobietą zamordowaną w Katyniu. Po
projekcji odbyło się spotkanie z twórcami i reŜyserem filmu Zbigniewem W. Kowalewskim, autorem
ksiąŜki „Z nieba do Nieba” zawierającej kopię filmu na DVD. Współorganizatorami pokazu były
Studio Filmowe KRONIKA i Oficyna „Aurora”.
5. 21 września, Kamienie na szaniec. Mity i fakty
Spotkanie poświęcone ksiąŜce, która sama stała się mitem i wywołała w 2013 roku burzę interpretacyjną. W 70. rocznicę pierwszego wydania powieści w DSH z faktami, mitami i legendą tej szczególnej narracji zmierzyli się dr Ewa Hoffmann-Piotrowska z Instytutu Literatury Polskiej UW oraz prof.
Grzegorz Nowik z Instytutu Nauk Politycznych PAN. Podczas spotkania moŜna było nabyć opracowanie prof. Grzegorza Nowika Epilog do Kamieni na szaniec, w którym autor ukazał szerzej tło wydarzeń, sprostował niektóre fakty i opinie, oddał honor bohaterom przywracając dobre imię niesłusznie pomówionym. Współorganizatorami spotkania były Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia i NiezaleŜne Wydawnictwo Harcerskie.
6. 19 października, W emigracyjnym Londynie. Dylematy harcerstwa na wychodźstwie
Spotkanie poświęcone działalności Harcerstwa na Wychodźstwie ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki emigracyjnego Londynu, związków ZHP poza granicami Kraju z Rządem RP na Uchodźstwie oraz relacji z krajem po drugiej wojnie światowej. W dyskusji o fenomenie harcerstwa emigracyjnego udział wzięli byli działacze ZHP poza granicami Kraju. Gościem specjalnym był hm Stanisław Berkieta, Przewodniczący ZHP poza granicami Kraju w latach 1988–1994, który na tę okazję
przybył specjalnie z Londynu. Współorganizatorem spotkania była Fundacja Harcerstwa Drugiego
Stulecia.
7. 16 listopada, „Czas honoru” jak „Potop”. Dylematy współczesnego filmu historycznego
Jak historia przedstawiana w filmie wpływa na świadomość społeczną i postrzeganie historii przez
młodzieŜ? Do jakich przekształceń dziejów ma prawo twórca filmu? Komu i do czego potrzebny jest
konsultant historyczny? O dylematach współczesnego filmu historycznego dyskutowali dr Ewa
Hoffmann-Piotrowska z Instytutu Literatury Polskiej UW, dr Rafał Marszałek, krytyk filmowy, historyk filmu scenarzysta filmów dokumentalnych, prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Nauk Politycznych
PAN, z-ca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Jarosław Sokół, scenarzysta filmu i autor ksiąŜek z serii „Czas honoru”. Współorganizatorem spotkania była Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia.
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 oraz działającymi w Warszawie uniwersytetami trzeciego wieku.
Kontynuowana była – rozpoczęta w ubiegłych latach – współpraca z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku Fundacji Shalom, Pierwszym śoliborskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Bródnowskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Bielańskim Ośrodkiem Kultury, Domem Kultury Działdowska,
Stowarzyszeniem Klub Seniora „66” na śoliborzu, Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów Wrzeciono. W
ramach trwającej od kilku lat współpracy z Centrum Promocji Kultury na Pradze prowadzony był
stały, comiesięczny cykl prezentacji „Kresy dalekie i bliskie” w Klubie Kultury Seniora na Gocławiu.
Ponadto, na prośbę Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów
Wschodnich, półtoragodzinna prezentacja poświęcona zbrodniom ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu została przedstawiona podczas XIX Światowego Zjazdu tej organizacji w Auli Kryształowej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Łącznie, w 2013 roku w Warszawie (poza siedzibą DSH) koordynator WIK przygotował i
poprowadził 24 spotkania.
–
8 stycznia, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Hules! Na nartach w Karpatach
Wschodnich
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15 stycznia, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Hules! Na nartach w Karpatach Wschodnich
16 stycznia, Pierwszy śoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pisz na Berdyczów!
15 lutego, Dom Kultury Działdowska, Sanktuaria na Kresach Południowo-Wschodnich
19 lutego, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Pisz na Berdyczów!
26 lutego, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Polska, Ŝydowska i francuska
Rawa Ruska
2 marca, Bielański Ośrodek Kultury, Od Wilna do Naroczy. Tropem Włóczęgów Wileńskich
19 marca, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Świętojerską, Mickiewicza, Giedymina. Kaziukowy spacer po Wilnie
21 marca, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Orły nad Świsłoczą. W polskim
Mińsku litewskim
10 kwietnia, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Wrzeciono, Świętojerską, Mickiewicza, Giedymina. Kaziukowy spacer po Wilnie
16 kwietnia, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Miasto w cieniu wieszcza. Nowogródek
znany i nieznany
24 kwietnia, Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Dom Kultury „Świt”, Łyk Naftusi.
Opowieść o kresowych zdrojach – Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu
21 maja, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Polesia czar i gorycz
13 czerwca, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Kowel nad Turją. W gnieździe
reŜyserów i filmowców
13 czerwca, Stowarzyszenie Klubu Seniora „66” na śoliborzu, Pisz na Berdyczów!
18 czerwca, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Przez wiry i porohy Dniestru. Kajakiem od
Bieszczad do Okopów Świętej Trójcy
31 sierpnia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada (prezentacja dla uczestników XIX Światowego Zjazdu Stowarzyszenia
Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich)
19 września, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Wileńscy zagończycy, jazda tatarska i ułani
jazłowieccy. Kawaleria na Kresach
17 października, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Wołyńskie Ateny. Krzemienieckie imperium oświatowo-wychowawcze
18 października, Dom Kultury Działdowska, Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i
zagłada
24 października, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Złoczów. Czasy złote, czasy
złowrogie…
14 listopada, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Za lwowską rogatką. W Brzuchowicach, Kulikowie i Dublanach
21 listopada, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, Za lwowską rogatką. W Brzuchowicach,
Kulikowie i Dublanach
19 grudnia, Klub Kultury Seniora na Gocławiu, A było to wczas rano… Łowy i polowania na
Kresach

VI. Wydarzenia i imprezy organizowane i współorganizowane przez WIK poza Warszawą –
prezentacje w muzeach, instytucjach kultury i oświaty, promocje albumu Świat kresów i dorobku WIK
Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i historycznym Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej oraz wypracowana w ramach programu WIK oryginalna oferta popularyzatorska i edukacyjna
skutkowały bardzo licznymi prośbami o organizowanie spotkań i prezentacji w pozastołecznych placówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych i oświatowych. Liczne prośby kierowane były przez
organizacje i stowarzyszenia kresowe. W sumie w 2013 roku koordynator WIK odbył 42 spotkania w
27 miejscowościach.
Wydanie przez DSH pod koniec 2012 roku II wydania albumu Świat Kresów spowodowało, Ŝe
jednym z nurtów działalności Warszawskiej Inicjatywy Kresowej w 2013 roku były działania związane z jego promocją. Okazją do tego były zwłaszcza spotkania i wydarzenia organizowane poza Warszawą, szczególnie w miastach o znacznej liczbie mieszkańców mających kresowe korzenie.
Do najwaŜniejszych przedsięwzięć wyjazdowych w 2013 roku naleŜały:

41

–
–
–
–
–

pięciodniowy wyjazd do Lwowa z cyklem prezentacji autorskich
udział w Dniach Grunwaldu z oprowadzeniem po wystawie plenerowej „Świat Kresów”
udział w V Międzynarodowym Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu
udział w otwarciu Kresowej Osady w Baszni Dolnej z cyklem imprez towarzyszących
objazd po Dolnym Śląsku w ramach XII. Legnickich Dni Kultury Kresowej

Szczególnie istotne było przygotowanie merytoryczne i organizacyjne wyjazdu do Lwowa w
dniach 12–17 marca. Podczas pięciodniowego pobytu koordynator WIK przedstawił cykl prezentacji
w ramach współpracy z kilkoma instytucjami ukraińskimi (w siedzibie Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, na Uniwersytecie im Iwana Franki, w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej oraz w polskiej Szkole Średniej nr 10), wziął udział w dwudniowym, I Międzynarodowym Forum „Kuchnia Galicyjska: sławna tradycja, wielka przyszłość”, podczas którego został
uhonorowany przez prezydenta miasta Lwowa Andrija Sadowego tytułem i orderem „Ambasadora
Kuchni Galicyjskiej”, odbył szereg spotkań i rozmów, w tym w Konsulacie Polskim we Lwowie oraz
udzielił wywiadów Polskiemu Radio Lwów, TV POLwowsku i Kurierowi Galicyjskiemu.
Dzięki inicjatywie WIK i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem przez ponad dwa miesiące na polach
grunwaldzkich eksponowana była wystawa „Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego”. Okazją do promocji dorobku DSH i WIK był udział Koordynatora WIK w lipcowych Dniach
Grunwaldu ze stoiskiem, prezentacją i oprowadzaniem po wystawie.
Przedsięwzięcia przygotowane w ramach programu WIK (prezentacje, spotkania, pokazy filmowe,
stoiska itp.), towarzyszyły m.in. otwarciu Kresowej Osady w Baszni Dolnej, V edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu i XII edycji Legnickich Dni Kultury Kresowej. Podczas czterodniowego objazdu po Dolnym Śląsku koordynator WIK przedstawił prezentacje multimedialne poświęcone dziedzictwu Kresów podczas koncertów galowych i w szkołach w róŜnych 10
miejscowościach.
Kalendarium wydarzeń i imprez promujących dorobek WIK w zakresie upowszechniania wiedzy
o dziedzictwie Kresów, związanych z promocją II wydania albumu Świat Kresów oraz wystawy plenerowej „Świat Kresów”, organizowanych w ramach lokalnych festiwali i dni kresowych, sesji naukowych i popularnonaukowych poza Warszawą w 2013 roku wygląda następująco:
•

21 lutego, prezentacja w Głubczycach – Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad do Okopów Św. Trójcy – połączona z promocją II wydania albumu „Świat Kresów”, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, ul. Rynek 1. Organizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Kultury
i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Głubczycach

•

21 lutego, prezentacja w Kędzierzynie Koźlu – Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad
do Okopów Św. Trójcy - połączona z promocją II wydania albumu „Świat Kresów”, Miejska
Biblioteka Publiczna, Kędzierzyn-Koźle, Rynek 3. Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu i Miejska Biblioteka Publiczna.

•

22 lutego, prezentacja w Strzelcach Opolskich – Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad
do Okopów Św. Trójcy, Strzelecki Ośrodek Kultury, Plac Stefana śeromskiego 7.

•

12 marca, prezentacja we Lwowie – Za lwowską rogatką. W Brzuchowicach, Kulikowie i Dublanach, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, ul. Winniczenka 18. Organizatorem spotkania odbywającego się w ramach dorocznego szkolenia dla akredytowanych przewodników miasta Lwowa i obwodu lwowskiego była Lwowska Agencja Rozwoju Turystyki.

•

13 marca, prezentacja we Lwowie – Od Branki do Zalewskiego. Lwowski przemysł spoŜywczy
końca XIX i początku XX wieku, Aula Główna Uniwersytetu im Iwana Franki. Prezentacja w
ramach konferencji naukowej towarzyszącej I Forum „Kuchnia Galicyjska: sławna tradycja,
wielka przyszłość”.

•

15 marca, prezentacja we Lwowie – Historia bez koturnu. Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, ul Bohomolca 6. Prezentacja poświęcona zadaniom, misji i działalności Domu Spotkań z Historią. Spotkanie odbyło się

42

z inicjatywy dyrektor Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie
dr Sofiji Dyak.
•

15 marca, prezentacja we Lwowie – Merkury we Lwowie. O lwowskich jarmarkach, sklepach,
kupcach, rzemieślnikach i przedsiębiorcach – połączona z promocją II wydania albumu
„Świat Kresów”, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Bohomolca 6.
Organizatorem spotkania było Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

•

16 marca, prezentacja we Lwowie – Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach – Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu, polska Szkoła Średnia nr 10 we Lwowie, ul
Czuprynki 1. Organizatorem spotkania dla słuchaczy Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku było Polskie Radio Lwów.

•

25 kwietnia, Prezentacja w Grodźcu k. Opola – Merkury we Lwowie. O lwowskich jarmarkach, sklepach, kupcach i rzemieślnikach, Kuźnia, ul. Częstochowska. Organizatorem spotkania we wsi zasiedlonej po wojnie przez Polaków spod Lwowa było Stowarzyszenie „Nasz
Grodziec”.

•

26 kwietnia, prezentacja w Strzelcach Opolskich – Merkury we Lwowie. O lwowskich jarmarkach, sklepach, kupcach i rzemieślnikach, Strzelecki Ośrodek Kultury, Plac Stefana śeromskiego 7.

•

22 maja, prezentacja w Gliwicach – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada
– połączona z promocją II wydania albumu „Świat Kresów”, Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Muzeum w Gliwicach wzięła
udział m. in. mieszkanka Janowej Doliny, która przeŜyła napad Ukraińców na osadę.

•

23 maja, prezentacja w Bytomiu – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada,
MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1, ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkanie z grupą ok.
140 uczniów i nauczycieli szkół średnich odbyło się z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Bytomia p. Danuty Skalskiej w ramach Dni Kresów organizowanych pod patronatem prezydenta miasta Bytomia.

•

23 maja, prezentacja w Bytomiu – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada,
Centrum Kresowe, ul. Moniuszki 1. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Bytomiu. Na spotkanie przybył specjalnie z Bielska-Białej mieszkaniec osady Janowa Dolina p. Tadeusz Tyszecki.

•

26 maja, prezentacja w Krasiczynie – Wielkopańskie fanaberie. Rzecz o magnackich rezydencjach na Kresach, Zespół Zamkowo – Parkowy, Krasiczyn 179.
27 maja, prezentacja w Przemyślu – Tam szum Prutu… Od Delatyna do Worochty, Piwnica
Artystyczna pod Niedźwiadkiem, Rynek 1. Organizatorami spotkania odbywającego się w
ramach XII edycji Wielokulturowego Festiwalu Galicja były Fundacja Dziedzictwo oraz
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

•

•

29 maja, prezentacja w Jarosławiu – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada, Centrum Kultury i Promocji, Kamienica Attavantich, Rynek 5. Spotkanie z grupą ponad
100 uczniów i nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych odbyło się z inicjatywy p. ElŜbiety Rusinko – przewodniczącej Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jarosławiu.

•

29 maja, prezentacja w Jarosławiu – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada, Kamienica Attavantich, Rynek 5. Organizatorami spotkania było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

•

29 czerwca, prezentacja w Grodźcu k. Opola – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur
…czyli Unia tu juŜ była!, Pawilon, ul. Częstochowska. Organizatorem spotkania odbywającego się w ramach II Powiatowych Spotkań Kresowych pod patronatem Starosty Opolskiego było Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
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•

7 lipca, prezentacja w Częstochowie – Atlantyda… Ziemie Wschodnie II Rzeczypospolitej, Jasna Góra, Sala Ojca Augustyna Kordeckiego. Prezentacja w ramach XIX Światowego Zjazdu
i Pielgrzymki Kresowian na Jasnej Górze. Organizatorem spotkania był Światowy Kongres
Kresowian.

•

13 lipca, prezentacja pod Grunwaldem – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli
Unia juŜ tu była!, Pola Grunwaldzkie. Prezentacja towarzysząca wystawie plenerowej DSH
Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego eksponowanej na Polach Grunwaldzkich z okazji 600 rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej, połączona z promocją albumu Świat
Kresów. Organizatorem spotkania było Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

•

6 września, prezentacja w Jarosławiu – Wołyńskie perły. Od Ostroga do Starokonstantynowa,
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Kamienica Attavantich, Rynek 5, inaugurująca V
Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej. Organizatorem spotkania było Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Centrum Kultury i Promocji w
Jarosławiu.

•

8 września, prezentacja w Jarosławiu – Wołyńskie Ateny. Krzemienieckie imperium oświatowo-wychowacze, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Kamienica Attavantich, Rynek 5.
Spotkanie odbyło się w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

•

24 września, prezentacja w Gdańsku – Katastrofa. Polesie we wrześniu 1939, Wydział Nauk
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. BaŜyńskiego 4. Spotkanie w ramach działalności
Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście połączone z promocją albumu Świat Kresów. Organizatorami spotkania były Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy współudziale
Okręgu Pomorskiego Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia
Historycznego im. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

•

28 września, prezentacja w Baszni Dolnej k. Lubaczowa – A czy znasz Ty bracie młody…?
Turystyka na Kresach, Kresowa Osada, ul. Kolejowa. Prezentacja dla przedstawicieli organizacji polonijnych, polonijnych biur podróŜy oraz organizacji turystycznych Podkarpacia w
ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki, połączona z promocją albumu Świat Kresów.
Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Lubaczów.

•

29 września, prezentacja w Baszni Dolnej k. Lubaczowa – Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach w Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu, Kresowa Osada, ul..
Kolejowa. Prezentacja towarzysząca oficjalnemu otwarciu Kresowej Osady w Baszni Dolnej
połączona z promocją albumu Świat Kresów. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Lubaczów.

•

10 października, prezentacja w Jaworze – Za lwowską rogatką, Miejska Biblioteka Publiczna,
Plac Seniora 4. Prezentacja zorganizowana w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej,
połączona z promocją albumu Świat Kresów. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze.

•

11 października, prezentacja w Prochowicach – Cudze chwalicie, …Kresów nie znacie!, Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Karola Miarki 5. Prezentacja podczas
Koncertu Kresowego w Prochowicach zorganizowanego w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej.

•

11 października, prezentacja w Malczycach – Cudze chwalicie, …Kresów nie znacie!, Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach, ul. Sienkiewicza 10. Prezentacja podczas Koncertu Kresowego w Malczycach zorganizowanego w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej

•

12 października, prezentacja w Lubinie – Cudze chwalicie, …Kresów nie znacie!, Centrum
Kultury „Muza” w Lubinie, ul. Armii Krajowej 1. Prezentacja podczas Lubińskiej Gali Kresowej zorganizowanej w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej
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•

12 października, prezentacja w Chojnowie – Cudze chwalicie, …Kresów nie znacie!, Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, ul. Stanisława Małachowskiego 7. Prezentacja podczas Koncertu Kresowego w Chojnowie zorganizowanego w ramach XII Legnickich
Dni Kultury Kresowej.

•

13 października, prezentacja w Wołowie – Cudze chwalicie, …Kresów nie znacie!, Kościół p.
w. św. Karola Boromeusza w Wołowie, ul. Kołłątaja. Prezentacja podczas Wołowskiej Gali
Kresowej zorganizowanej w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej

•

13 października, prezentacja w Ścinawie – Cudze chwalicie, …Kresów nie znacie!, Centrum
Turystyki i Kultury w Ścinawie ul. T. Kościuszki 1. Prezentacja podczas Ścinawskiej Gali
Kresowej zorganizowanej w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej

•

28 października, prezentacja w Opolu – Od Altenberga do Zukerkandla. Poczet kresowych
księgarzy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,Sala „Orła Białego”. Prezentacja w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Biblioteki w kulturze
Kresów” połączona z promocją albumu „Świat Kresów”. Organizatorami spotkania były Polonia-Kresy. Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne, Politechnika Opolska i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

•

29 października, prezentacja w Opolu – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia
tu juŜ była!, Czytelnia WBP, ul. Piastowska 18. Prezentacja towarzysząca obchodom 600
rocznicy zawarcia unii horodelskiej połączona z promocją albumu Świat Kresów. Organizatorem spotkania były Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Podczas spotkania Koordynator WIK został
uhonorowany medalem 25-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich.

•

30 października, prezentacja w Strzelcach Opolskich – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia tu juŜ była!, Strzelecki Ośrodek Kultury, Plac Stefana śeromskiego 7. Organizatorem spotkania był Strzelecki Ośrodek Kultury.

•

9 listopada, prezentacja w Garwolinie – Wszystko co nasze… Lwowskie początki skautingu i
harcerstwa, Centrum Sportu i Kultury, ul. Olimpijska 2. Prezentacja w ramach Harcerskiej
Sesji Historycznej z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemi garwolińskiej. Organizatorem spotkania była Komenda Hufca „Orłów” Związku Harcerstwa Polskiego.

•

12 listopada, prezentacja w Gdańsku – Wileńscy zagończycy, jazda tatarska, ułani jazłowieccy. Kawaleria na Kresach 1918–1939, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. BaŜyńskiego 4. Spotkanie w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście. Organizatorami spotkania były Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy
współudziale Okręgu Pomorskiego Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej oraz
Stowarzyszenia Historycznego im. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

•

23 listopada, prezentacja w Krakowie – Listopadowe rozrachunki. Wokół mitu Obrony Lwowa, DuŜa Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17. Prezentacja w ramach
nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

•

24 listopada, prezentacja w Tarnowie – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia
tu juŜ była!, Aula Starostwa Powiatowego, ul. Narutowicza 38. Prezentacja w ramach II edycji
„Festiwalu Niepodległości” połączona z promocją albumu Świat Kresów. Organizatorami spotkania były Obywatelskie Porozumienie na rzecz Tradycji i Niepodległości oraz I Liceum
Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie.

•

25 listopada, prezentacja w Tarnowie – Listopadowe rozrachunki. Wokół mitu Obrony Lwowa, Aula Starostwa Powiatowego, ul. Narutowicza 38. Prezentacja w ramach cyklu imprez
kończących II edycję „Festiwalu Niepodległości” Organizatorami spotkania były Obywatelskie Porozumienie na rzecz Tradycji i Niepodległości oraz I Liceum Ogólnokształcące im. K.
Brodzińskiego w Tarnowie
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•

7 grudnia, prezentacja we Wrocławiu – Między Chanuką, Pasterką a Jordanem. Święta na
Kresach, Dworzec Główny, ul. Józefa Piłsudskiego 115. Prezentacja zorganizowana w ramach
22. Wrocławskich Targów Dobrych KsiąŜek połączona z promocją albumu „Świat Kresów”.

•

7 grudnia, prezentacja we Wrocławiu – Za lwowską rogatką, Dworzec Główny, ul. Józefa
Piłsudskiego 115. Prezentacja zorganizowana w ramach 22. Wrocławskich Targów Dobrych
KsiąŜek połączona z promocją albumu „Świat Kresów”.

•

13 grudnia, prezentacja w Strzelcach Opolskich – Między Chanuką, Pasterką a Jordanem.
Święta na Kresach, Strzelecki Ośrodek Kultury, Plac Stefana śeromskiego 7.Organizatorem
spotkania był Strzelecki Ośrodek Kultury.

VII. Warsztaty edukacyjne, zajęcia i prezentacje dla młodzieŜy – uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów
Tematyka kresowa znajduje się w stałej ofercie edukacyjnej DSH adresowanej szkół ponadpodstawowych. W 2013 roku o organizowaliśmy zajęcia poświęcone dziedzictwu Kresów poza Warszawą, na terenie całego kraju. Inicjatorami spotkań z młodzieŜą były takŜe instytucje prowadzące działalność edukacyjną (IPN, biblioteki) oraz organizacje i środowiska kresowe. Ze względu na obchodzoną w 2013 roku 70 rocznicę apogeum zbrodni ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Wołyniu często powtarzały się prośby o poprowadzenie zajęć poświęconych tej tragedii. Tradycyjnie,
sporym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyła się prezentacja przedstawiająca wielokulturowy,
wielonarodowy i wieloreligijny charakter Kresów.
W 2013 roku koordynator WIK poprowadził 17 zajęć o charakterze edukacyjnopopularyzatorskim dla młodzieŜy szkół podstawowych gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i wyŜszych w 13 miejscowościach w kraju.
• 121 lutego, prezentacja w Głubczycach – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli
Unia juŜ tu była!, Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Kochanowskiego 22. Organizatorem spotkania, w którym udział wzięło ok. 120 uczniów i nauczycieli było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział w Głubczycach.
•

23 maja, prezentacja w Bytomiu – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada,
MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1, ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkanie z grupą ok.
140 uczniów i nauczycieli szkół średnich odbyło się z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Bytomia p. Danuty Skalskiej w ramach Dni Kresów organizowanych pod patronatem prezydenta miasta Bytomia.

•

27 maja, prezentacja w Przemyślu – Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach w Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu, pałac Lubomirskich, ul. T. Terleckiego 6. Organizatorem spotkania dla studentów PWSW był Instytut Historii Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

•

27 maja, prezentacja w Przemyślu – Za lwowską rogatką. W Brzuchowicach, Kulikowie i Dublanach, pałac Lubomirskich, ul. T. Terleckiego 6. Organizatorem spotkania dla studentów
PWSW był Instytut Historii Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

•

29 maja, prezentacja w Jarosławiu – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada, Centrum Kultury i Promocji, Kamienica Attavantich, Rynek 5. Spotkanie z grupą ponad
100 uczniów i nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych odbyło się z inicjatywy p. ElŜbiety Rusinko - przewodniczącej Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jarosławiu.

•

22 czerwca, prezentacja w Krzydlinie Małej – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur
…czyli Unia tu juŜ była!, Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała 69. W spotkaniu wzięło
udział ok. 160 uczniów dolnośląskich szkół średnich z opiekunami - uczestników akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Organizatorem spotkania była redaktor GraŜyna Orłowska-Sondej, koordynatorka akcji i autorka programu telewizyjnego „Studia Wschód” TVP
Wrocław.
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•

23 czerwca, prezentacja w Krzydlinie Małej – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit
i zagłada, Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała 69. W spotkaniu brali udział uczniowie dolnośląskich szkół średnich z opiekunami, uczestnicy akcji „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia”. Organizatorem spotkania była redaktor GraŜyna Orłowska-Sondej, koordynatorka akcji i autorka programu telewizyjnego „Studia Wschód” TVP Wrocław.

•

24 września, prezentacja w Sopocie – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada, II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al. Niepodległości 751. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczniów czterech klas o profilu humanistycznym. Organizatorem
spotkania było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku .

•

10 października, prezentacja w Wiadrowie k. Jawora – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia juŜ tu była!, Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego, Wiatrów 38. W zajęciach zorganizowanych w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej wzięło udział kilkudziesięciu uczniów gimnazjum.

•

10 października, prezentacja w Męcince k. Jawora – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur…czyli Unia juŜ tu była!, Gminny Obiekt Kulturalno-Edukacyjny. W zajęciach zorganizowanych w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej wzięło udział ok. osiemdziesięciu
uczniów Gimnazjum. im. Mikołaja Kopernika w Męcince.

•

11 października, prezentacja w Kunicach k. Legnicy – Legenda lwowskich Orląt, Szkoła
Podstawowa w Kunicach, W zajęciach zorganizowanych w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej wzięło udział ok. trzydziestu uczniów szkoły.

•

11 października, prezentacja w Budziszowie Wielkim k. Legnicy – Kresowy tygiel narodów,
religii i kultur… czyli Unia juŜ tu była!, Gimnazjum, Budziszów Wielki 10. W zajęciach zorganizowanych w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej wzięło udział kilkudziesięciu
uczniów gimnazjum.

•

29 października, prezentacja w Opolu – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur… czyli Unia
juŜ tu była!, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego
„Niedźwiadka”, ul .Szarych Szeregów. W dwugodzinnych zajęciach uczestniczyli uczniowie
dwóch klas maturalnych. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Opolu.

•

12 listopada, prezentacja w Sopocie – Wileńscy zagończycy, jazda tatarska, ułani jazłowieccy.
Kawaleria na Kresach 1918-1939, II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al.
Niepodległości 751. W spotkaniu wzięło udział około 130 uczniów Liceum. Organizatorem
spotkania było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku .

•

25 listopada, prezentacja w Tarnowie – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia
tu juŜ była!, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Piłsudskiego 4. W
dwugodzinnych zajęciach zorganizowanych w ramach II edycji „Festiwalu Niepodległości”
udział wzięli uczniowie klas maturalnych.

•

25 listopada, prezentacja w Tarnowie – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia
tu juŜ była!, aula I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Piłsudskiego 4. W prezentacji zorganizowanej w ramach II edycji „Festiwalu Niepodległości” udział
wzięło ponad 120 uczniów liceum.

•

5 grudnia, prezentacja we Wrocławiu – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada, Instytut Studiów Międzynarodowych, ul. Koszarowa 3. W wykładzie zorganizowanym
z inicjatywy Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych uczestniczyli
członkowie koła i studenci Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyły takŜe dwie osoby, których krewni byli mieszkańcami Janowej Doliny.

47

VIII. Inne działania w ramach programu WIK
Wśród innych działań podejmowanych w 2013 roku naleŜy wskazać m.in.
• stałą współpracę z działającymi w Warszawie organizacjami i środowiskami kresowymi oraz
przedstawicielami instytucji zajmujących się tą problematyką, związaną zwłaszcza z organizacją kolejnych spotkań i przedsięwzięć w samym DSH, jak i w innych stołecznych instytucjach
• stałą współpracę z kilkunastoma portalami internetowymi skutkującą regularnym 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
• współpracę z cyklicznymi audycjami radiowymi poświęconymi Kresom – programem
„Lwowska fala” Radia Katowice, redakcją „Na lwowskiej fali” Polskiego Radia Lwów, redakcją TV POLwowsku, „Programem Wschód” i „Litwa bliska nieznajoma” Radia Wnet,
programem „Studio Wschód” TVP Wrocław.
• publikację cyklu „Okruchy Kresów” w miesięczniku „Historia Do Rzeczy”
• pomoc merytoryczną i udostępnianie materiałów zgromadzonych w kolekcji kresowianów dla
potrzeb wydawniczych, publicystycznych, wystawienniczych, filmowych i popularyzatorskich, w tym podmiotom ukraińskim i białoruskim
• przygotowanie specjalnego pokazu (wystawki) wybranych druków i dokumentów Ŝycia społecznego z Kresów, towarzyszącego międzynarodowej konferencji naukowej „Biblioteki w
kulturze Kresów”
Do waŜniejszych spotkań zewnętrznych, w których uczestniczył koordynator WIK w 2013 roku
naleŜały:
• I Międzynarodowe Forum „Kuchnia Galicyjska: sławna tradycja, wielka przyszłość”, Lwów,
13 – 14 marca 2013
• Międzynarodowa konferencja naukowej „Biblioteki w kulturze Kresów”, Opole, 28 października 2013

SPOTKANIA, DEBATY, WERNISAśE, SPACERY, WYDARZENIA SPECJALNE
W 2013 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.
W omawianym okresie zorganizowaliśmy cykl spotkań towarzyszących wystawom: Świat Sławnego. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach Władysława Sławnego; 1947
BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba; „Będę to fotografował w kolorach”. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma
Lilpopa oraz Gerald Howson – bardzo polska sprawa. Obcokrajowcom, którzy zamieszkali w stolicy
poświęciliśmy tegoroczną Noc Muzeów pod hasłem Warszawiacy nie z tej ziemi. Zaprosiliśmy takŜe
warszawiaków na spacery z Forum Obywatelskim Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA) po
wybranych zakątkach stolicy i jej okolic.
Dom Spotkań z Historią włączył się równieŜ w obchody 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. DSH, z ramienia Urzędu m. st. Warszawy, pełnił funkcję Centrum Informacji o Obchodach. Na stronie internetowej www.getto.waw.pl, dostępnej w językach: polskim, angielskim i hebrajskim, informowaliśmy o programie oficjalnych uroczystości oraz projektów towarzyszących przygotowanych przez kilkudziesięciu partnerów (samorządowych, pozarządowych i rządowych).
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Przygotowaliśmy takŜe program wydarzeń towarzyszących, wśród których znalazły się: wystawa Za
murem. Jak powstawało warszawskie getto – fotografie z 1940 roku, pokazy filmów (m. in. Lista
Schindlera) oraz spotkania ze świadkami historii Ryszardem Horowitzem i Heną Kuczer. W sposób
szczególny upamiętniliśmy takŜe miejsce odkrycia części Archiwum Ringelbluma przy ul. Nowolipki.
Dom Spotkań z Historia wydał pamiątkową broszurę upamiętniającą rocznicę.
W czerwcu odbyła się piąta edycja warszawskiego Święta Wolności Wyłącz system vol. 5. W tym
roku hasło przewodnie festiwalu brzmiało: Witamy w demoludach.
Dzięki dofinansowaniu MKiDN, zrealizowaliśmy projekt POSZUKIWANIE dedykowany Witoldowi
Lutosławskiemu, w setną rocznicę urodzin kompozytora, od 27 września do 13 listopada. W ramach
projektu odbyły się:
1. Koncert zespołu V/TLD (Masecki/Rogiewicz/Lenar).
2. Spektakl w tramwaju, którego scenariusz powstał na podstawie Zapisków Witolda Lutosławskiego i scenariusza filmu Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL.
3. Cykl spotkań i projekcji filmowych dotyczących biografii kompozytora i poszukujących współczesnego komentarza do jego poglądów, wśród gości m. in. Tadeusz Wielecki, Jerzy Kisielewski,
Marcin Bogusławski, Antoni Beksiak, Tomek Makowiecki, Piotr Metz, Sydney Polak, Maciej
Werk.
4. Spacery śladami kompozytora i gra miejska Jeden dzień tamtego lata.
5. Warsztaty z ciszy Antoniego Beksiaka.
6. Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci, inspirowane technikami kompozytorskimi stosowanymi przez Lutosławskiego (powstały trzy filmy animowane).
7. MontaŜe filmowe na podstawie nagranych relacji z twórcami polskiej kultury i osobami, które
znały Witolda Lutosławskiego: Krzysztofem Zanussim, Julią Hartwig, Krystyną Witkowską, Marcinem i Gabrielą Bogusławską, Grzegorzem Michalskim, Janem Morkiem, Aleksandrem Jałosińskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim i Jerzym Rogiewiczem. Materiały dostępne są na stronie
projektu www.poszukiwanie.dsh.waw.pl i w Mediotece DSH.
PoniŜej prezentujemy w zestawieniu chronologicznym wydarzenia zorganizowane w 2013 roku:
• 15 stycznia – spotkanie Odbudowa Warszawy oczami cudzoziemców. Spotkanie towarzyszące wystawie 1947 Barwy ruin… Odbudowa Warszawy wzbudzała zainteresowanie na całym
świecie, komentowali ją i oceniali architekci, konserwatorzy, dziennikarze. Czego moŜemy się
dowiedzieć z ich relacji z pobytu w Warszawie? Co sądzili o decyzjach podejmowanych przez
Biuro Odbudowy Stolicy? W spotkaniu udział wzięli Marek Barański (varsavianista, konserwator zabytków), Krzysztof Jaszczyński (Fundacja Warszawa 1939.pl, współautor wystawy) i
Maria Sołtys (współautorka wystawy). Organizatorzy: DSH, Fundacja „Warszawa 1939.pl”
• 18 stycznia – spotkanie Powroty 1945 – „A na obu brzegach Wisły znowu jest Warszawa”.
Od 17 stycznia 1945 roku warszawiacy zaczęli wracać do lewobrzeŜnej Warszawy. Czekały
tam na nich jedynie ruiny i zgliszcza. Mimo tego wielu zostało i uczestniczyło w odbudowie.
Gośćmi spotkania byli: Tomasz Markiewicz (varsavianista), który opowiedział o pierwszych
miesiącach egzystowania warszawiaków wśród ruin, Władysław W. Łagodziński (socjolog)
mówił o powstawaniu struktur administracyjnych i organizacyjnych miasta, zapewnieniu ładu
i bezpieczeństwa itd., dr Tomasz Łabuszewski (historyk) o działalności NKWD i jej więzieniach na warszawskiej Pradze. Spotkanie prowadził prof. Eugeniusz Cezary Król. Organizatorzy: Miesięcznik STOLICA, DSH.
• 23 stycznia – spotkanie Świat Sławnego towarzyszące wystawie Świat Sławnego. Nieznane i
nie pokazywane zdjęcia na wystawie z rodzinnego archiwum synów Władysława Sławnego
zaprezentowali kuratorka ekspozycji Katarzyna Madoń-Mitzner i Tomasz Gleb z Agencji
FORUM. Spotkanie poprowadziła Monika Szewczyk z Zakładu Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej UW i agencji Napo Images. Organizatorzy: DSH, Polska Agencja Fotografów FORUM.
• 31 stycznia – spotkanie Miasto w kolorze/miasto w czerni i bieli towarzyszące wystawie 1947
BARWY RUIN... . Jaka jest róŜnica oddziaływania fotografii kolorowej i czarno-białej? W jaki
sposób kolor w zdjęciach archiwalnych wpływa na naszą percepcję historii? Kiedy fotografo-
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wie decydują się na czerń i biel? W spotkaniu udział wzięli: Anna Beata Bohdziewicz (autorka Fotodziennika), Maciej Jeziorek (Napo Images), Adam Lach (Napo Images) i Krzysztof
Pawela. Spotkanie prowadził Marek Grygiel (Centrum Sztuki Współczesnej).
9 lutego – spotkanie Varsaviana po gdyńsku, czyli warszawiacy na gdynian przerobieni.
Cykl wykładów o Gdyni, która w ciągu kilkunastu lat z małej wioski rybackiej zamieniła się
w duŜe miasto portowe i o jej mieszkańcach. Budowa portu, który zaplanowano, by zapewnić
Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w
Wolnym Mieście Gdańsku, była jednym z waŜniejszych celów strategicznych i sukcesów II
Rzeczpospolitej. O historii i rozwoju miasta oraz ścisłych związkach gdynian i warszawiaków
opowiadali zaproszeni goście: Małgorzata Sokołowska (Oficyna Verbi Causa), Dagmara Płaza-Opacka (dyrektorka Muzeum Miasta Gdyni), Jacek Dworakowski (reŜyser filmów dokumentalnych). W programie: Opowieść o gdyńskim tempie – ilustrowana opowieść o tym, jak w
II RP, zaledwie w 13 lat, zbudowano najnowocześniejszy port nad Bałtykiem i ponad 100tysięczne miasto, Warszawiacy na gdynian przerobieni – Ŝyciorysy niezwykłe; od pucybuta do
milionera – nadmorskie kariery Polaków w II RP, Warszawscy artyści: malarze, muzycy i fotograficy w Gdyni i o Gdyni. Organizatorzy: Oficyna Verbi Causa, DSH.
12 lutego – spotkanie Świat na blogu. Spotkanie towarzyszące wystawie Świat Sławnego. W
programie: prezentacja zdjęć z podróŜy Sławnego oraz rozmowa z gośćmi – autorami blogów
– o tym, jak zmienił się fotoreportaŜ z nadejściem ery Internetu. BLOG – dzisiaj obowiązkowy punkt na mapie wirtualnego świata, nieformalne okno na świat z osobistymi przemyśleniami, uwagami, komentarza, zdjęciami i fotoreportaŜami. Profesjonalni fotografowie i amatorzy coraz śmielej publikują swoje prace na blogach, tworząc wirtualne galerie sztuki i dokumentując otaczającą ich rzeczywistość. W spotkaniu udział wzięli: Alek Nowak, Światosław Wojtkowiak, Anna Górnicka, Marcin Jamkowski. Rozmowę poprowadziła Monika
Szewczyk z Zakładu Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej UW i agencji Napo
Images.
14 lutego – spotkanie Filmowa historia pocałunku – Walentynki w DSH. Pierwsze filmowe
pocałunki i „momenty”, skandale, początki cenzury (kodeks Haysa) i sposoby jej omijania.
Pokazaliśmy pochodzące z lat 1886–1939 fragmenty filmów, które bulwersowały opinię publiczną. Na ekranie moŜna było zobaczyć sceny pocałunków z udziałem znakomitych aktorów: Charlie Chaplina, Rudolfa Valentino, Marleny Dietrich, Clarka Gabla, Ingrid Bergman,
Gregory Pecka. Spotkanie prowadziła Dorota Chrobak (Radio PIN). Wieczór zakończył pokaz
czechosłowackiego filmu Ekstaza (1933, 76’) z Hedy Lamarr w roli głównej. Swego czasu
film wywołał obyczajowy skandal, zazdrosny mąŜ aktorki bezskutecznie próbował wykupić
wszystkie jego kopie, papieŜ Pius XII uznał obraz za „niemoralny i szkodliwy”, a rząd amerykański zabronił wwozu kopii filmu do Stanów.
15 lutego – „Spotkanie z ksiąŜką” – „Fabryka Norblina. Opowieść o niezwykłej fabryce”
i spotkanie z autorami albumu: Małgorzatą Wittels, Krzysztof Wittelsem, dr Joanną PaprockąGajek i Bartłomiejem Jackiewiczem. Fascynująca opowieść o słynnej fabryce Norblina, jednym z największych przedsiębiorstw metalowych w II RP, produkującej m.in. platery, została
wpleciona w dzieje rozwoju Warszawy, zwłaszcza Woli i Mirowa, gdzie do dziś stoją zabudowania przedwojennych zakładów firmy Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Album składa
się z trzech części, które prezentują historię miejsca, wyroby produkowane w fabryce i współczesne zdjęcia tego zabytkowego obiektu. Organizatorzy: Stowarzyszenie Nasz Norblin, Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblin, DSH.
17 lutego – spotkanie Zieleń w mieście 1937–1947. Spotkanie towarzyszące wystawie
1947 Barwy ruin. Dyskusję poświęconą zieleni miejskiej w Warszawie poprowadzili autorzy
ekspozycji Maria Sołtys i Krzysztof Jaszczyński. Wojenna dewastacja miejskiej zieleni została zilustrowana m.in. fotografiami Henry’ego N. Cobba, a zamierzone otworzenie zieleni
miejskiej i nowe inwestycje planami odbudowy przygotowanymi w BOS. Nieliczne grupy
drzew w kadrach Cobba to w większości relikty parków miejskich, dawnych ogrodów magnackich rezydencji; niektóre juŜ na przełomie XVIII/XIX wieku udostępniane były publiczności. Zieleń w mieście jest do dziś jednym z mierników standardu Ŝycia mieszkańców, a system terenów zieleni w planach odbudowy Warszawy odpowiadał standardom międzynarodowym.
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22 lutego – spotkanie Kto spotyka Warszawę? – Jacek Fedorowicz. Drugi wieczór poświęcony popularnym warszawskim twórcom polskiej kultury. O roli Warszawy w wojennej i powojennej biografii artysty, działalności artystycznej i społecznej rozmawiali: Jacek Fedorowicz –
bohater spotkania, satyryk, aktor, dziennikarz, varsavianista Igor Piotrowski i prowadzący
spotkanie Amadeusz Szklarz-Habrowski z Instytutu Kultury Polskiej UW. Spotkanie ilustrowane było materiałami archiwalnymi. Organizatorzy: Instytut Kultury Polskiej UW, DSH.
5 marca – wernisaŜ wystawy Wielki Terror 1937–1938. W programie koncert rosyjskiego
barda Maksima Kriwoszejewa oraz prezentacja ksiąŜki Tomasza Kiznego. Organizatorzy:
Fundacja Opowiedz To – Picture This, Narodowe Centrum Kultury, DSH, Fabryka Trzciny.
12 marca – spotkanie „Feministyczny salon historyczny”: Między uniwersytetem a NGOsem. Historia kobiet (i płci) oraz feministyczna polityka pamięci. Przekonanie, Ŝe badania historyczne potrzebują nowych perspektyw, w tym perspektywy historii kobiet i historii płci,
powoli przyjmuje się wśród polskich historyków – naukowców uniwersyteckich. Z kolei
przywoływanie pamięci o kobietach i ich roli w historii budzi zainteresowanie organizacji pozarządowych, które realizują coraz więcej projektów kulturalnych i społecznych związanych z
tą tematyką. Gośćmi spotkania były: Iwona Dadej (historyczka, doktorantka w Centrum Badań Społecznych w Berlinie, Anna Nowakowska-Wierzchom (historyczka i archiwistka, doktorantka w Instytucie Historii PAN) i dr Dobrochna Kałwa (historyczka, jedna z pionierek
polskich badań historii gender), które dyskutowały m.in. o moŜliwej współpracy obu środowisk i ich wzajemnych inspiracjach.
16 marca – Spacer z cyklu FOPA – Gmach Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych przy
ul. Targowej 74. Dom Spotkań z Historią, PKP Polskie Linie Kolejowe i Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” zorganizowały siódmy spacer
Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy (FOPA). Stefan Fuglewicz, Dariusz Gałaszewski, Marek Moczulski, Krzysztof Mordyński, Andrzej Skalimowski i Zbigniew
Tucholski oprowadzili po zachowanych wnętrzach zespołu gmachów dyrekcji kolejowej.
MoŜna było zwiedzić niedostępne dotychczas piwnice, w których po 1944 roku mieściło się
więzienie NKWD, a takŜe obejrzeć kamienicę pracowników Ministerstwa Kolei śelaznych z
1923, magazyn o konstrukcji szachulcowej z lat 20., osiedle pracowników PKP z lat 30. oraz
schron przeciwlotniczy.
23 marca – spotkanie Word Study Trip: Warszawa towarzyszące wystawie 1947 Barwy Ruin. W 1947 roku, Henry N. Cobb, student architektury Uniwersytetu Harvarda, wziął udział w
wyjeździe edukacyjnym „Odbudowa i planowanie osiedli w Europie”, którego trasa wiodła
m.in. przez Polskę. W stolicy spędził kilka dni. Fotografował zburzone miasto, spotykał się z
władzami miasta, pracownikami Biura Odbudowy Stolicy, dziennikarzami i mieszkańcami.
Zaprosiliśmy na spotkanie studentów architektury i historii Uniwersytetu w Delaware (USA),
którzy przyjechali tu w 66 lat po wizycie Cobba. Zapytaliśmy ich, jak widzą Warszawę, co ich
w architekturze stolicy intryguje, dziwi, zachwyca. Spotkanie prowadził Grzegorz Piątek (krytyk architektury, kurator, twórca Fundacji Centrum Architektury).
27 marca – spotkanie z fotografem i dziennikarzem Tomaszem Kiznym, autorem ekspozycji
Wielki Terror 1937–1938. Rozmowę prowadziła Monika Szewczyk. Organizatorzy: Fundacja
Opowiedz To – Picture This, Narodowe Centrum Kultury, DSH, Fabryka Trzciny, Miasto
Ogrodów – Instytucja Kultury Katowice.
6 kwietnia – Spacer FOPA: Modlin – twierdza na sprzedaŜ. Ósmy spacer FOPA organizowany przez Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy i DSH. Tym razem moŜna było zwiedzić mało znaną, choć połoŜoną ledwie 40 km od stolicy wielką, XIX-wieczną
twierdzę, w tym jej centralną część, wystawioną właśnie po raz kolejny na sprzedaŜ – wewnętrzny obwód obronny z gigantycznym budynkiem koszar. Stefan Fuglewicz, zajmujący się
fortyfikacjami w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, oraz przewodniczka po twierdzy ElŜbieta Wiercińska opowiadali o historii, współczesnych problemach i moŜliwościach
zagospodarowania.
9 kwietnia – Kto spotyka Warszawę – wieczór z Barbarą Borys-Damięcką. Gościem spotkania była Barbara Borys-Damięcka, warszawianka, przez ponad 35 lat związana z Telewizją
Polską (od pracy za kamerą, przez realizację i reŜyserię programów i spektakli, po stanowisko
prezesa). Stworzyła około 200 spektakli Teatru TV, współpracując m.in. z Bardinim, Dzie-
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wońskim, Hanuszkiewiczem, Hübnerem, Jarockim, Łapickim. Pomysłodawczyni TVP Polonia, była dyrektor naczelna i artystyczna stołecznego Teatru Syrena, obecnie senator RP. O
Warszawie od kulis rozmawiali: Barbara Borys-Damięcka, varsavianista Jarosław Zieliński i
Amadeusz Szklarz-Habrowski. Spotkanie ilustrowane materiałami archiwalnymi. Organizatorzy: Instytut Kultury Polskiej UW, DSH.
20 kwietnia – spotkanie W cztery oczy z Ryszardem Horowitzem. Wydarzenie w ramach projektów towarzyszących obchodom 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Spotkanie
z Ryszardem Horowitzem, światowej sławy fotografikiem, prekursorem cyfrowej obróbki obrazu, współzałoŜycielem amerykańskiego Stowarzyszenia Fotografików Reklamowych APA,
autorem zdjęć do wielu kampanii reklamowych i wystaw. W czasie wojny rodzina Horowitzów została zamknięta w krakowskim getcie, a następnie trafiła do niemieckiego obozu w Płaszowie. Ryszard wraz z matką i siostrą został umieszczony na liście Schindlera, dzięki czemu
przeŜył. Jest jednym z najmłodszych uratowanych więźniów Auschwitz. Po wojnie studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1959 mieszka w Nowym Jorku, gdzie w otworzył studio fotograficzne. WaŜniejsze ekspozycje jego fotografii miały miejsce m.in. w: Mediolanie, Tuluzie, Genewie, ParyŜu, Kolonii, Pradze, Pekinie, Szanghaju, Warszawie, Krakowie, Kijowie, Sofii, Nowym Jorku, Hongkongu, Chicago. Otrzymał Doktorat Honoris Causa z
ASP w Warszawie i Wrocławiu. Jest autorem oficjalnego plakatu 70. rocznicy Powstania w
Getcie Warszawskim. Rozmowę prowadziła Katarzyna Kolenda-Zaleska.
21 kwietnia – spotkanie ze świadkiem historii – Krystyną Budnicką (Heną Kuczer). Hena
Kuczer miała 7 lat, gdy wybuchła wojna. Gościom DSH opowiadała o swoich dramatycznych
przeŜyciach z czasów okupacji, Ŝycia w getcie i pobytu w bunkrze przy ul. Zamenhofa, w którym przez 9 miesięcy ukrywała się wraz z rodziną w czasie powstania i po jego zakończeniu,
ucieczce kanałami i późniejszych losach po aryjskiej stronie. Spotkanie poprowadziła Anna
Ciałowicz, redaktorka naczelna portalu varshe.org.pl. Spotkanie w cyklu „Nizkor – o powstaniu ’43” – projekcie towarzyszącym obchodom rocznicy powstania w getcie. Organizatorzy:
Gmina Wyznaniowa śydowska w Warszawie, DSH.
21 kwietnia – przejście XIX-wiecznym kanałem lindleyowskim, jednym z kanałów, w którym ukrywali się, uciekali lub zginęli mieszkańcy getta w czasie powstania w getcie. O moŜliwościach kontaktów pomiędzy róŜnymi bunkrami i kryjówkami w czasie powstania (przejścia przez strychy i piwnice) oraz o kanałach ściekowych – jedynych drogach wyjścia na tzw.
stronę aryjską z płonącego getta, a takŜe tragicznej drodze kanałami Symchy Ratajzera „Kazika” i historii Pniny Grynszpan-Frymer opowiadał Jan Jagielski ( kierownik Działu Dokumentacji Zabytków w śydowskim Instytucie Historycznym, autor licznych artykułów o Ŝydowskich cmentarzach, przewodnik po Ŝydowskiej Warszawie). Wydarzenie w ramach cyklu „Nizkor – o powstaniu ‘43”. Organizator: Gmina Wyznaniowa śydowska w Warszawie, partner:
DSH.
22 kwietnia – spotkanie Rady Honorowych Obywateli m.st. Warszawy. Tematem była 70.
rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, a gościem honorowym był Symcha Ratajzer-Rotem pseudonim „Kazik”, który z okazji rocznicy odwiedził Polskę. Symcha RatajzerRotem jest jednym z niewielu Ŝyjących uczestników powstania w getcie warszawskim, był
związany z śydowską Organizacją Bojową, po upadku powstania w getcie walczył w szeregach AK w powstaniu warszawskim, dziś mieszka w Izraelu.
Goście obejrzeli równieŜ prezentowaną w DSH wystawę Za murem. Jak powstawało warszawskie getto – fotografie z 1940 roku. Wśród Honorowych Obywateli byli m.in. arcybiskup
Henryk Hoser, prof. Marek Kwiatkowski, Sławomir Pietras, prof. Henryk SkarŜyński, Szymon Szurmiej, Barbara Wachowicz, Stanisław Wyganowski. Piotr Jakubowski wystąpił w
podwójnej roli, jako dyrektor DSH i jednocześnie Honorowy Obywatel. W spotkaniu wzięli
równieŜ udział m.in. Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;
Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy; Olga Johann, wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy; Małgorzata Naimska, wicedyrektor stołecznego Biura Kultury, Ligia
Krajewska, posłanka na Sejm, prof. Wiktoria Śliwowska; Krzysztof RoŜek, dyrektor Biura
Rady m.st. Warszawy. Podczas spotkania uczczono minutą ciszy dwóch zmarłych w tym roku
Honorowych Obywateli Warszawy: Prymasa Józefa Glempa i prof. Hilarego Koprowskiego.
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23 kwietnia – spotkanie Wspomnienia, marzenia, iluzje… Portugalia 1974/75. Pokaz filmu
Inny kraj w reŜ. Sérgia Tréfauta (dok., 1999, 70’) połączony z dyskusją o Rewolucji Goździków, przewrocie wojskowym (25 kwietnia 1974 roku), który doprowadził do bezkrwawego
obalenia najstarszej dyktatury zachodniego świata. Najwięksi fotografowie i dokumentaliści
przybywali wówczas do Lizbony, m.in. Glauber Rocha, Santiago Alvarez, Sebastiao Salgado,
Dominique Issermann i Jean Gaumy. Co odkryli w Portugalii? Jak wyglądał ich bilans rewolucji? Zbierając materiał do tego dokumentu, reŜyser odnalazł około 40 zagranicznych filmów
na temat tamtych wydarzeń w Portugalii. W spotkaniu udział wzięli: Mirosław Ikonowicz z
PAP, który w czasie Rewolucji Goździków był korespondentem w Lizbonie, Roman CzyŜycki, były ambasador RP w Lizbonie w latach 1996–1999, a takŜe ambasador w Angoli i Brazylii oraz Tamara Sobolska z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Organizatorzy: Instytut Camoesa Warszawa, DSH.
9 maja – konferencja prasowa poświęcona kampanii Rok śołnierzy Wyklętych. Wydarzenie
połączone z promocją płyty „Panny Wyklęte” Darka Malejonka i Maleo Regggae Rockers z
udziałem znanych polskich wokalistek. W konferencji udział wzięli: Przemysław Omieczyński, Prezes Fundacji Niepodległości, Zbigniew Gluza, Prezes Fundacji Ośrodka KARTA, Adam Broński, Darek Malejonek, autor projektu „Panny Wyklęte” oraz wokalistki – Paulina i
Anna Przybysz, Marika, Marcelina, Kasia Kowalska.
18 maja – spacer FOPA: Huta Szkła Targówek i relikty Kolei Petersbursko-Warszawskiej
na Pradze. Dziewiąty spacer Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy i DSH
poprowadzili: Tadeusz Klimczak, Andrzej Skolimowski i Zbigniew Tucholski. Zwiedzaliśmy
obiekty dawnej Huty Szkła Targówek, po których oprowadził warszawiaków Tadeusz Klimczak, spadkobierca dawnych właścicieli. Zaprezentowaliśmy równieŜ ostatnie zachowane w
granicach Warszawy relikty Kolei Petersbursko-Warszawskiej – budynek przy ul. Radzymińskiej, koszarki przy ul. Naczelnikowskiej i nastawnię Warszawa–Wileńska Marki. Prowadzący opowiadali o historii i nieudanych próbach ochrony konserwatorskiej Parowozowni Warszawa–Wileńska i przedstawili historię praskiej zbrojowni.
18 maja – Noc Muzeów – NOC NIE Z TEJ ZIEMI! Warszawa oczami cudzoziemców. Noc
nie z tej ziemi – wielokulturowy Hyde Park (barwne opowieści o naszej stolicy) i nocna sjesta
z udziałem Warszawiaków nie z tej ziemi, czyli cudzoziemców mieszkających w stolicy. W tę
niezwykłą noc oprowadzili nas po Warszawie: reŜyser filmowy Rafael Lewandowski (Francja), aktor Lude Reno (Karaiby), uchodźca polityczny Mario Galdamez (Chile), miłośnik
tanga i piłki noŜnej Hermes Cristian Rubin (Argentyna), aktorka Studium Teatralnego
Gianna Benwenuto (Urugwaj), florentyńczyk zafascynowany polską literaturą i kabaretem
Leonardo Masi („Kuchnia Dantego”), Kseniya Hatalskaya (Fundacja Rozwój Oprócz Granic) oraz trójka przyjaciół z AzerbejdŜanu: Narmina Hebanowska, Elnara Mammadova i
Karim Shakinski (AzerbejdŜańskie Centrum Kultury). Noc nie z tej ziemi to takŜe muzyczna
podróŜ po mapie, w którą zabrał nas Luise Adino Velez (Argentyna) oraz chór eksperymentalny Seana Palmera (Wielka Brytania). Korytarze DSH wypełniły zapachy włoskiej kuchni,
yerba mate, wodnej fajki i parzonej po turecku kawy. Wśród dodatkowych atrakcji m.in. rozgrywki polsko-argentyńskie w piłkarzyki (Hermes Cristian Rubin), nauka pisania (Aiko Tachi, Dan Wang), perskie bajki (Roszan Tosun), azerbejdŜańska sjesta, czyli „spotkanie w
krainie wiecznego ognia”, salon gier – tryktrak (nardy), szachy oraz pokazy filmowe.
25 maja – spacery Historia przechowana w bańce na mleko. Odkryj Podziemne Archiwum
Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma). Wydarzenie w ramach projektów towarzyszących obchodom 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Warsztaty dla dzieci w
wieku 4–10 lat na skwerze PZU ul. Nowolipki 28/30 (opis w części Edukacja) oraz spacery po
Muranowie śladami Emanuela Ringelbluma i podziemnej organizacji Ŝydowskiej Oneg Szabat. Spacery prowadziła Jagna Kofta – edukatorka i przewodniczka po Ŝydowskiej Warszawie. Start i zakończenie na skwerze.
29 maja – wernisaŜ wystawy Havel na wyciągnięcie ręki. Wystawę otworzyli Petr Janyška,
dyrektor Czeskiego Centrum oraz Piotr Jakubowski, dyrektor DSH. Wspomnieniem o Václavie Havlu podzielił się Jan Lityński, działacz opozycji w czasach PRL i członek Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej. Organizatorzy: Czeskie Centrum, DSH.
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8 czerwca – Spacer FOPA: Twierdza Modlin – zapomniana rocznica. Forum Obywatelskie
Piękna Architektura dla Warszawy i DSH zaprosili na dziesiąty spacer, po raz drugi do
Twierdzy Modlin. Poprzednio skupialiśmy się na zespole koszar obronnych, tym razem obejrzeliśmy starsze budowle – wewnętrzny obwód obronny i dzieła koronowe, naleŜące do
twierdzy napoleońskiej oraz przypomnieliśmy historię jej oblęŜenia, w tym największego
szturmu, który miał miejsce 200 lat temu, w nocy z 7 na 8 czerwca 1813. Była teŜ okazja porozmawiać o współczesnych problemach twierdzy, jej zagospodarowaniu turystycznym i
promocji. Prowadzenie: Stefan Fuglewicz i ElŜbieta Wiercińska.
15 czerwca – spacer FOPA: Urodziny „Wiedenki”. Jedenasty spacer Forum Obywatelskiego
Piękna Architektura dla Warszawy i DSH poświęcony był pierwszej polskiej linii kolejowej –
Drodze śelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Spotkaliśmy się w miejscu, z którego dokładnie
168 lat temu – 15 czerwca 1845 – wyruszył pierwszy rejsowy pociąg do Grodziska i podąŜyliśmy jego śladem. Prowadzący – Andrzej Paszke, Marek Moczulski i Zbigniew Tucholski –
opowiadali o historii tej kolei i pokazali jej relikty, istniejące jeszcze w obrębie Warszawy: tablicę upamiętniającą Dworzec Wiedeński, kamień w miejscu gdzie od 1873 do 1953 roku
działało Technikum Kolejowe, ostatni zachowany budynek warsztatowy z zespołu parowozowni, bramę na „Syberię”, kamienicę spółdzielni pracowników DśWW i ufundowany przez
nich krzyŜ, magazyny i resztki infrastruktury stacji towarowej, budynki mieszkalne i administracyjne kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Kaliskiej w rejonie Dworca Zachodniego oraz wiadukt i zespół budynków przy ul. Armatniej. Rozmawiano o losie zabytków kolejowych na terenie Warszawy i Muzeum Kolejnictwa.
25 czerwca – spotkanie Wasza matki! Wasi ojcowie! Pamięć Polaków i Niemców o II wojnie
światowej i jej następstwach. W dniach 17–19 czerwca Telewizja Polska wyemitowała niemiecki serial Nasze matki, nasi ojcowie, krytykowany za przedstawianie fałszywego obrazu
Ŝołnierzy AK i za relatywizowanie odpowiedzialności Niemców za zbrodnie dokonane przez
nich podczas II wojny światowej. Serial wywołał w Niemczech i w Polsce dyskusję m.in. o
sposobie przedstawiania tych wydarzeń w filmie. Czy poprawa obrazu historii Niemiec powinna odbywać się kosztem obrazu historii Polski? W dyskusji udział wzięli: prof. Klaus
Ziemer, prof. Jan Rydel, dr Andreas Lawaty, dr Robert śurek. Spotkanie prowadził Rafał Rogulski (ESPS). Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Dom Spotkań z Historią.
26 czerwca – W jednej celi na Ratuszowej. Spotkanie z Tadeuszem Rolke i Janem Kossakowskim. Spotkanie z fotografem Tadeuszem Rolke i inŜynierem Janem Kossakowskim,
przyjaciółmi, więźniami politycznymi okresu stalinowskiego. Goście opowiedzieli o swoim
spotkaniu i przyjaźni, która się wówczas między nimi zawiązała, współwięźniach z celi, procesach, wyrokach i kolejnych odsiadkach, o losach młodzieŜy w początkach Polski Ludowej –
tej nie uwiedzionej reŜimową misją budowy socjalizmu i o tym, jak totalitarne państwo próbuje złamać człowieka.
4 lipca – WernisaŜ wystawy „Będę to fotografował w kolorach”. Początek XX wieku na
trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa. Wystawę otworzyły Katarzyna
Madoń-Mitzner, wicedyrektor DSH oraz Alicja Matacka-Kościelny, dyrektor Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. O kulisach powstawania wystawy opowiedzieli kuratorzy Małgorzata Zawadzka i Tomasz Wierzejski. Na wystawie zaprezentowaliśmy
około 180 zdjęć wykonanych przez Stanisława Wilhelma Lilpopa (1863–1930) w latach
1908–1930 przedstawiających liczne zdjęcia z podróŜy – w tym reportaŜowe – po Polsce, Europie (Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Grecja, Niederlandy) i Afryce (w tym ze słynnej
wyprawy Lilpopa do Afryki w latach 1910–11), Ŝycie towarzyskie Warszawy, polowania oraz
autoportrety, fotografie rodziny i znajomych, zwłaszcza ukochanej córki Hani, późniejszej Ŝony Jarosława Iwaszkiewicza.
20 lipca – 21 lipca Urodziny Starówki. Wiek XX na warszawskiej Starówce. W tym roku
warszawskie Stare Miasto obchodziło 60 urodziny. Z tej okazji DSH przygotował specjalny
program, w tym pokazy filmowe, spacery i grę miejską.
– 20 i 21 lipca – pokazy filmowe przedstawiające przemiany Starego Miasta w XX wieku.
– 20 lipca – Co kryje się za fasadą? Krótka prezentacja i spacer z varsavianistą Jarosławem Zielińskim po podwórkach i niedostępnych na co dzień zakamarkach Starego Mia-
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sta. Dla wielu było zaskoczeniem, Ŝe za zrekonstruowanymi fasadami staromiejskich kamienic kryją się zwykłe domy i osiedla mieszkalne z zupełnie innymi podziałami niŜ to
miało miejsce przed wojną.
– 21 lipca – Starówce na ratunek! Miejska fotogra.
28 lipca – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: BRÓDNO. Ahoj przygodo! DSH idzie w
miasto! Czy wiesz gdzie mieszkasz? Co niedziela, od 14 lipca do 15 września organizowaliśmy wycieczki piesze i rowerowe po dzielnicach stolicy, które rzadko stanowią cel varsavianistycznych spacerów. 28 lipca zaprosiliśmy na Bródno. Zobaczyć moŜna było m.in. relikty
Nowego Bródna, powstałego jako osiedle kolejowe w ostatniej ćwierci XIX wieku. Na trasie
równieŜ modernistyczny kościół, tory tramwajowe w kocich łbach, replika przedwojennego
przystanku tramwajowego, pierwszy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku, szkoła w stylu
baroku magistrackiego, drewniane domki typu podmiejskiego, ceglane resztki zabudowy
warsztatów kolejowych, najstarszy polski pociąg elektryczny (Muzeum Komunikacji). Prowadzenie: Jarek Spacerolog Praski (Jarosław Kaczorowski).
4 sierpnia – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: TARGÓWEK. Czy Targówek ma swoją
Marszałkowską? Pokazaliśmy Targówek oczami Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Opowiedzieliśmy, gdzie produkowano smołę, a gdzie puszki z gęsiną; o hucie, która wyprodukowała
urnę na serce Piłsudskiego; o miejscu po zapomnianej fabryce amunicji i rzadko odwiedzane
okolice, gdzie stoi tajemnicza wieŜa… jedno z najnowocześniejszych przedszkoli w Polsce.
Prowadzenie: Jarek Spacerolog Praski (Jarosław Kaczorowski).
11 sierpnia – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: PODKOWA LEŚNA Tym razem zaprosiliśmy na rowerową wycieczkę poza granice miasta, do Podkowy Leśnej. „Drugiej takiej
miejscowości jak Podkowa Leśna nie ma w całej Polsce. Tylko tu udało się zrealizować ideę
miasta ogrodu” – Jerzy S. Majewski. Podkowa Leśna to jedyne miasto w Polsce bez ani jednego bloku, całkowicie połoŜone w lesie. Podkowa Leśna narodziła się 9 kwietnia 1925 roku,
kiedy to Stanisław W. Lilpop – przemysłowiec, bywalec salonów, podróŜnik oraz fotografik
podpisał akt oddający w ręce spółki Miasto Ogród – Podkowa Leśna przeprowadzenie sprzedaŜy terenów Podkowy. Projekt urbanistyczny miejscowości sporządził Antoni Jawornicki.
Przewodnik: Michał Fijka (WarsOff).
18 sierpnia – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: KOŁO i MŁYNÓW. Powędrowaliśmy
szlakiem najdawniejszych dziejów Woli, kiedy to na „wolskich polach” odbywały się wolne
elekcje, a charakterystyczną częścią tej części dzielnicy były młyny. Poznaliśmy teŜ nowatorskie realizacje osiedli robotniczych: prekursorską kolonię Wawelbergów I oraz załoŜenie Towarzystwa Osiedli Robotniczych. Dowiedzieliśmy się czym i gdzie było połoŜone legendarne
„drewniane Koło”. Przewodnik: Patrycja Jastrzębska (Stowarzyszenie Masław).
24 sierpnia – Starówce na ratunek 2. Fotogra miejska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych odbiorców, zorganizowaliśmy po raz drugi grę miejską na warszawskiej Starówce.
25 sierpnia – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: BEMOWO. Tym razem zaprosiliśmy na
rowerową przejaŜdŜkę po Bemowie. Drugim obliczem Bemowa, powszechnie kojarzonego z
wielkopłytowymi blokowiskami, przez lata uwaŜanego za „sypialnię Warszawy”, jest jego
wojskowy charakter, sięgający czasów carskich i budowy Twierdzy Warszawa. Przewodnik:
Patrycja Jastrzębska (Stowarzyszenie Masław).
1 września – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: JELONKI. Tym razem zaprosiliśmy na
Jelonki, gdzie magiczne osiedle drewnianych domków fińskich „Przyjaźń” postawione przez
radzieckich budowniczych Pałacu Kultury otoczone jest blokowiskami z wielkiej płyty, które
od lat 70. zaczęły wdzierać się do tej części dzielnicy, stopniowo pokrywając coraz większe
obszary. Przewodnik: Patrycja Jastrzębska (Stowarzyszenie Masław).
3 września – pokaz filmu Joanny Pieciukiewicz Honor Generała. Spotkanie i pokaz filmu
poświęcone generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu, lepiej znanemu Holendrom niŜ Polakom. Honor Generała (2007, 53’) to dramatyczna opowieść o dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i bohaterach „Market Garden” – największej w czasie II wojnie światowej operacji powietrznodesantowej wojsk sprzymierzonych, do której doszło w Holandii w
1944 roku. Brytyjczycy niesłusznie odpowiedzialnością za klęskę operacji obarczyli generała.
Po wojnie okryty niezasłuŜoną niesławą generał Sosabowski został na emigracji w Wielkiej
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Brytanii, gdzie pracował jako zwykły robotnik (zmarł w Londynie w 1967 roku), a Ŝołnierzy
jego brygady spotkało zapomnienie. W obronie bohaterów z Polski stanęli zwyczajni obywatele Holandii. Po 60 latach rząd holenderski przywrócił honor generałowi, przyznając mu pośmiertnie Order Brązowego Lwa. Królowa Holandii Beatrix Wilhelmina Armgard odznaczyła
6. Brygadę Desantowo-Szturmową – jako spadkobierczynię 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej – najwyŜszym holenderskim odznaczeniem wojennym – Orderem Wojskowym im.
Króla Wilhelma I. Gościem honorowym spotkania był Eric van Tilbeurgh, jeden z bohaterów
dokumentu, który udostępnił wiele materiałów wykorzystanych w filmie.
6-12 września – CAŁOPALNY – 45. rocznica samospalenia Ryszarda Siwca. Cykl pokazów
filmowych i spotkań w 45. rocznicę samospalenia się Ryszarda Siwca (8 września 1968) w
proteście przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W styczniu 1969
roku podpalił się Jan Palach – student z Pragi, a wiadomość o tym obiegła cały świat. W ciągu
kolejnych kilku miesięcy w jego ślady poszło prawie trzydzieści osób. Dramatyczne przesłanie i protest Ryszarda Siwca przeszły bez echa. Rocznicy towarzyszyła publikacja przygotowana przez Ośrodek KARTA „Całopalny”.
– 6 września – pokaz pierwszej części filmu Gorejący krzew (fab., 2013, cz. 1 – 84’). Oparty na faktach trzyczęściowy film Agnieszki Holland został zrealizowany w Czechach
przez kanał HBO. Opowiada o Janie Palachu, który w proteście przeciwko agresji wojsk
Układu Warszawskiego na Czechosłowację i powszechnej apatii czeskiego społeczeństwa
dokonał aktu samospalenia przed Muzeum Narodowym na placu Wacława w Pradze. ReŜyserka w 1969 roku była studentką Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze i, jak sama
mówi, nakręciła ten film z osobistej perspektywy. Do projektu zaangaŜowała znanych
czeskich aktorów, m.in. Tatianę Pauhofovą, Jaroslavę Pokorną, Ivana Trojana. Organizatorzy: DSH, HBO.
– 7 września – pokaz trzech części filmu Gorejący krzew (cz. 1 – 84’, cz.2 – 73’, cz. 3 –
78’), reŜ. Agnieszka Holland.
– 8 września – konferencja prasowa na Stadionie Narodowym. Gościem specjalnym był Wit
Siwiec, syn Ryszarda Siwca. W konferencji udział wzięli: Zbigniew Gluza – prezes
Ośrodka KARTA, Jan Sechter – ambasador Republiki Czeskiej, dr Łukasz Kamiński –
prezes IPN, Maciej Drygas – autor filmu Usłyszcie mój krzyk, dr Marcin Krzanicki – IPN
Oddział w Rzeszowie, Piotr Jakubowski – dyrektor Domu Spotkań z Historią. W czasie
konferencji wyemitowano na telebimach fragmenty filmu Usłyszcie mój krzyk oraz Posłania Ryszarda Siwca, nagranego przed 8 września 1968. Organizatorzy: Ośrodek KARTA,
Instytut Pamięci Narodowej, DSH.
– 8 września – Dzieci z hotelu Ameryka, reŜ. Raimundas Banionis, scen. Maciej Drygas
(dok., 1990, 88’). W 1972 roku 19-letni Romas Kałanta dokonał samospalenia niedaleko
budynku KGB. Zostawił w domu dwie kartki. Na jednej napisał: „Ginę za wolność Litwy”, na drugiej adresowanej do dziewczyny: „Lino, wybacz, inaczej nie mogłem”.
– 8 września – Usłyszcie mój krzyk (dok., 1996, 46’), reŜ. Maciej Drygas. 8 września 1968
roku Ryszard Siwiec, pięćdziesięcioletni księgowy z Przemyśla, filozof, Ŝołnierz AK,
podpalił się podczas doŜynek na Stadionie Dziesięciolecia. Niemal nikt tego nie zauwaŜył.
Wcześniej rozrzucił kilkanaście ulotek z protestem przeciwko wkroczeniu wojsk Układu
Warszawskiego do Czechosłowacji. Nazwisko Siwca nie trafiło na pierwsze strony ani
polskich, ani zachodnich gazet, długo milczała rozgłośnia Wolnej Europy. Kiedy kilka
miesięcy potem samospalenia dokonał Jan Palach, świat był wstrząśnięty. Na podstawie
dokumentów, rozmów z bliskimi i świadkami autor filmu próbuje odpowiedzieć na pytania o motywy działań Ryszarda Siwca. Film kończy wstrząsająca, nakręcona przypadkowo przez operatora kroniki Zbigniewa Skoczka, krótka sekwencja archiwalna – dramatyczny moment samospalenia Ryszarda Siwca. W swoim Posłaniu, nagranym kilka dni
przed śmiercią, Siwiec apelował: „Usłyszcie mój krzyk! Krzyk szarego, zwyczajnego
człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad
własne Ŝycie!”.
– 12 września – spotkanie Całopalenie. Zanim Ryszard Siwiec podpalił się na Stadionie
Dziesięciolecia na oczach 100 tysięcy widzów, napisał list poŜegnalny do Ŝony: „Wybacz,
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nie moŜna było inaczej. Po to, Ŝeby nie zginęła prawda, człowieczeństwo, wolność ginę, a
to mniejsze zło niŜ śmierć milionów…”.
8 września – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: ANIN i WAWER na rowerach Tym razem zaprosiliśmy na rowerową przejaŜdŜkę po terenach letniskowych i koloniach mieszkalnych Starego i Nowego Wawra oraz Anina. Osią wycieczki były ślady znanych osób związanych z tą okolicą – postaci historycznych, artystów, poetów. Anin powstał na początku XX
wieku w sosnowym lesie, Wawer prawie wiek wcześniej na wydmach i mokradłach. W Aninie zobaczyliśmy drewniane „świdermajery”, a w Wawrze miejsca, w których działa się historia. Do dziś dnia na rogu ulic Rubinowej i Widocznej stoi dawny bar Antoniego Bartoszka, w
którym doszło do zabójstwa dwóch podoficerów niemieckich w grudniu 1939 roku. Niemcy w
odwecie za ich śmierć dokonali zbiorowej egzekucji i w światłach reflektorów rozstrzelali 107
cywilów. Przewodnik: Katarzyna Chudyńska-Szuchnik (WarsOFF).
11 września – Polskie przygody z techniką – sukces Kazimierza Szpotańskiego. Kazimierz
Szpotański był pionierem przemysłu aparatów elektrycznych. Ukończył politechnikę w Charlottenburgu, początkowo pracował w niemieckim koncernie AEG. W Warszawie załoŜył Fabrykę Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka. Po wojnie był przez pewien czas dyrektorem zakładów otwartych na bazie znacjonalizowanej fabryki Szpotańskiego –
Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych w Warszawie i Międzylesiu, ale pod naciskiem
komunistycznych władz je opuścił. Niektóre z urządzeń wyprodukowanych w fabryce Szpotańskiego, mimo wielu lat, są nadal w uŜyciu. W spotkaniu udział wzięli: dr Ryszard Frydrychowski, prof. Bolesław Orłowski, inŜ. Zbigniew Filinger. Wydarzenie było częścią cyklu
„Fabryka Zdarzeń”.
13 września – „Lilpop i jego świat” – Siostry Lilpop i ich miłości (dok., 2005, 87’) – pokaz
filmu i rozmowa z reŜyserką BoŜeną Garus-Hockubą; wydarzenie towarzyszące wystawie Będę to fotografował w kolorach… Filmowa opowieść o Ŝyciu i miłościach naleŜących do towarzyskiej śmietanki międzywojennej Warszawy sióstr Lilpop, córek znanego architekta Franciszka Lilpopa. Na film składają się cztery równolegle prowadzone wątki: historia nieudanego
małŜeństwa Anieli z dyplomatą Witoldem Mieczysławskim, a takŜe jej późnego związku z
prezydentem RP na uchodźstwie Edwardem Raczyńskim; opowieść o małŜeństwie Haliny ze
światowej sławy dyrygentem Arturem Rodzińskim, losy związku malarki i pianisty, czyli Felicji i Kazimierza Kranca oraz dramat zakończonego samobójstwem Ŝycia Marii i losy jej –
uwaŜanego za mezalians – małŜeństwa z zmarłym w wieku 28 lat pisarzem Zbigniewem Uniłowskim.
14 września – Pola Negri – w kinie Ŝycie jest snem (dok., 2006, 90’), reŜ. Mariusz Kotowski.
Pokaz dokumentu poświęcony aktorce, która nie tylko jako jedyna Polka zapisała się na trwale
w historii światowego kina, ale równieŜ jako pierwsza europejska gwiazda filmowa trafiła do
Hollywood, niejako przecierając szlak Grecie Garbo i Marlenie Dietrich. ReŜyser wykorzystał
fotografie, mało znane fragmenty filmowe, fragmenty ról dramatycznych i komediowych Poli
Negri oraz amerykańskie archiwalia. O gwieździe opowiadają m.in. hollywoodzcy aktorzy
(Hayley Mills znana z ról w klasycznych filmach disneyowskich m.in. Pollyanna, Sprytne
Kocisko, Nie wierzcie bliźniaczkom i KsięŜycowe prządki – który to obraz był jednocześnie
ostatnim filmem Poli Negri oraz Eli Wallach, którego moŜna m.in. oglądać w filmach Skłóceni z Ŝyciem i Rzeka tajemnic); znany hollywoodzki producent A.C. Lyles, który pracował dla
wytwórni Paramount Picture; historyk filmu i kuratorka Amerykańskiego Instytutu Filmowego Jeanine Basinger. Przed projekcją spotkanie z twórcą filmu. Prowadzenie – Miłka Skalska
(TVP Historia). Pokaz filmu i spotkanie z reŜyserem odbyły się w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych.
15 września – Dzielnicowy dyŜur varsavianistyczny: FALENICA. Ostatni spacer w cyklu, w
którym oprowadzaliśmy po dzielnicach rzadko będących celem varsavianistycznych wycieczek. Falenica – miejscowości która była jednocześnie letniskiem i Ŝydowskim sztetlem.
Zwiedziliśmy miejsca istotne dla przedwojennej społeczności lokalnej i warszawiaków przybywających na wypoczynek.
17 września – Perskie ocalenie (dok, 58’, 2013) – pokaz filmu i spotkanie. Film opowiada o
ocalonych z łagrów dzieciach, które po ataku III Rzeszy na ZSRR w 1941 roku i podpisaniu
układu Sikorski-Majski wśród 37 tys. cywili zostały ewakuowane wraz z Armią Andersa do
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Iranu. Główny ośrodek opieki nad dziećmi zorganizowany został w Isfahanie, stworzono tam
dobrze wyposaŜone obozy, szkoły i ochronki. Uczestnicy wydarzeń sprzed 70 lat opowiadają
o swoich losach, pobycie w łagrach i Ŝyciu na irańskiej ziemi. O Polakach wypowiadają się
takŜe serdecznie Irańczycy, którzy pamiętają ich z wojennych lat. Film jest równieŜ gestem
wdzięczności wobec Irańczyków, którzy niegdyś tak chętnie przyszli z pomocą polskim dzieciom. Po filmie odbyło się spotkanie z uczestnikami wydarzeń sprzed 70 lat oraz twórcami
filmu. Gośćmi byli: Maria Gordziejko oraz Władysław Czapski, uczestnicy wydarzeń pokazanych w filmie, Marek Jezienicki, producent filmu, Access Gram TV; Andrzej B. Czulda, reŜyser filmu.
18 września – spotkanie z Aleksandrem Gurjanowem ze Stowarzyszenia „Memoriał”.
Tematem spotkania były nowe ustalenia dotyczące losów Ŝołnierzy Armii Krajowej, którzy –
po operacji „Ostra Brama” w 1944 roku – zostali wywiezieni do Kaługi. Rozmowę poprowadziła Anna Dzienkiewicz, spotkanie współorganizowane z Ośrodkiem KARTA.
19 września – „Lilpop i jego świat” – Lilpopowie – od zegarmistrza do fotografa. Spotkanie
poświęcone losom rodziny Lilpopów w ramach cyklu towarzyszącego wystawie Będę to fotografował w kolorach. Protoplasta rodu, Antoni Augustyn przybył do Warszawy z Grazu w
Austrii i w 1789 roku otworzył zakład zegarmistrzowski. W kolejnych pokoleniach tej rozbudowanej rodziny, oprócz zegarmistrzów pojawiają się takŜe lekarze, farmaceuci i architekci.
Jednym z najbardziej znanych członków rodziny był Stanisław Lilpop – konstruktor, mecenas,
kolekcjoner sztuki, który wraz z braćmi Evans i Wilhelmem Rauem prowadził fabrykę maszyn rolniczych i wyrobów metalowych. Jego syn – Stanisław Wilhelm Lilpop był załoŜycielem miasta-ogrodu Podkowa Leśna, podróŜnikiem, fotografem. O losach rodziny opowiadali:
Jacek Lilpop oraz Małgorzata Zawadzka i Tomasz Wierzejski, kuratorzy wystawy.
20 września – premiera ksiąŜki Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989 Spotkanie z autorami i bohaterami ksiąŜki pod redakcją prof. Jerzego Kochanowskiego. Naszymi gośćmi byli autorzy: prof. Jerzy Kochanowski i Katarzyna MadońMitzner oraz bohaterowie ksiąŜki: m.in. Branko Ćirlić, Chris Niedenthal, Tessa CapponiBorawska, Dubravka Mossor, Maged Sahly, Awad Gabir, Fernando Villagomez Porras.
Nguyen Van Thai, Conka Georgijewa-Wnukowska, Julita Stokalska. Wieczór poprowadził
Cezary Polak. W programie: prezentacja fragmentów filmu towarzyszącego publikacji i nagrań audiobooka.
22 września – Karpaccy „wyklęci”: rumuński zbrojny ruch oporu do lat 60. Spotkanie towarzyszył pokaz filmu Partyzanci wolności w reŜyserii Lucii Hossu Longin (2009, 47’) oraz spotkanie z Alexandru Munteanu producentem filmu i Joanną Raluką Wojku-Arnełcoju, córką
dowódcy ugrupowania „Haiducii Muscelului”, jednego z najdłuŜej walczących w Karpatach
zbrojnych ugrupowań rumuńskiego podziemia antykomunistycznego (partyzanci zostali pojmani i straceni w 1959 roku). Realizatorzy filmu korzystając z niedostępnych przed rokiem
1990 dokumentów, odtworzyli dramatyczne partyzantów. Podczas spotkania zaprezentowana
została wystawa dokumentów i zdjęć z rumuńskiego IPN. Rozmowę poprowadził Roman
Wyborski. Spotkanie zorganizowane razem z Rumuńskim Instytutem Kultury.
26 września – wernisaŜ wystawy Gerald Howson – bardzo polska sprawa. Otwarcie ekspozycji pod Honorowym Patronatem Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Robina Barnetta.
Gośćmi byli m.in.: Ambasador Brytyjski Robin Barnett oraz Rebecca Howson, córka Geralda
Howsona. Na wystawie zaprezentowaliśmy blisko 60 znakomitych, czarno-białych fotografii
wykonanych przez brytyjskiego malarza, fotografa i historyka Geralda Howsona w 1959 roku
w Warszawie, Krakowie, Nowej Hucie i Lublinie, a takŜe film dokumentalny o autorze zdjęć.
Pokazaliśmy głównie nieznane w Polsce i niepublikowane zdjęcia pokazujące codzienność
końca lat 50. w PRL-u.
27 września – 13 października – POSZUKIWANIE – projekt dedykowany Witoldowi
Lutosławskiemu. Cykl wydarzeń zorganizowanych w ramach Roku Lutosławskiego.
Witold Lutosławski – warszawiak, ambasador Polski w świecie, pełny dystansu i dyskrecji
artysta, który otaczał się ciszą, cenił bezkompromisowość i postęp w sztuce, umiał słuchać i
słyszeć… Projekt POSZUKIWANIE miał na celu przybliŜyć postać jednego z największych
kompozytorów XX wieku w 100 rocznicę jego urodzin. Co wiemy o Witoldzie Lutosławskim? Jak wspominają go przyjaciele i znajomi? Czy odnalazłby się w dzisiejszym nasyco-
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nym dźwiękami świecie? Jaki wpływ na rozwój polskiego Ŝycia kulturalnego miała odwilŜ
1956 roku?
–
27 września – Jeden dzień w PRL (2005, 58’) reŜ. Maciej Drygas. Rekonstrukcja filmowa 27 września 1962 roku – jednego dnia z Ŝycia ludzi w komunistycznej Polsce.
–
28 września – spacer: Warszawa śladami Witolda Lutosławskiego poprowadził Tomasz Piotrowski – muzykolog, animator kultury, stały współpracownik Towarzystwa
im. Witolda Lutosławskiego.
–
28 września – Ferment eksperymentu. Gośćmi spotkania byli: Tadeusz Wielecki
(kompozytor, dyrektor Warszawskiej Jesieni) i Mirosław Pęczak (kulturoznawca). Spotkanie poprowadziła Dorota Szwarcman („Polityka”). Rozmowa o polskiej muzyce
przed i po 1956 roku. Historia narodzin polskiej szkoły kompozytorskiej (Lutosławski,
Bacewicz, Penderecki, Górecki) oraz festiwali Warszawska Jesień i Jazz Jamboree. Po
spotkaniu odbył się pokaz filmów: Odrą do Bałtyku, reŜ. Stanisław Urbanowicz (1946,
38’) i Suita warszawska, reŜ. Tadeusz Makarczyński (1946, 18’).
–
28 września Klubowy fajf w Basenie (Basen, ul. Konopnickiej 6). Improwizowany taneczny set w wykonaniu Marcina Maseckiego (klawisze), Jerzego Rogiewicza (perkusja) oraz DJ Lenara. Koncert inspirowany projektem Lutofuzje, organizowanym przez
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Fundację Muzyka jest dla wszystkich.
Po koncercie After Party – Papa Zura.
–
29 września gra miejska: Jeden dzień tamtego lata. PodróŜ w czasie do Warszawy lat.
60. Próbowaliśmy odszukać kolorowych bohaterów roku 1962 – ludzi ponad podziałami, wolnych duchów, obywateli świata oraz spojrzeć na Polskę ich oczami, by pokolorować szarą rzeczywistość Jednego dnia w PRL.
–
5–6 października: warsztaty dla dzieci Słucham i animuję. Zrealizowane razem z
Fundacją Osiem śyczeń. Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieŜy (9–16
lat). Inspiracją do pracy była postać Witolda Lutosławskiego i jego twórczość.
–
10 października – Talent zobowiązuje. Spotkanie poprowadził Jerzy Kisielewski, gościem był Marcin Bogusławski, architekt, pasierb Witolda Lutosławskiego. Podczas
spotkania zaprezentowaliśmy dwa filmy: Miłość i muzyka, reŜ. Tadeusz Arciuch (dok.,
1998, 40’) i Lutosławscy z Drozdowa, reŜ. Beata HyŜy-Czołpińska (1999, 28’).
–
11 października – Lonely Wolf. Spotkanie poprowadził Piotr Metz, gościem był Tomek Makowiecki, lider zespołu Makowiecki Band. Spotkanie było poświęcone poszukiwaczom własnego, indywidualnego stylu. Inspiracją były słowa Witolda Lutosławskiego: „Zdecydowałem się na pracę od zera w 1948 roku. Nie znajdowałem wokół siebie Ŝadnych modeli, Ŝadnych trendów, które mogłyby mi w tym pomóc, aby odnaleźć
język muzyczny i w ogóle estetykę, której pragnąłem. To była praca całkowicie samodzielna. Nie zaleŜało mi na tym, aby uczestniczyć w jakichś prądach, jakichś modach, w
jakichś ewentualnie kierunkach estetycznych. Nie dlatego, Ŝebym się specjalnie od tego
chciał dystansować, ale po prostu miałem dla mnie najpilniejsze zadanie, to jest po prostu powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. I do tego potrzebny był mi język, którego
wokół siebie nie znajdowałem, musiałem go sam wypracować. Tak się teŜ stało”.
–
12 października – warsztaty Zrób ciszę(j) zakończone koncertem 4’33 Johna Cage’a.
Sięgnęliśmy do doświadczeń Johna Cage’a w poszukiwaniu ciszy absolutnej. Warsztaty
poprowadził Antoni Beksiak, kurator festiwali „Turning Sounds” i „Gębofon”, współzałoŜyciel Stowarzyszenia „Dom Tańca”.
–
13 października – Spektakl na torach: tramwaj. Opowieść o roli artysty i kolorach
dnia codziennego, na podstawie fragmentów Zapisków Witolda Lutosławskiego i Jednego dnia w PRL Macieja Drygasa, rozpisana na dwóch aktorów, trąbkę, saksofon, tubę,
tramwaj i pasaŜerów. Scenariusz i reŜyseria: Reda Haddad.
–
13 listopada – spotkanie Zrób ciszej! Warszawa – miasto dźwięków. Miasto to przestrzeń dźwięków. Niektóre nas atakują, inne koją. Są takie, które znikają bezpowrotnie i
za nimi tęsknimy. O miejskiej fonosferze dyskutowaliśmy przede wszystkim w kontekście uciąŜliwego hałasu. Czy Warszawa ma prawo być cicho? Jak muzyk radzi sobie w
przestrzeni zanieczyszczonej dźwiękowo? Czy są takie miejskie dźwięki, które stroją?
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Goście: Bogna Kietlińska, socjolog z ISNS UW i Sidney Polak, muzyk. Prowadzenie:
Martyna Obarska, antropolog.
2 października – spotkanie poświęcone Cmentarzowi Powstańców Warszawy na Woli.
W 69. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego odbył się finisaŜ wystawy Wola pamięci. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli połączony ze spotkaniem poświęconym znaczeniu oraz rewitalizacji Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli i jego otoczenia, z udziałem Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Gośćmi spotkania byli równieŜ:
Wanda Traczyk-Stawska z Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym
Związku śołnierzy Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego; Michał Szczerba, prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli; Ryszard Wojtkowski, zastępca dyrektora Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych i Wioletta Urabaniak z Archiwum Państwowego m.st.
Warszawy. W czasie spotkania moŜna było obejrzeć dwie prezentacje „Cmentarz Powstańców
Warszawy na Woli w dokumentach archiwalnych” przygotowaną w Archiwum Państwowym
m.st. Warszawy oraz „Prace renowacyjne Cmentarza Powstańców Warszawy” opracowaną w
Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim.
3 października – „Lilpop i jego świat” – Dom Iwaszkiewiczów. O Stawisku i jego mieszkańcach. Spotkanie towarzyszące wystawie zdjęć Stanisława Wilhelma Lilpopa Będę to fotografował w kolorach. Dom w Stawisku został podarowany Annie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom przez Stanisława Wilhelma Lilpopa, ojca Anny. Miejsce szybko stało się centrum Ŝycia
kulturalnego, stałymi gośćmi byli artyści, zwłaszcza literaci i muzycy. W czasie okupacji dom
był oparciem i schronieniem dla wielu osób. Od 1980 roku mieści się w nim siedziba Muzeum
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. O losach rodziny i tym niezwykłym miejscu opowiadała Ludwika Włodek, socjoloŜka i dziennikarka, prawnuczka Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, autorka ksiąŜki Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów. Wieczór poprowadził Remigiusz
Grzela. Spotkanie było tłumaczone na język migowy.
9 października – „Lilpop i jego świat” – Safari Lilpopa: o podróŜach po Afryce na początku XX wieku. Spotkanie towarzyszące wystawie „Będę to fotografował w kolorach”... Stanisław W. Lilpop marzył o podróŜy do Afryki, by realizować swoją wielką pasję: polowanie.
Wyjechał tam na przełomie roku 1910 i 1911, skąd pisał dziennik dla córki Hani: „Afryka,
zdaje mi się, nigdy nie będzie miejscem stałego pobytu dla Europejczyków. Cała natura zda
się czyhać na Ŝycie białego, który by chciał zawładnąć krajem nie dla niego stworzonym”. O
Afryce na początku XX wieku i o Polakach tam podróŜujących opowiadali Marta Nowakowska (antropolog kultury, afrykanistka, fotografka), Małgorzata Zawadzka (kuratorka wystawy)
i Adam Leszczyński (dziennikarz i historyk). Jak opisywali ten kontynent i jakie spostrzeŜenia
przekazywali rodakom w kraju? W programie fragmenty pamiętnika Lilpopa.
18 października – Warszawiacy nie z tej ziemi. Pokaz filmu towarzyszącego ksiąŜce Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989 oraz spotkanie z jego
bohaterami, a takŜe autorami filmu i ksiąŜki. Godzinny film to rozmowy z pięcioma cudzoziemcami mieszkającymi w Warszawie. Są to: historyczka i pisarka Tessa Capponi-Borawska
z Włoch, muzyk i pedagog Szabolcs Esztenyi z Węgier, poeta i tłumacz Hatif Janabi z Iraku,
lektor i dziennikarz Mario Galdámez Munoz z Chile oraz archeolog Mahmoud El-Tayeb z
Sudanu. Barwnie opowiadają m.in. o pierwszych wraŜeniach z Warszawy, kontaktach z Polakami, Ŝyciu codziennym w naszym kraju i swoim stosunku do miasta, w którym przyszło mi z
róŜnych powodów Ŝyć. Po pokazie rozmowa z bohaterami dokumentu prowadzona przez prof.
Jerzego Kochanowskiego (koncepcja i opracowanie ksiąŜki) i Katarzynę Madoń-Mitzner
(scenariusz i realizacja filmu wspólnie z Karolem Białasem).
19 października – spacer po Cmentarzu Bródnowskim. Dawnym pokoleniom cmentarz ten
kojarzy się z wąwozem drewnianych domów przy ulicy św. Wincentego, między którymi
tramwaj zmarłych. Przez lata był głównym miejscem, gdzie grzebano zmarłych z obu stron
Wisły. Choć istnieje dopiero od 130 lat, spoczywają na nim szczątki biskupów zmarłych kilkanaście wieków wcześniej na innym kontynencie, malownicze grobowce cygańskich królów,
w przy których odbywają się rodzinne uczty i groby znanych osób, np. Mieczysława Fogga
czy Romana Dmowskiego.
20 października – spacer po cmentarzach prawosławnym i karaimskim. Malowniczy
cmentarz prawosławny, załoŜony, by zatrzeć polskość pobliskiej Reduty Sowińskiego, stał się
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z czasem jednym z chętniej odwiedzanych cmentarzy innowierczych Warszawy. Są tu groby
prawosławnych, ale takŜe intrygujące nagrobki starowierców przeniesione z Kamionka,
świeckie mogiły budowniczych Pałacu Kultury i piękna cmentarna cerkiew Jana Klimaka.
Wiele nagrobków ma wysoką rangę artystyczną. Cmentarz jest miejscem spoczynku artystów
i uczonych oraz najbardziej w historii Polski szanowanego Rosjanina – Sokratesa Starynkiewicza, prezydenta Warszawy.
23–26 października – Festiwal Polskie Tango. Artyści polskiego tanga i ich dorobek fonograficzny w latach 20. –40. XX wieku
– 23 października – Artyści polskiego tanga i ich dorobek fonograficzny w latach 20. –40.
XX wieku. W ramach Festiwalu Polskie Tango – 100 lat tanga zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego zaprezentowaliśmy sylwetki twórców polskich tang, autorów tekstów, kompozytorów, wykonawców: Adama Astona, Stanisławy Nowickiej, Jerzego Petersburskiego, Juliana Tuwima, braci Gold i innych. Posłuchaliśmy autentycznych przykładów tang odtwarzanych z płyt gramofonowych. Spotkanie poprowadził Tomasz Lerski
(historyk kultury, autor ksiąŜki Syrena Record – pierwsza polska wytwórnia fonograficzna).
– 25 października – Polacy w Argentynie. Spotkanie z Eugeniuszem Noworytą, polskim
dyplomatą, byłym Ambasadorem RP w Chile (1971–73), Hiszpanii (1977–1981), Argentynie (1996–2001), poświęcone wspomnieniom i doświadczeniom z pracy w Argentynie.
Rozmawialiśmy m.in. o losach polskiej imigracji do Argentyny oraz o związkach kultury
polskiej i argentyńskiej.
– 26 października – Językiem tanga – o lunfardo i gwarze warszawskiej. W trakcie spotkania przyjrzeliśmy się lunfardo – Ŝargonowi charakterystycznemu dla obszaru La Platy,
a wykorzystywanemu w tekstach tanga argentyńskiego i urugwajskiego. Pokazaliśmy takŜe związki gwary warszawskiej z polskim tangiem. W spotkaniu wzięli udział Hermes
Cristian Rubin (Argentyńczyk mieszkający w Warszawie, zainteresowany historią i rozwojem tanga) i Tomasz Lerski.
– 26 października – Tango Story – niezwykła opowieść o historii tanga. Ania i Jakub Górniccy – autorzy bloga podrozniccy.com zabrali nas w podróŜ śladami tanga na świecie –
po Kubie, Argentynie i Polsce.
– 26 października – Tango. Taniec. Inspiracja. Rozmowa o oddziaływaniu współczesnego
tanga argentyńskiego w Polsce. Kiedy zaczęła się tangomania w Warszawie i jakie były
jej początki, tango jako inspiracja i pasja. W spotkaniu wzięli udział m.in. Dorota WójcikKhanchandani (miłośniczka tanga, była redaktor naczelna kwartalnika „Tango nr 8”) oraz
Piotr Woźniak (instruktor, tancerz, choreograf).
29 października – „Lilpop i jego świat” – Prekursorzy kolorowej fotografii w Polsce. Spotkanie towarzyszące wystawie Będę to fotografował w kolorach... Zaprezentowaliśmy fotografie Tadeusza Rzący ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Stanisława Krygowskiego ze zbiorów Biblioteki Górskiej w Krakowie oraz Stanisława Wilhelma Lilpopa (1863–
1930), którego wystawę prezentowaliśmy wówczas w DSH.
Tadeusza Rząca (1868–1928) techniki autochromu nauczył się u braci Lumiere we Francji.
Jest autorem m. in. kolorowych zdjęć Krakowa, w tym słynnych kwiaciarek na rynku w Krakowie. Stanisław Krygowski (1868–1944), nową technikę zastosował m. in. do fotografowania Tatr. W spotkaniu udział wzięli kuratorzy wystawy: Małgorzata Zawadzka i Tomasz Wierzejski oraz Marta Miskowiec (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie). Wieczór poprowadził Adam Mazur (historyk sztuki).
31 października – Halloween w DSH. Nakręcona historia grozy. Przegląd horrorów
wszechczasów oraz pokaz kultowej Nocy Ŝywych trupów z 1968 roku. Wieczór prowadzili:
Dorota Chrobak (Radio PIN) i Grzegorz Pieńkowski (historyk filmu). Historia XX wieku pokazała, Ŝe przeraŜające postacie z ekranu mogą pojawić się takŜe w Ŝyciu. Zarówno wojna w
Wietnamie, jak i w Korei znalazły swój oddźwięk w amerykańskich filmach grozy lat 60., 70.
i 80. Podczas spotkania odbyliśmy pełną emocji, filmową podróŜ po horrorach wszechczasów.
Naszymi przewodnikami byli m.in. alkoholik i początkujący pisarz, który przyjmuje posadę
zimowego stróŜa w hotelu Overlock – Jack Torrance; agent specjalny FBI Dale Cooper; cier-
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piący na psychozę Norman Bates; 12-letnia, opętana dziewczynka o imieniu Regan oraz sześcioro ludzi zamkniętych wewnątrz olbrzymiego sześcianu.
12 listopada – Forum Obywatelskie Piękna Architektura dla Warszawy –Zbigniew Karpiński i Ściana Wschodnia. Spotkanie organizowane we współpracy z Zespołem Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy i Collegium Civitas poświęcone pamięci profesora Zbigniewa Karpińskiego, architekta, głównego projektanta Ściany Wschodniej ulicy Marszałkowskiej, wychowawcy kilku pokoleń architektów. Profesor naleŜał do grupy architektów,
których młodość, studia i pierwsze realizacje miały miejsce w międzywojennej Polsce. Gdy
po II wojnie światowej architekturę objęto rygorami politycznymi, zachował dystans wobec
nakazów socrealizmu. Zbudowana w latach 1962–69 Ściana Wschodnia była pierwszą w Europie Wschodniej tak duŜą realizacją zespołu urbanistycznego łączącego harmonijnie funkcje:
biurowe, handlowe i rozrywkowe. Prowadzenie: Tomasz Markiewicz, wstęp: Maciej Figurski.
13 listopada – POSZUKIWANIE – Zrób ciszej! Warszawa – miasto dźwięków.
Spotkanie kończące projekt „Poszukiwanie” poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu. Miasto
to przestrzeń dźwięków. Niektóre nas atakują, inne koją. Są takie, które znikają bezpowrotnie
i za nimi tęsknimy. O miejskiej fonosferze dyskutowaliśmy przede wszystkim w kontekście
uciąŜliwego hałasu. Czy Warszawa ma prawo być cicho? Jak muzyk radzi sobie w przestrzeni
zanieczyszczonej dźwiękowo? Czy są takie miejskie dźwięki, które stroją? Goście: Bogna
Kietlińska, socjolog z ISNS UW i Sidney Polak, muzyk. Prowadzenie: Martyna Obarska, antropolog.
15 listopada – Wyprawa Dead Road 2013 – w poszukiwaniu syberyjskiej kolei-widmo.
W 60 lat po śmierci Stalina grupa dziennikarzy i badaczy z Polski dotarła do najbardziej monstrualnego „pomnika” tamtych czasów – Transpolarnej Magistrali Kolejowej, zwanej Martwą
Drogą. Przy budowie traktu (którego nie ukończono) połoŜonego na wysokości koła podbiegunowego, pracowały tysiące więźniów Gułagu, z których wielu zginęło. Uczestnicy zrealizowali film dokumentalny i przeprowadzili badania pozostałości magistrali i opuszczonych
łagrów, gdzie zachowały się budynki administracji, ruiny baraków, wieŜyczki straŜnicze, zasieki i przedmioty osobiste więźniów. O wyprawie, realizowanej we współpracy z magazynem „Odkrywca” i „New York University”, opowiadali jej członkowie: Tomasz Grzywaczewski, Maciej Cypryk i Łukasz Orlicki.
19 listopada – Leica – od Cartier-Bressona do Steva Mc’Curry’ego. Podczas spotkania pokazaliśmy wybór zdjęć z archiwum Howsona, których nie umieściliśmy na wystawie. Sławomir Kasper, gość wieczoru, zaprezentował film – historię fotografii dokumentalnej w pigułce,
osnutą wokół zdjęć fotografów z agencji Magum Photos oraz 100 ikonicznych fotografii – historycznych i współczesnych – zaczynając od Henri Cartier-Bressona po Steva Mc’Curry’ego.
Opowiedział o fotografiach i historii marki Leica. Zestawił ze sobą kadry Jacoba Sobola i Elliota Erwitta, pokazując, w jak róŜny sposób artyści patrzą na świat, uŜywając podobnego narzędzia do twórczej fotografii – subiektywnej, dokumentalnej, reporterskiej. Prowadzenie
wieczoru: Małgorzata Purzyńska.

22 listopada – JFK – 50 lat temu w USA W 50. rocznicę zamachu na Prezydenta USA
zaprosiliśmy na pokaz filmu John F. Kennedy: Ŝałobne werble echem lat przełomu (dok.,
1966, 85’, reŜ. Bruce Herschenson). Film zawiera szereg materiałów archiwalnych, m.in. z
zaprzysięŜenia Kennedy’ego, wystąpienia w Białym Domu przed pierwszymi ochotnikami
Korpusu Pokoju, zjazdu Jeźdźców Wolności w Waszyngtonie, podróŜy do Europy, w tym
słynnego przemówienia pod murem berlińskim. Prezydent Kennedy został przedstawiony jako
jedna z waŜnych postaci w historii politycznej świata, którego śmierć wstrząsnęła milionami
ludzi na całym świecie. Wprowadzenie: prof. Bohdan Szklarski i Mark Wenig, Attaché ds.
kulturalnych.

•

28 listopada – debata Tu było, tu stało. Stolica to miasto przemian, intensywnie się rozwija, takŜe kosztem cennej architektury, która „znika na naszych oczach” czasem w blasku fleszy, częściej jednak po cichu. Zaprosiliśmy do debaty wokół projektu „Tu było, tu stało” oraz
na promocję mapy „Tu było, tu stało 2. Znikająca architektura Warszawy po 1989 roku”. Podczas spotkania przywołaliśmy warszawską architekturę, która istnieje, ale została bezpowrotnie przekształcona w stopniu zacierającym jej wartość. Jak zatem zachować pamięć o tym, co
uległo zniszczeniu lub podlega procesom przemiany w strukturze przestrzennej Warszawy w
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ciągu ostatnich dwudziestu lat. I czy jest to potrzebne? Spotkanie poprowadziła Patrycja Jastrzębska, historyk sztuki, animatorka kultury, autorka projektu „Tu było, tu stało” (Stowarzyszenie Masław).
•

1–4 grudnia EUROPEJSKI ROK OBYWATELI. Warszawskim zwieńczeniem obchodów uchwalonego przez Parlament Europejski Roku Obywateli był cykl wydarzeń organizowany przez Dom Spotkań z Historią i Agencję artystyczną cdn, przy wsparciu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Celem projektu było skłonienie do refleksji nad prawami i obowiązkami obywatelskimi oraz kształtowaniem się postawy obywatelskiej. W spotkaniach
udział wzięli: prof. Władysław Bartoszewski, prof. Ewa Łętowska, prof. Andrzej Waśkiewicz,
znani pisarze (Esther Vilar, Martin Pollack, Kaja Malanowska), działacze społeczni (Janina
Ochojska, ks. Hubert Matusiewicz) oraz Maciej Byczkowski, dr Jarosław Makowski, dr Tomasz Miłkowski, Anna Seniuk, Andrzej Seweryn i ambasadorka programu „Dźwięki Marzeń” Olga Bończyk.
– 1 grudnia – inauguracja projektu (Scena Kameralna Teatru Polskiego). Spotkanie z
prof. Ewą Łętowską oraz koncert Wszystkie Istoty Ludzkie… według scenariusza zainspirowanego Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Anna Seniuk, Andrzej Seweryn i Trio
de Varsovie wykorzystali teksty Zbigniewa Herberta poświęcone prawom, wolności i
godności człowieka. Scenariusz koncertu: ENSI ART (European Network Security Institute). Uzupełnieniem inauguracji była wystawa zdjęć Prawa Człowieka. Dostrzegam autorstwa Macieja Byczkowskiego – podróŜnika, fotografa, muzyka.
– 2 grudnia – Obywatel wzorowy – zbuntowany czy posłuszny? Spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim, poświęcone roli, zadaniom i moŜliwościom działania obywateli
w róŜnych systemach politycznych oraz wpływie historii na kształtowanie się postaw
obywatelskich.
– 2 grudnia – Unia-Obywatel-Człowiek (Scena Kameralna Teatru Polskiego). Dyskusja
znanych pisarzy: Esther Vilar, Martina Pollacka, Kai Malanowskiej. Czy istnieje świadomość europejska? Czy moŜna mówić o europejskiej wspólnocie kulturowej czy przestrzeni duchowej? Uczestnikami dyskusji byli nie tylko wybitni literaci, ale takŜe działacze
społeczni i wykładowcy. Esther Vilar jest autorką powieści, dramatów, dzieł z pogranicza
filozofii, socjologii i etyki. Martin Pollack – polskim czytelnikom znany przede wszystkim jako autor Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna
podróŜ po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma oraz
tłumacz Ryszarda Kapuścińskiego, laureat Nagrody im. Georga Delio, Lipskiej Nagrody
KsiąŜkowej na rzecz Porozumienia Europejskiego, w 2012 roku wyróŜniony tytułem Ambasadora Nowej Europy. Kaja Malanowska, bioloŜka, felietonistka, zadebiutowała znakomicie przyjętą przez krytykę i czytelników powieścią Drobne szaleństwa dnia codziennego, za którą została nominowana do Gwarancji Kultury – nagrody TVP Kultura. Moderatorami dyskusji byli: Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny i literacki, wykładowca Akademii Teatralnej i Jarosław Makowski, filozof, publicysta. W programie spotkania fragmenty ksiąŜek gości debaty w interpretacji Mai Barełkowskiej, Joanny śółkowskiej, Piotra Cyrwusa, Adama Ferencego i Grzegorza Matysika.
– 3 grudnia – Obywatel wobec państwa. W stronę modelu równowagi (Scena Kameralna
Teatru Polskiego). Prezentacja spektaklu Teatru TV Antygona w reŜyserii Andrzeja Seweryna, z kreacjami Agnieszki Grochowskiej i Krzysztofa Gosztyły oraz rozmowa o relacjach społeczeństwo – jednostka i obywatelskim nieposłuszeństwie. W dyskusji udział
wzięli: prof. Andrzej Waśkiewicz, dyrektor Instytutu Socjologii UW; Andrzej Seweryn,
reŜyser; Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny i literacki.
– 4 grudnia – Dzień Obywatela. Spotkania poświęconego solidarności i wspólnocie byli
Janina Ochojska, PAH; ks. Hubert Matusiewicz, Caritas Polska; Olga Bończyk, ambasadorka programu „Dźwięki Marzeń”. Dyskusję moderował Jarosław Makowski.
– 1–4 grudnia – filmy dokumentalne poświęcone postaciom będącymi „ikonami” obywatelskości. W programie: Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy (2013, 41’), reŜ.
Wiesław Dąbrowski; Bartoszewski. Droga (2012, 71’), reŜ. Artur Więcek; Stefan Starzyński (1993, 39’), reŜ. Edmund Zbigniew Szaniawski.
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•

•

•

7 grudnia – Ale Gwiazdka! Mikołajki DSH. Znane w wielu regionach Polski wierzenia
wywodzą się z prastarych tradycji, które wskrzesiliśmy w DSH podczas naszej Ale Gwiazdki!
W programie:
– Teatr cieni (3–6 lat) Dzieci uczyły się, jak w prosty sposób zrobić kukiełkę i za jej pomocą opowiedzieć historię o zwierzętach, które mówią ludzkim głosem o swoich marzeniach
w noc wigilijną….
– Ale szopka! Wspólne tworzenie ozdób choinkowych i ubieranie choinki.
– Mały sylwester. Malowanie twarzy i warsztaty zdobienia głowy.
– Seans bajek z rzutnika „Ania”, które czytał aktor Wiktor Zborowski. PodróŜ w czasie do
lat 70. i 80., do ciemnych pokoi, w których odbywały się magiczne seanse kina domowego.
11 grudnia – Zatopione wsie – podsumowanie projektu Ari, Ari. W 1970 roku zakończono
budowę włocławskiej tamy na Wiśle. Ponad 40 lat później fundacja Fundacja Ari Ari zaczęła
zbierać opowieści mieszkańców zatopionych miejscowości. Zaprosiliśmy na podsumowanie
projektu „Zatopione wsie”, realizowanego od 2012, w miejscowościach połoŜonych nad Zalewem Włocławskim. Większość relacji dotyczy Ŝycia codziennego przed i po budowie tamy,
historii zatopionych wsi, przesiedleń lokalnej ludności oraz pamięci po społecznościach
ewangelickich mieszkających do 1945 roku na terenach nadwiślanych pomiędzy Włocławkiem a Płockiem. W programie: podsumowanie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami z
okolic Włocławka (zebranych wraz z młodzieŜą z Włocławka); reportaŜ filmowy, wystawa fotografii i nagrań oraz panel dyskusyjny z udziałem uczestników projektu (Stanisław Fidelis,
Grzegorz Ryczkowski), znawców historii regionu włocławskiego i reprezentantów instytucji
partnerskich projektu (Tomasz Dziki, Piotr Nowakowski, Tomasz Wąsik).
13 grudnia – „Sztuka stanu wojennego”. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zaprosiliśmy na premierowy pokaz filmów dokumentalnych: Literatura i prasa podziemna oraz Aktorzy w stanie wojennym. Po projekcji odbyło się spotkanie z bohaterami dokumentów: Katarzyną Łaniewską i Markiem Nowakowskim oraz reŜyserem Pawłem Woldanem. Cykl filmowy „Sztuka stanu wojennego” przygotowany przez Muzeum Historii Polski i Film Studio
MTM poświęcony jest sztuce tworzonej podczas stanu wojennego przez artystów działających
w tzw. drugim obiegu. Projekt składa się z czterech filmów: Plastyka podziemna, Piosenka w
stanie wojennym, Literatura i prasa podziemna oraz Aktorzy w stanie wojennym. Autorzy
przeprowadzili szereg rozmów z twórcami podziemnej sztuki okresu stanu wojennego, m.in.
Stefanem Bratkowskim, Ernestem Bryllem, Julią Hartwig, Mają Komorowską, Joanną
Szczepkowską, Ewą Dałkowską i Olgierdem Łukaszewiczem, Czesławem Bieleckim i Przemysławem Gintrowskim. Pomysłodawcą cyklu jest historyk prof. Włodzimierz Bolecki.
ŚWIĘTO WOLNOŚCI – WYŁĄCZ SYSTEM, vol. 5

Święto Wolności – Wyłącz system to cykliczne wydarzenie organizowane juŜ od pięciu lat przez
Dom Spotkań z Historią w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. W tym roku, wspólnie z partnerami, zorganizowaliśmy cykl imprez (w dniach 3–9 czerwca) poświęconych krajom byłego bloku komunistycznego: Węgrom, Jugosławii, Rumunii, Czechosłowacji, NRD i Polsce. Zapraszaliśmy do
Domu Spotkań z Historią i dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser przy ul. Ząbkowskiej,
prowadziliśmy spacery po stolicy, pokazy filmów i zdjęć, koncerty, spotkania i dyskusje. Zwieńczeniem Wyłącz system vol. 5 była Fiesta ,wielka impreza taneczna. W programie:
• Witamy w demoludach – przegląd filmowy, miejsce: Dawna Wytwórnia Wódek „Koneser”,
ul. Ząbkowska 27/31:
− 3 czerwca – Węgry, śycie Agenta, reŜ. Gábor Zsigmond Papp (dok., 2004, 82’). Węgierska tajna policja miała opinię jednej z najskuteczniejszych. W jej archiwach znaleziono
duŜo filmów instruktaŜowych, z których funkcjonariusze dowiadywali się, jak werbować
współpracowników, przeszukiwać mieszkania, zakładać podsłuchy i śledzić podejrzanych.
MontaŜ tych materiałów mówi o naturze totalitaryzmu więcej niŜ setki naukowych dysertacji.
− 4 czerwca – Rumunia, 12:08 na wschód od Bukaresztu, reŜ. Cornelius Porumboiu (fab.,
2006, 89’) W 16. rocznicę ucieczki Ceauşescu, właściciel lokalnej stacji telewizyjnej za-
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−

−

−

prasza dwóch gości, by odtworzyć z nimi chwile rewolucyjnej chwały. Razem będą
wspominać dzień, w którym szturmowali rządowy budynek, krzycząc: „Precz z Ceauşescu!”. Telewidzowie poddają jednak w wątpliwość opowieści bohaterów, którzy być moŜe
popijali wtedy w barze lub przygotowywali się do świąt, zamiast wyjść na ulice. Okraszony czarnym humorem doskonały film pokazujący jak fakty obrastają w mity.
5 czerwca – NRD, Słoneczna aleja, reŜ. Lander Haußmann (fab., 2000, 101’). Kiedy wybudowano mur dzielący Berlin na cześć zachodnią i wschodnią, tytułowa aleja została
przecięta na dwie części. Jej dłuŜszy fragment został w Berlinie Zachodnim. Michael
mieszka przy krótszej części alei. Ma 17 lat, chciałby być gwiazdą muzyki i nosić modne
ubrania… Ciepła historia opowiadająca o latach 70. w cieniu Muru Berlińskiego.
6 czerwca – Jugosławia, Ojciec w podróŜy słuŜbowej, reŜ. Emir Kusturica (fab., 1985,
136’). Sześcioletni Malik dowiaduje się, Ŝe jego tata wyjechał w podróŜ słuŜbową. W rzeczywistości jego ojciec trafił do więzienia. Rodzina Malika znajduje się w trudnej sytuacji, a chłopiec z niecierpliwością wyczekuje powrotu ukochanego taty. Kusturica kreśli
poruszający obraz ludzkiej zazdrości i podłości, które mogą złamać komuś Ŝycie.
7 czerwca – Czechosłowacja, Kola, reŜ. Zdeněk Svěrák (fab., 1996, 104’). Czechy, ostatnie lata socjalizmu. Bohaterem jest wiolonczelista Louka. Wyrzucony przed laty z filharmonii zarabia na Ŝycie grą w domach pogrzebowych i kościołach. Przyciśnięty biedą decyduje się zawrzeć fikcyjne małŜeństwo z Rosjanką. Kobieta po ślubie wyjeŜdŜa na Zachód, zostawiając kilkuletniego syna. Milicjanci przyprowadzają chłopca do domu bohatera.

•

Przegląd dokumentów Rafaela Lewandowskiego, miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20:
− 4 czerwca – Piosenka i Ŝycie (dok., 2006, 74’). Cztery osobiste historie dzieci „zwykłych"
działaczy „Solidarności”. Mimo Ŝe bohaterowie filmu pochodzą z róŜnych środowisk, odczuwają podobną gorycz. Szacunek wobec rodziców i duma z ich odwagi nie zmniejszają
rozczarowania niespełnionymi obietnicami, transformacją i wolnym rynkiem. Czy współczesna Polska koresponduje z nadziejami i ideałami załoŜycieli i członków „Solidarności”?
− Witamy u Sebastiana (dok., 2006, 26’). Portret Sebastiana, psychologa z Trójmiasta. Bohater opowiada o swoim dzieciństwie, swojej matce Alinie Pieńkowskiej, uczestniczce
strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, własnych marzeniach i planach na przyszłość.
− Bye, bye Dublin (dok., 2010, 47’). W 2005 roku Klementyna i Wojtek, jak tysiące młodych Polaków, wyemigrowali do Irlandii. Cztery lata później postanowili wrócić do kraju.

•

4 czerwca – spotkanie Chris Niedenthal, Tadeusz Rolke – fotografie przełomu. Spotkanie z
fotografami Chrisem Niedenthalem i Tadeuszem Rolke, którzy opowiadali o swoich najciekawszych fotografiach z czasu upadku systemu komunistycznego w Polsce. Prowadzenie spotkania – Monika Szewczyk (Zakład Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej IDUW,
Napo Images).

•

5 czerwca – pokaz dokumentu Powstanie (Der Aufstand), reŜ. Hans-Christoph Blumenberg
(2003). Dokument poświęcony powstaniu w NRD 17 czerwca 1953. Wydarzenia są przedstawione z perspektywy strajkujących robotników, działaczy politycznych – niemieckich i radzieckich oraz dziennikarzy zachodnioberlińskiej rozgłośni RIAS, która wówczas funkcjonowała jako nieoficjalny orędownik mieszkańców NRD. Film jest montaŜem scen fabularyzowanych, fragmentów archiwalnych kronik filmowych oraz wywiadów ze świadkami.

•

6 czerwca – Gość specjalny – spotkanie z reŜyserem Rafaelem Lewandowskim oraz pokaz
filmu Kret (fab., 2011, 108’). Rafael Lewandowski, absolwent paryskiej Sorbony i słynnej
francuskiej szkoły filmowej La Fémis, laureat Paszportów Polityki 2011 jest dokumentalistą, i
autorem krótkometraŜowych fabuł filmów; Kret jest pełnometraŜowym debiutem artysty.
Prowadzenie spotkania: Tadeusz Sobolewski.

•

8–9 czerwca – zbiórka EUROPEANA 1989 pod hasłem: Przynieś do DSH swoją pamiątkę
związaną z okresem transformacji ustrojowej (zdjęcie, film, nagranie audio, wiersz, list etc.).
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My ją zdigitalizujemy i od razu zwrócimy oryginał. Organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny, Europeana, DSH.
•

8 czerwca – FIESTA (miejsce: Dawna Wytwórnia Wódek „Koneser”). Muzykę na Ŝywo i
wspaniałą atmosferę zapewniły wspólnie z nami kluby Sen Pszczoły i Czysta Ojczysta. Zagrały: Bubliczki, Warsaw Balkan Madness, Green Jesus, Fifti/Stare Piosenki, Strefa Rytmu, Sonar Soul, Polly Darton i Silda Twinton.

•

8–9 czerwca – spacery Śladami PRL po Pradze i zwiedzanie wybranych, na co dzień niedostępnych miejsc.
− Spacer Monopol i Szmulki! Była Wytwórnia Wódek Koneser („Monopol”), zajezdnia
tramwajowa „Praga”, dawna Fabryka SpręŜyn „Drucianka”, dawny Kompleks Młyński
Michala, dawna Fabryka Polskiego Przemysłu Gumowego „PPG’ (Fabryka Trzciny).
Przewodnik: Janusz Owsiany (Stowarzyszenie Monopol Warszawski).
− Spacer Praga 1,2,3 – Zomo! Osiedle Praga I (1948–1952, proj. Helena i Szymon Syrkusowie), którego perełką architektoniczną jest „Falujący Dom”; Osiedle Praga II (1952–56,
proj. Jerzy Gieysztor i Jerzy Kumelowski), zwane praskim MDM- em, osiedle Praga III
(1961–66, proj. J. CzyŜ, J. Furman, L. Robaczyński, A. Skopiński. Na trasie równieŜ:
ognisko „Dziadka”, dawny Bar Stalowy, Czterech Śpiących, dawne Kino Syrena (dziś
Superstacja), komisariat na Cyryla i Metodego, katownie NKWD i UB, byłe sowieckie
ambasady. Przewodnik: Jarosław Kaczorowski.
− Spacer Jak lewy system łamał sobie zęby na prawym brzegu, czyli jak nowy ustrój chciał
zmienić Starą Pragę. Trasa: Teatr Powszechny, dawny Dom Towarowy na Pradze, dawna
siedziba NKWD, kino Praha, bazar RóŜyckiego. Podczas spaceru opowiadano m.in.
sztandarowych budowach socjalizmu i peerelowskiej walce z burŜuazyjną architekturą,
piknikach „Trybuny Ludu”, roli reklamy w systemie niedoboru, roli Bazaru RóŜyckiego w
walce o wolny rynek i roli teatru w walce o wolne słowo. Przewodnik: Jarosław Kaczorowski.
− Spacer Koncertowy Grochów! Trasa: Grochów Stasiuka, dawne Kino 1 Maja, Zakłady
OdzieŜowe „Cora” z Izaurą i Alfonsem w tle, Dom Partii i mozaiki, tor kolarski „Orzeł”
oraz dawny Instytut Weterynarii SGGW (zwiedzenie pałacu, stajni, sali chirurgicznej).
Zwieńczeniem wycieczki po Grochowie były koncerty w Sinfonia Varsovia (16.00).
Przewodnik: Cezary Polak.
− 29 maja-9 czerwca – wystawa Havel na wyciągnięcie ręki Oldřicha Škáchy pokazywana
w ramach „Wyłącz system”.
− 5 czerwca-15 września – wystawa Chcemy być wolni! Powstanie ludowe w NRD 17
czerwca 1953 pokazywana w ramach „Wyłącz system.
PUBLIKACJE

W 2013 roku DSH zaznaczyło swoją obecność na rynku wydawniczym przygotowując dwie nowości i pięć wznowień pozycji z zakresu historii XX wieku. Opublikowano ksiąŜkę poświęconą cudzoziemcom, którzy zamieszkali w Warszawie po drugiej wojnie światowej. Publikację Warszawiacy
nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989 uzupełnił film na DVD – montaŜ opowieści wybranych bohaterów. Film w trzech wersjach językowych przygotowano równieŜ jako osobną
pozycję. Po raz pierwszy DSH wyprodukowało audiobook Warszawiaków nie z tej ziemi, który czytają
Danuta Stenka i Adam Ferency.
DSH wydało teŜ album towarzyszący wystawie trójwymiarowych zdjęć „Będę to fotografował w
kolorach…” Początek XX wieku na trójwymiarowych fotografiach Stanisława Wilhelma Lilpopa i
katalogi do wystaw: poświęconej powstaniu ludowemu w NRD w 1953 roku oraz zdjęciom stolicy
wykonanym przez Geralda Howsona.
Wśród tegorocznych wznowień znalazły się bestsellerowe Ostańce. Kamienice warszawskie i ich
mieszkańcy, tom 1 i 3 oraz albumy: Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie
w XIX i XX oraz 1947. Barwy ruin. Warszawa i Polska odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba,
a takŜe katalog do wystawy Warszawa z wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940–45 z National Archives w College Park.
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Wydawnictwo i Księgarnia XX wieku promowały się poza siedzibą instytucji, biorąc udział w imprezach targowych. Publikacje DSH były dostępne dla publiczności 4. Warszawskich Targów KsiąŜki
i VII Targów KsiąŜki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbyły się w dniach 16–19 maja
na Stadionie Narodowym. W dniach 28 listopada – 1 grudnia DSH prezentowało swój dorobek wydawniczy na XXII Targach KsiąŜki Historycznej w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Na
gali rozpoczynającej targi zostały wręczone Nagrody KLIO, których celem jest wyróŜnienie wkładu
polskich autorów oraz wydawców w popularyzację historii. Tegoroczną nagrodę KLIO – wyróŜnienie
III stopnia, w kategorii varsaviana otrzymali Jerzy S. Majewski i Tomasz Markiewicz, autorzy albumu
Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952) wydanego przez DSH w 2012 roku.
W terminie 5–8 grudnia przedstawiciele DSH zaprezentowali nasze wydawnictwa na 22. Wrocławskich Targach Dobrych KsiąŜek. Największym zainteresowaniem cieszył się album Tomasza Kuby
Kozłowskiego i Danuty Błahut-Biegańskiej Świat Kresów, którego autorzy przygotowali dwa spotkania-prezentacje oraz album „Będę to fotografował w kolorach…” Początek XX wieku na trójwymiarowych fotografiach Stanisława Wilhelma Lilpopa, który został uhonorowany wyróŜnieniem dla Najlepszej KsiąŜki Roku Pióro Fredry 2013. 15 grudnia DSH wzięło udział w pierwszej edycji targów ksiąŜek o architekturze BAZARCH, zorganizowanych przez Centrum Architektury w warszawskiej klubokawiarni Państwo Miasto. Wszystkie te spotkania były okazją do prezentacji publikacji DSH szerokiej publiczności, takŜe do nawiązania współpracy z firmami z branŜy wydawniczej. W grudniu Księgarnia XX wieku zorganizowała kiermasze przedświąteczne ksiąŜek i przygotowała atrakcyjne pakiety
publikacji oraz rabaty na cały asortyment księgarni.
W 2013 publikacje własne DSH pojawiły się w nowych punktach sprzedaŜy na terenie Warszawy,
m.in. w księgarni Muzeum Narodowego, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz w nowo
otwartym Muzeum Historii śydów Polskich.
PoniŜej przedstawiamy pełną listę publikacji DSH w 2013:
I. Publikacje wydane przez Dom Spotkań z Historią:
• Dodruk albumu Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i
XX wieku, Tomasza Markiewicza, Tadeusza W. Świątka i Krzysztofa Wittelsa – 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.
Nakład: 500 egzemplarzy. Wydawca: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej.
• Dodruk albumu Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom 1 Magdaleny Stopy i
Jana Brykczyńskiego. KsiąŜka, ciesząca się od wydania w 2010 roku ogromnym zainteresowaniem czytelników, poświęcona jest losom warszawskich kamienic – przez ostatnich kilkadziesiąt lat najbardziej niedocenianym zabytkom miasta. O ich historii 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 w kategorii edycja warszawska oraz Nagrodę Towarzystwa Miłośników Historii w kategorii najlepsze varsaviana. Nakład: 2000 egzemplarzy. Wydawca: Dom Spotkań z Historią.
• Dodruk albumu Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom 3 Magdaleny Stopy i
Jana Brykczyńskiego, zamykającego serię. Tak jak w poprzednich tomach autorzy zapraszają
do odwiedzenia warszawskich „ostańców” – tych nielicznych przedwojennych kamienic, które dotrwały do naszych czasów. Wśród osiemnastu budynków pokazanych w ksiąŜce 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. Do ksiąŜki dołączona
jest mapa „ostańców” z tomów 1–3 na wewnętrznej stronie obwoluty. KsiąŜka miała premierę
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w listopadzie 2012, ale w krótkim czasie dorównała popularnością tomowi pierwszemu tej serii. Nakład: 2000 egzemplarzy. Wydawca: Dom Spotkań z Historią.
Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989 w opracowaniu
profesora Jerzego Kochanowskiego we współpracy z Katarzyną Madoń-Mitzner. KsiąŜka jest
zbiorem relacji 36 cudzoziemców, którzy z rozmaitych powodów po II wojnie światowej
osiedlili się w Warszawie. Przedstawia ich sposób widzenia tego miasta, jego mieszkańców,
wzajemnych relacji, tradycji, religii, polityki. Jest opowieścią o drodze tych ludzi do Polski i
ich pierwszych wraŜeniach, ale takŜe o kolejkach, zmaganiach z biurokracją i PRL-owską rzeczywistością. W publikacji znalazły się fotografie zarówno z prywatnych zbiorów występujących w niej bohaterów, jak i współczesne ich portrety wykonane przez Annę Piłat. Do ksiąŜki
dołączona jest płyta DVD z fragmentami relacji wykorzystanych w publikacji oraz dwóch
osób nagranych juŜ po złoŜeniu ksiąŜki do druku. Projekt graficzny: Katarzyna GodyńSkoczylas. Oprawa miękka, format 176 x 250 mm, 432 strony, nakład: 2000 egzemplarzy.
Publikacja dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wydawca: Dom Spotkań z Historią. Patronat medialny:
TOK FM.
Audiobook Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989. Pierwszy audiobook w dorobku wydawniczym DSH. Dźwiękowa wersja opracowanej przez profesora Jerzego Kochanowskiego ksiąŜki czytana przez dwoje wybitnych polskich aktorów –
Danutę Stenkę i Adama Ferencego. Osobiste wprowadzenie do ksiąŜki przeczytał Jerzy Kochanowski. Format: 3 CD digipack plus booklet 16 stron, MP3, nakład: 500 egzemplarzy. Audiobook dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wydawca: Dom
Spotkań z Historią.
Wersja wielojęzyczna filmu Warszawiacy nie z tej ziemi. Format digipack, płyta DVD z wersją polską, niemiecką i angielską, nakład 500 egzemplarzy. Film dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Kolegium Imre Kertésza Uniwersytetu Fryderyka
Schillera w Jenie. Wydawca Dom Spotkań z Historią.
Album „Będę to fotografował w kolorach...” Początek XX wieku na trójwymiarowych fotografiach Stanisława Wilhelma Lilpopa (1863–1930) – potomka warszawskiej rodziny przemysłowców, załoŜyciela miasta-ogrodu Podkowa Leśna, ojca Anny Iwaszkiewiczowej i fundatora domu w Stawisku. Stanisław Wilhelm Lilpop był jednym z pierwszych, a najprawdopodobniej pierwszym polskim fotografem wykonującym zdjęcia barwne, w technice autochromu. Z całą pewnością jako pierwszy w Polsce (w 1909 roku) wprowadził kolor do fotografii stereoskopowej. W albumie znalazło się prawie 200 zdjęć ze znakomitego pod względem artystycznym zbioru fotografii wykonanych w latach 1909–1930, ukazujących Ŝycie towarzyskie Warszawy, polowania i podróŜe (w tym słynną wyprawę Lilpopa do Afryki z lat
1910–11), a takŜe liczne zdjęcia reportaŜowe. Ponad 80 z nich moŜna oglądać w trójwymiarze
za pomocą specjalnych okularów. Album opracowany przez Małgorzatę Zawadzką (współpraca merytoryczna Tomasz Wierzejski) powstał we współpracy z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i Agencją Prasową FOTONOVA. Album wydany w wersji polsko-angielskiej. Publikacja nagrodzona nagrodą „Pióro Fredry” 2013. Projekt graficzny
prof. Maciej Buszewicz. Nakład 2000 egzemplarzy. Do albumu dołączone są okulary 3D.
Wydawca: Dom Spotkań z Historią.
Dodruk albumu 1947. Barwy Ruin. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego
N. Cobba, Marii Sołtys i Krzysztofa Jaszczyńskiego, w którym zostały zaprezentowane kolorowe fotografie Henry’ego N. Cobba. Cobb w 1947 roku wraz z grupą zachodnich architektów odwiedził Anglię, Czechosłowację i Polskę, by obejrzeć postępy w przywracaniu do Ŝycia
zniszczonych w wyniku wojny 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 powstał we współpracy z
Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy i Fundacją „Warszawa1939.pl”. Nakład 2000 egzemplarzy. Wydawca: Dom Spotkań z Historią.
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II. Katalogi wystaw DSH:
• Katalog wystawy Chcemy być wolni. Pierwsze powstanie Ludowe w NRD 17 czerwca 1953”
zorganizowanej w 60. rocznicę buntu obywateli NRD przeciwko władzy komunistów, który
został brutalnie stłumiony przez Armię Radziecką. Ukazuje tło i przebieg wydarzeń z 17
czerwca 1953 w Berlinie i innych miastach (m.in. Halle an der Saale, Görlitz, Bitterfeld), sytuację w NRD na początku lat 50., reakcje komunistycznych władz na powstanie i próby jego
zdyskredytowania poprzez propagandę. Wystawa pod Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Federalnej
Niemiec Joachima Gaucka. Katalog w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej. Projekt graficzny: Jan Estrada-Osmycki. Nakład: 1000, stron 52, format 220 x 240 mm. Wydawca: Dom
Spotkań z Historią. Partnerzy: Instytut Historyczny UW, Narodowe Centrum Kultury. Katalog
wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
•

Katalog Warszawa Geralda Howsona, w którym prezentowany jest zbiór czarno-białych fotografii (w większości po raz pierwszy w Polsce) wykonanych przez brytyjskiego malarza, fotografa i historyka Geralda Howsona w 1959 roku w Warszawie. Projekt graficzny: Jan Estrada Osmyki. Format 220 x 240 mmm, stron 24, nakład 1000 egzemplarzy. Wydawca: Dom
Spotkań z Historią.

•

Dodruk katalogu Warszawa z wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940-45 z National Archives w College Park. Wybór niemieckich zdjęć Warszawy wykonanych przez Luftwaffe w
czasie II wojny światowej. W katalogu znalazły się takŜe naziemne zdjęcia, rejestrujące wkraczanie wojsk niemieckich do Warszawy w 1939 roku, zdjęcia ilustrujące unicestwienie getta,
walki powstańcze z sierpnia i września 1944, wreszcie niszczenie stolicy po zakończeniu Powstania Warszawskiego. Fotografie lotnicze obejmują swym zasięgiem całą mapę ówczesnej
Warszawy, tworząc panoramę okupowanego miasta. Projekt graficzny: Łukasz Kamieniak.
Nakład 1000 egzemplarzy, format 220 x 240 mm, stron 12 plus rozkładana mapa stolicy z zaznaczonymi miejscami zniszczeń po nalotach sowieckich na Warszawę w 1943 roku. Wydawca: Dom Spotkań z Historią.

III. Kwartalnik KARTA:
W 2013 roku Ośrodek KARTA wydał 74, 75, 76 i 77 numer kwartalnika KARTA ze stałą rubryką
Domu Spotkań z Historią.
IV. Aktualnie w przygotowaniu:
• Maksymilian Fajans (1825–1890) – drugi z serii „Fotografowie Warszawy”, popularnonaukowy album monograficzny poświęcony Maksymilianowi Fajansowi – najwybitniejszemu
polskiemu twórcy w zakresie chromolitografii, który wzbogacił warsztat litografa o nowoczesne medium, jakim była w II połowie XIX wieku fotografia. Kolekcja „Fotografowie Warszawy” to varsavianistyczny projekt wydawniczy realizowany 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. Tom pierwszy serii poświęcony był Karolowi Beyerowi. KsiąŜka w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Koncepcja,
wybór i układ zdjęć: Danuta Jackiewicz, projekt graficzny: prof. Maciej Buszewicz. Oprawa
miękka, format – 215 x 210 mm, 136 stron. Wydawca: Dom Spotkań z Historią, Muzeum Narodowe w Warszawie. Planowana data wydania albumu: 27 marca 2014 roku.

KSIĘGARNIA XX WIEKU I SPOTKANIA Z KSIAśKĄ
Dom Spotkań z Historią w Księgarni XX wieku oferuje szeroki wybór publikacji dotyczących historii Warszawy, Polski i Europy Wschodniej. Księgarnia ma w stałej ofercie blisko 3000 tytułów,
wśród nich ksiąŜki historyczne, albumy, wspomnienia, biografie, reportaŜe, przewodniki, nowości
tematyczne. Odpowiadając rosnącemu zainteresowaniu, znacznie poszerzono ofertę varsavianów.
Księgarnia oferuje takŜe duŜy wybór publikacji związanych z dawnymi Kresami Rzeczypospolitej.
Nabywcy mogą teŜ skorzystać z działu taniej ksiąŜki. W stałej sprzedaŜy znajdują się równieŜ pocztówki, filmy dokumentalne, reprinty map historycznych oraz płyty z przedwojenną muzyką. Księgar-
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nia XX wieku oferuje publikacje wiodących oficyn historycznych i popularnonaukowych (m.in.
Ośrodek KARTA, Oficyna Wydawnicza RYTM, IPN, Bellona, Neriton, Acana, W.A.B., Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Baobab, Bosz, Wydawnictwo Trio, wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego, wydawnictwo Muzeum Historyczne Warszawy oraz niszowych
wydawnictw, których publikacje są niedostępne w innych warszawskich księgarniach (m.in. Ośrodek
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,
Wydawnictwo Wysoki Zamek).
Największym zainteresowaniem gości DSH cieszyły się następujące publikacje oferowane w
Księgarni XX wieku: Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom 1 (745 egz.), 1947
Barwy ruin. Warszawa i Poiska na zdjęciach Henry’ego N. Cobba (631 egz.), Ostańce. Kamienice
warszawskie i ich mieszkańcy, tom 3 (519 egz.), „Będę to fotografował w kolorach…”Początek XX
wieku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa (461 egz.), broszura Warszawa z
wysoka. Niemieckie zdjęcia lotnicze 1940–45 z National Archives w College Park (407 egz.), Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989 (342 egz.), Świat Kresów (333
egz.), Świat Sławnego, Warszawa, Polska, Europa w latach 50. (285 egz.), Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, tom 2 (213 egz.), Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach
1945–1952 (207 egz.).
Dział Wystaw Publikacji (wspólnie z Działem Animacji) jest organizatorem promocji ksiąŜek.
W ramach cyklu „Spotkania z ksiąŜką” prezentujemy wartościowe publikacje we współpracy z autorami i wydawnictwami specjalizującymi się w tematyce historycznej. PoniŜej przedstawiamy promocje wydawnicze, które odbyły się 2013 roku:
1. „Spotkanie z ksiąŜką”: Siła i solidarność. Strategia NATO 1949–1989 Roberta Kupieckiego, 8 stycznia 2013. W dyskusji poświęconej ksiąŜce i historii doktryny NATO udział
wzięli: autor, wiceminister obrony narodowej, Robert Kupiecki oraz profesor Adam Daniel
Rotfeld. Rozmowę poprowadził dziennikarz i publicysta TVN 24 Marek Świerczyński. Drugie
wydanie tej ksiąŜki zostało zainspirowane pozytywnymi komentarzami środowisk akademickich i praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, a takŜe pracami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nad najnowszą koncepcją strategiczną, które rozpoczęły się tuŜ po ukazaniu się pierwszego wydania Siły i solidarności. Autor na podstawie nowych dokumentów i opracowań, które w ciągu ostatnich czterech lat pojawiły się w
obiegu, uzupełnił poszczególne części ksiąŜki, precyzując przyjętą na szczycie lizbońskim
myśl strategiczną NATO, analizując jej źródła i wcześniejsze zmiany. WaŜnym elementem
publikacji są ujęte po raz pierwszy w krajowym wydawnictwie polskie teksty koncepcji strategicznych NATO z lat zimnej wojny w tłumaczeniu Roberta Kupieckiego. Organizatorzy:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, DSH; partnerzy: Ministerstwo Obrony Narodowej,
Akademia Obrony Narodowej.
2. „Spotkanie z ksiąŜką”: Nieznane oblicze warszawskiej Starówki, 5 lutego 2013. Pretekstem
do rozmowy na temat architektury i odbudowy warszawskiej Starówki, jej społecznego znaczenia oraz współczesnych planów zagospodarowania stolicy był nowy album wydawnictwa
BOSZ, który zawiera zdjęcia 31 najpiękniejszych polskich starówek (z Wrocławia, Krakowa,
Gdańska oraz dziś nieco zapomnianych, a niegdyś istotnych politycznie i kulturowo Biecza,
Tykocina czy Grudziądz). W dyskusji udział wzięli: Michał Wiśniewski, historyk sztuki,
współautor ksiąŜki Arcydzieła architektury i urbanistyki. Polskie starówki (wyd. Bosz); Tomasz Markiewicz, varsavianista; Maciej Czeredys, architekt i urbanista. Rozmowę poprowadził Jarosław Zieliński z czasopisma „Stolica”. Organizatorzy: Wydawnictwo BOSZ, DSH.
3. „Spotkanie z ksiąŜką”: Fabryka Norblina. Opowieść o niezwykłej fabryce, 15 lutego 2013.
Spotkanie z autorami albumu: Małgorzatą Wittels, Krzysztof Wittelsem, dr Joanną PaprockąGajek i Bartłomiejem Jackiewiczem poświęcone było fascynującej opowieści o słynnej fabryce Norblina, jednym z największych przedsiębiorstw metalowych w II RP, produkującej m.in.
platery. Historia fabryka została wpleciona w dzieje rozwoju Warszawy, zwłaszcza Woli i Mirowa, gdzie do dziś stoją zabudowania przedwojennych zakładów firmy Norblin, Bracia Buch
i T. Werner. Album składa się z trzech części, które prezentują historię miejsca, wyroby produkowane w fabryce i współczesne zdjęcia tego zabytkowego obiektu. Organizatorzy: Stowarzyszenie Nasz Norblin, Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblin, DSH.
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4. „Spotkanie z ksiąŜką”: Ilustrowany atlas dawnej Warszawy Roberta Marcinkowskiego, 19
lutego 2013. Atlas Marcinkowskiego ukazującego dzieje stołecznej zabudowy w XX wieku.
Arkusze map, bazujące na słynnych mapach Lindleya, ilustrują zabudowę sprzed 1900 roku
oraz inwestycje budowlane w latach 1901–1939. W publikacji znalazły się takŜe informacje,
które budynki zostały spalone, rozebrane, zrekonstruowane itd. oraz 137 pocztówek z widokami dawnej Warszawy z przełomu XIX i XX wieku wraz z odnośnikami do map wskazującymi miejsce i kierunek wykonania zdjęcia. W spotkaniu wzięli udział: autor atlasu Robert
Marcinkowski oraz Piotr Ziółkowski, wydawca i twórca szaty graficznej, prowadzili je Ryszard Mączewski i Krzysztof Jaszczyński z Fundacji „Warszawa1939.pl”. Organizatorzy:
Fundacja „Warszawa1939.pl”, DSH.
5. „Spotkanie z ksiąŜką”: Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939–1989, 26 lutego 2013. Spotkanie wokół ksiąŜki Izabelli Sariusz-Skąpskiej, którą sama autorka opisała następującymi słowami: „Niniejsza ksiąŜka to pisany przed laty i uzupełniany rekonesans wśród
tekstów polskiej literatury łagrowej – o odmienności przestrzeni „innego świata”, do jakiego
po 1939 roku trafili obywatele Rzeczypospolitej, o innym „czasie”, który liczyli jako łagiernicy i zesłańcy, i wreszcie o innych ludziach, których „tam” spotkali. Nie chcieli epatować doświadczonym złem ani doznanym cierpieniem. Pisali, aby zachować pamięć. Warto czytać ich
świadectwa i pamiętać”. W dyskusji z autorką udział wzięli prof. ElŜbieta Smułkowa i Marcin
Wojciechowski. Organizatorzy: Wydawnictwo Universitas, DSH.
6. „Spotkanie z ksiąŜką”: Odwieczny naród. Polak i katolik w śmiącej, 7 marca 2013. Dyskusją o ksiąŜce dr Michała Łuczewskiego, socjologa i psychologa z Instytutu Socjologii UW i
Centrum Myśli Jana Pawła II, zajmującego się tematyką narodu, pamięci, ruchów społecznych, wartości, związków teologii i nauk społecznych. W ksiąŜce pokazana została historia
Polski przez pryzmat wsi śmiąca w Beskidzie Wyspowym. Dzięki monografiom tej wsi z lat
1903 i 1963, które uczyniły z niej najdłuŜej badaną miejscowość w naukach społecznych i badaniom autora, wyruszamy w pasjonującą podróŜ od średniowiecza po współczesność, przyglądając się polskim ideologiom narodowym od sarmackości po IV RP. W spotkaniu udział
wzięli prof. Magdalena Zowczak, prof. Zbigniew T. Wierzbicki, prof. Jerzy Szacki, prof. Tomasz Kizwalter. Prowadził je dr Marcin Zaremba. Organizatorzy: Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, DSH.
7. „Spotkanie z ksiąŜką”: Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937, 26 marca 2013. Prezentacja juŜ 18 tomu z serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne oraz dyskusja o polskiej polityce zagranicznej w 1937 roku. Jej głównym tematem były sprawy sporne w stosunkach polsko-niemieckich, m.in. negocjacje i podpisanie deklaracji mniejszościowej z 5 listopada 1937 roku, której towarzyszyły zapewnienia Hitlera o nienaruszalności praw polskich w
Wolnym Mieście Gdańsku. W dyskusji udział wzięli: minister Jan Stanisław Ciechanowski
(Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), prof. Marek Kornat (Instytut Historii
PAN); prof. Włodzimierz Borodziej (Instytut Historyczny UW). Podczas spotkania pokazana
została kronika PAT z 1937 roku poświęcona wizycie króla Rumunii Karola II w Polsce. Organizatorzy: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, DSH.
8. „Spotkanie z ksiąŜką”: Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, 10 kwietnia 2013. KsiąŜka Marka Kornata jest nowatorskim spojrzeniem na kluczowe
problemy dotyczące przyczyn wybuchu II wojny światowej. Autor analizuje nie tylko polską
perspektywę postrzegania drogi ku konfliktowi i jego konsekwencji, ale takŜe punkt widzenia
Niemów, Rosjan, Brytyjczyków, Francuzów i innych nacji. Dr hab. Marek Kornat – historyk,
profesor w Instytucie Historii PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest
autorem licznych prac z historii Polski XX wieku, sowietologii, dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych. W spotkaniu udział wzięli: autor; dr hab. Mariusz Wołos; dr hab.
Piotr M. Majewski, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Organizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, DSH.
9. „Spotkanie z ksiąŜką”: Ja. My, Oni. Teresa Torańska w rozmowie z Małgorzatą Purzyńską,
16 kwietnia 2013. KsiąŜka to opowieści o Ŝyciu, pracy zawodowej i tajnikach warsztatu znakomitej dziennikarki i pisarki Teresy Torańskiej, która przez cztery dekady prowadziła rozmowy z czołowymi politykami (w tym peerelowskimi, odsłaniając mechanizm działania totalitarnego państwa), a takŜe działaczami opozycji, wybitnymi naukowcami i artystami. W dyskusji udział wzięli: autorka i jednocześnie nasza koleŜanka z Domu Spotkań z Historią; Le-
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11.

12.

13.

14.
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szek Sankowski (mąŜ Teresy Torańskiej), prof. Andrzej Friszke oraz dziennikarka Teresa
Drozda, która poprowadziła spotkanie. Organizator: DSH.
„Spotkania z ksiąŜką”: Zapach anioła Jana Piekło, 26 kwietnia 2013. KsiąŜka Jana Piekło
przedstawia losy dwójki młodych ludzi rozgrywające się na tle skomplikowanej historii Polski
i Europy lat 80. i 90. XX wieku. Spotkanie poprowadził Krzysztof Bobiński, dziennikarz i publicysta, wieloletni korespondent „Financial Times” i obserwator obrad Okrągłego Stołu. W
dyskusji udział wzięli dziennikarze i uczestnicy Konwoju Pokoju Polskiej Akcji Humanitarnej, który wyruszył ponad 20 lat z pomocą dla Sarajewa. Organizatorzy: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki PAN, DSH.
„Spotkanie z ksiąŜką”: Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście Barbary
Engelking i Jacka Leociaka, 8 maja 2013, godz. 18.00. KsiąŜka została wzbogacona o wyniki
badań z ostatnich 10 lat oraz o unikatowy atlas getta warszawskiego, złoŜony z 16 map na 10
arkuszach. Opracowanie kartograficzne zostało zweryfikowane dzięki cennej kolekcji niemieckich zdjęć lotniczych Warszawy z okresu okupacji. Gośćmi wieczoru byli: Barbara Engelking, współautorka ksiąŜki (Centrum Badań nad Zagładą śydów), prof. Paweł Śpiewak
(śIH), prof. Jerzy Kochanowski (UW) oraz Jakub Petelewicz, który poprowadził spotkanie
(Centrum Badań nad Zagładą śydów).Wydarzenie to odbyło się w ramach projektów towarzyszących obchodom 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.
„Spotkanie z ksiąŜką”: Partnerzy czy petenci, 21 maja 2013. Promocja ksiąŜki Dušana Segeša, słowackiego historyka, pracownika naukowego Instytutu Historycznego Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, przewodniczącego słowackiej sekcji Polsko-Słowackiej Komisji
Historyków przy Słowackiej Akademii Nauk. KsiąŜka jest jedyną historyczną monografią poświęconą ściśle kwestii słowackiej w polskiej polityce zagranicznej w kontekście polskoczesko-słowackich i polsko-węgierskich stosunków politycznych podczas II wojny światowej.
Słowackie wydanie niniejszej monografii otrzymało w 2010 nagrodę Funduszu Literackiego
(Literárny Fond) w kategorii literatura naukowa i fachowa oraz nagrodę Słowackiego Towarzystwa Historycznego (Slovenská historická spoločnosť ). W spotkaniu udział wzięli: autor,
prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej oraz dr hab. Piotr M. Majewski, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który poprowadził spotkanie. Organizatorzy: Muzeum
II Wojny Światowej, Instytut Słowacki w Warszawie, DSH.
„Spotkanie z ksiąŜką”: Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy
1945–1989, 20 września 2013, godz. 18.00. W spotkaniu promującym publikację udział wzięli
autorzy: prof. Jerzy Kochanowski i Katarzyna Madoń-Mitzner oraz bohaterowie ksiąŜki: m.in.
Branko Ćirlić, Chris Niedenthal, Tessa Capponi-Borawska, Dubravka Mossor, Maged Sahly,
Awad Gabir, Fernando Villagomez Porras. Nguyen Van Thai, Conka GeorgijewaWnukowska, Julita Stokalska. Wieczór poprowadził Cezary Polak. W programie zaprezentowano fragmenty filmu towarzyszącego publikacji i nagrań audiobooka (czytanego przez Danutę Stenkę i Adama Ferencego). Bohaterowie spotkania opowiadali m.in. o tym, jak zamieszkali w Warszawie po II wojnie światowej, o swoim Ŝyciu w realiach PRL-u, o kolejkach, kuchni, tradycji, o języku, polityce... O tym, Ŝe moŜna nauczyć się języka, by zrozumieć
jeden wiersz i o tym, Ŝe kolor liści na drzewach moŜe zaskoczyć. Organizator: DSH.
„Spotkanie z ksiąŜką”: Horyzonty wspomnień, 2 października 2013, godz. 18.00. Wieczór
autorski poświęcony ksiąŜce Zbigniewa Mieczkowskiego, oficera 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Spotkanie prowadził prof. Adam Sudoł, dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy. Gośćmi promocji byli m.in. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim polskim prezydencie RP na uchodźstwie; generał Waldemar Skrzypczak, wiceminister obrony narodowej; minister Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta; prof. Aleksander Krzymiński, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie
Tadeusza Mazowieckiego, przedstawiciel ambasady brytyjskiej Group Captain David
Houghton, Anna Branicka-Wolska, Stanisław Czartoryski, Juliusz Karski, prezes Oddziału
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Organizator: DSH.
„Spotkanie z ksiąŜką”: śołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny, 30
października 2013, godz. 18:00. Przedmiotem zainteresowania autorów były doświadczenia
wojenne konkretnej grupy osób – tzw. maczkowców, czyli Ŝołnierzy 1. Dywizji Pancernej
gen. Maczka, przekazane w bezpośredniej narracji biograficznej o okresie wojny, uzupełnione
o dalsze losy powojenne w duŜej mierze naznaczone wojenną fazą biografii. Autorzy zdołali
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dotrzeć do niemal wszystkich obecnie Ŝyjących maczkowców. W spotkaniu udział wzięli autorzy: Jarosław Pałka, Machteld Venken i Krzysztof Marcin Zalewski oraz dr hab. Ruth Leiserowitz z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i dr hab. Tomasz Chinciński z
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Spotkanie prowadził dr Piotr Filipkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Fragmenty relacji odczytali Waldemar Barwiński i Redbad
Klijnstra. Wydawcy: Muzeum II Wojny Światowej, Wydawnictwo Replika, partnerzy: Dom
Spotkań z Historią i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej, DSH.
16. „Spotkanie z ksiąŜką”: Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką,
7 listopada 2013. Dyskusja związana z publikacją dr Mikołaja Mirowskiego. Gośćmi spotkania byli historycy: prof. Marcin Kula i prof. Wojciech Materski oraz autor ksiąŜki, specjalizujący się w historii ZSRR lat 1917–41. Spotkanie prowadził Marcin Celiński (Liberté). Z
przedmowy Adama Michnika: „Mikołaja Mirowskiego, autora pierwszej polskiej ksiąŜki na
ten temat, Trocki fascynuje, choć nie jest to fascynacja bezkrytyczna. Rzetelna analiza idei
permanentnej rewolucji dowodzi – zwłaszcza na przykładzie wojny polsko-bolszewickiej
(1920 roku) – Ŝe jedynym jej realnym wcieleniem był podbój i przewrót społeczny dokonany
przy wsparciu sowieckich bagnetów. Dlatego rekomenduję tę ksiąŜkę, ale nie jej bohatera”.
Organizatorzy: Wydawnictwo DiG, DSH.
17. „Spotkanie z ksiąŜką”: Lekki powiew wolności 1981, 21 listopada 2013. Spotkanie z fotografką Anną Beatą Bohdziewicz, która opowiadała o swoim najnowszym albumie. Gośćmi
wieczoru byli takŜe: prof. Andrzej Friszke, Karolina Ziębińska-Lewandowska, Zbigniew Janas i Tadeusz Sobolewski. Dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja zawiera prawie 1000
zdjęć (w tym wiele nieznanych), które wraz z towarzyszącymi im tekstami tworzą niezwykle
bogatą narrację o: „Solidarności” i Polsce 1981 roku, Polakach walczących o wolność i godność, pragnących zbudować nowe, obywatelskie państwo. KsiąŜka dla tych, którzy to przeŜyli
i dla tych, którzy tylko o tym słyszeli. Anna B. Bohdziewicz – fotografka niezaleŜna, kuratorka wystaw, autorka tekstów o fotografii. Do 1981 roku związana zawodowo z filmem, w latach 80. współpracowała z prasą podziemną, od 1982 roku prowadzi Fotodziennik, dokumentalno-poetycki zapis Ŝycia. Współautorka ksiąŜki Kapliczki warszawskie, wydanej przez DSH.
Organizator: DSH

Dyrektor Domu Spotkań z Historią

Piotr Jakubowski
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