Warszawa, 06.02.2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Domu Spotkań z Historią
za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2018
Za nami wyjątkowy rok, w którym świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznica tych wydarzeń decydująco wpłynęła na działania programowe Domu Spotkań
z Historią, który już od końca 2017 roku pełnił rolę stołecznego Centrum Informacji o obchodach
i prowadził oficjalny serwis informacyjny pod adresem www.stolicawolnosci.pl, na którym zarejestrowano 485 wydarzeń! Poza realizacją własnego programu, przygotowaliśmy także wystawę
Teraz będzie Polska. Rok 1918 dla warszawskich dzielnic poświęconą odradzaniu się państwa
polskiego, wspieraliśmy merytorycznie miejskie instytucje, które organizowały wydarzenia
w ramach obchodów oraz promowaliśmy wszystkie stołeczne wydarzenia na stronie stolicawaolności.pl oraz na fan page’u strony na Facebook’u. Wydaliśmy także broszurę Warszawskie vademecum niepodległości, którą otrzymali bezpłatnie uczniowie stołecznych szkół i mieszkańcy miasta. W lipcu uruchomiliśmy bezpłatną aplikację mobilną Wasza Warszawa 1918/2018 przygotowaną z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Aplikacja łączy najlepsze cechy przewodnika
i vademecum historycznego, a dzięki bogactwu źródeł i ciekawostek historycznych pozwala na
nowo odkryć nieco zapomnianą codzienność dawnych mieszkańców stolicy oraz społeczne i kulturowe realia odradzającej się Polski.
Ważnym zadaniem Domu Spotkań z Historią była koordynacja projektu Warszawska Księga
Wolności. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości m.st.
Warszawa ogłosiło akcję zbierania podpisów do Warszawskiej Księgi Wolności. Na pierwszych
jej stronach zamieszczono przesłanie dla przyszłych pokoleń na następne 100 lat, pozostałe karty
Księgi zapełnili mieszkańcy Warszawy. Zebrano sześćdziesiąt tysięcy wpisów, a akcję zakończono 13 października 2018, kiedy to Księgę umieszczono w specjalnie na tę okoliczność zaprojektowanej kapsule czasu i zakopano na skwerze ks. Jana Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Wpisy można było składać osobiście w Domu Spotkań z Historią, w Pałacu Kultury
i Nauki, w Urzędzie m.st. Warszawy przy pl. Bankowym, ale nasi wolontariusze pojawiali się też
z Księgą na organizowanych przez m.st. Warszawę imprezach sportowych i kulturalnych. Warszawska Księga Wolności została zainspirowana Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów
Zjednoczonych, którą w 1926 roku podpisało 5,5 miliona Polaków. W ten sposób dziękowano
Stanom Zjednoczonym za pomoc w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918.
Od początku 2018 realizowaliśmy program wystawienniczy, wydawniczy i edukacyjny związany z historią XX wieku oraz własne projekty upowszechniające wiedzę na temat odradzania się
polskiej niepodległości ze szczególnym akcentem na rolę Warszawy. Pierwszy z nich to otwarta
27 listopada 2017 roku wystawa Marjan Fuks. Pierwszy fotoreporter II RP, której finisaż odbył
się 8 kwietnia 2018. Na Krakowskie Przedmieście powróciła zaś wystawa From Poland with
Love.
Jednak najważniejszym wydarzeniem omawianego okresu było otwarcie w październiku wystawy rocznicowej Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939. Wystawa składa się z ekspozycji w galerii DSH oraz części plenerowej na skwerze ks. Jana Twardowskiego. Łącznie można zobaczyć ponad trzysta zdjęć autorstwa fotoreporterów agencji „Światowid” działającej

w ramach koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Ekspozycji towarzyszą liczne wydarzenia. Z kolei w ramach setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych przygotowaliśmy wystawę o protagonistkach ruchu kobiecego na ziemiach polskich: Kazimierze Bujwidowej,
Marii Dulębiance, Paulinie Kuczalskiej-Reinschmit, Justynie Budzińskiej-Tylickiej, Aleksandrze
Piłsudskiej. Wystawę Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek można oglądać w Galerii W-Z. Ponadto prezentowaliśmy: Bagaż osobisty. Po Marcu, niewielka, lecz ważna ekspozycja
ze względu na temat 50. rocznicy wydarzeń z roku 1968 w Polsce; Krzysztof Miller. Rok 1989,
która stała się inspiracją dla tegorocznej kampanii przypominającej o pierwszych częściowo wolnych wyborach w Polsce oraz Paderewski, czyli ekspozycja, która również wpisywała się w temat
rocznicowy.
4 marca po raz kolejny ogłosiliśmy nazwiska Sprawiedliwych, którzy zostali następnie uhonorowani w Ogrodzie Sprawiedliwych na warszawskiej Woli. Przygotowaliśmy także kampanię
społeczną i kolejną edycję festiwalu w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca
1989 – „Wybraliśmy wolność 4.06.1989”. Koncert na placu Defilad cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy.
W omawianym roku uruchomiliśmy stronę internetową dedykowaną Sprawiedliwym:
www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl oraz wprowadzaliśmy modyfikację na strony ze zbiorami naszego
Archiwum Historii Mówionej.
W roku 2018 zorganizowaliśmy 900 wydarzeń i wydaliśmy 18 publikacji.
Statystyka przedsięwzięć DSH za rok 2018 przedstawia się następująco:
 16 wystaw, w tym 6 ekspozycji czasowych w siedzibie DSH, 6 wystaw plenerowych
(na skwerze im. ks. Jana Twardowskiego, przy Krakowskim Przedmieściu, przy Trasie
W-Z, na skwerze Ronalda Regana), 4 wystawy pokazywane za granicą (Paryż, Lwów);
 12 wystaw DSH prezentowanych w ramach impresariatu (wypożyczenia) w Polsce i za
granicą;
 474 warsztaty i projekty edukacyjne, w tym zajęcia dla studentów, spacery i gry edukacyjne, konferencje i seminaria naukowe, koncerty;
 183 wydarzenia zorganizowane w siedzibie DSH oraz w innych lokalizacjach warszawskich
i krajowych – wernisaże i cykle spotkań towarzyszących wystawom, spacery, gry miejskie, promocje książek, wieczory autorskie, spotkania ze świadkami historii, naukowcami, artystami, varsavianistami, historykami i dziennikarzami, wydarzenia artystyczne,
warsztaty i seminaria Archiwum Historii Mówionej;
 83 pokazy filmowe w cyklach Filmowa historia Włoch, Kino a transformacja. Z archiwum polskiego kapitalizmu, Przez kino do historii, Podpisani. Sygnatariusze Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, Kobiety w starym kinie oraz projekcje specjalne;
 130 spotkań w ramach działającej w DSH Warszawskiej Inicjatywy Kresowej, w tym
Opowieści z Kresów, Kino Kresowe, prezentacje multimedialne poświęcone dziedzictwu
Kresów, spotkania środowiskowe w DSH, innych lokalizacjach stołecznych i na terenie
kraju;
 2 wydarzenia w ramach dziesiątej edycji obchodów Święta Wolności (całodzienny
happening na warszawskiej patelni i koncert na placu Defilad) oraz rocznicowy mural
przy stacji Metro Centrum;
 18 publikacji: książka, e-book, audiobook Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę; wydanie specjalne „Res Publica Nowa” (nr 230, 4/2017),
Kołakowski. Raj utracony. Kołakowski. Lost Paradise; książka i e-book Bagaż osobisty.
Po Marcu; broszura Warszawskie vademecum niepodległości; książeczka dla dzieci Da-
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nusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty Kominiak w serii „Historia Mówiona Dzieciom”;
157. numer półrocznika „Kronika Warszawy”; książka Zbigniew Karpiński. Wspomnienia
w serii: „Biblioteka Kroniki Warszawy”; wydanie specjalne albumu Inside Poland. Marian Schmidt. Fotografie; katalog do wystawy Krzysztof Miller. Rok 1989, książka dla
dzieci Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939, Księga Stulecia Niepodległości
(tom 1. i 2.), katalog do wystawy Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939, Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne w serii „Z Archiwum Historii Mówionej”, katalog do wystawy Paderewski, 158. numer półrocznika „Kronika Warszawy”.
W omawianym okresie powiększyliśmy zasoby archiwum cyfrowego z relacjami świadków
historii XX wieku o kolejne relacje i archiwalia (Archiwum Historii Mówionej), wykonaliśmy
kilkaset zdjęć dokumentujących wystawy, spotkania i inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez DSH oraz zgromadziliśmy filmy archiwalne i dokumentalne (Warszawska
Pracowania Multimedialna).
Obecnie Archiwum Historii Mówionej, współprowadzone z Ośrodkiem KARTA, przechowuje 5 911 nagrań (ok. 15 013 godzin nagrań) wraz z towarzyszącymi im skanami zdjęć i dokumentów. Relacje AHM udostępniane są w czytelni multimedialnej DSH. Wszystkie informacje
dotyczące zbiorów zgromadziliśmy w internetowym serwisie audiohistoria.pl, gdzie wysłuchać
można obecnie 5 368 fragmentów relacji świadków historii, przeczytać ich biografie oraz obejrzeć zdigitalizowane materiały z domowych archiwów. To nadal najbogatszy w Polsce zasób
źródeł oral history dostępnych on-line.
W sieci znajdują się także inne nasze serwisy, m.in.: multimedialny przewodnik:
www.warszawskiegetto.dsh.waw.pl, który oferuje wirtualne spacery po getcie warszawskim
i zawiera fragmenty relacji audio; strona www.wybor.dsh.waw.pl, na której zamieszczamy program i informacje dotyczące wydarzeń związanych ze Świętem Wolności; wirtualną mapę Warszawy z archiwalnymi zdjęciami i nagraniami, które pozwalają odwiedzić miejsca tworzące historię
stolicy
–
miasta,
jakie
zapamiętali
jego
mieszkańcy
(www.warszawazapamietana.dsh.waw.pl) oraz portal www.relacjebiograficzne.pl, na którym
prezentujemy wybrane relacje pochodzące z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA oraz strona poświęcona sylwetkom Sprawiedliwych: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl.
Szacujemy, że w roku 2018 roku ze wszystkich naszych propozycji skorzystało około
430 233 osób, w tym:
 ok. 82 000 zwiedzających ekspozycje czasowe (galerie DSH oraz w plenerze);
 ok. 47 000 zwiedzających wystawy wypożyczone na terenie kraju i za granicą;
 ok. 49 950 uczestników wydarzeń w DSH oraz w innych lokalizacjach stołecznych, krajowych i w plenerze;
 251 283 unikalnych użytkowników portali internetowych DSH i fanów na portalu społecznościowym Facebook; w tym:
unikalnych użytkowników dsh.waw.pl (57 000), unikalnych użytkowników audiohistoria.pl (24 000), unikalnych użytkowników relacjebiograficzne.pl (13 000), unikalnych
użytkowników warszawazapamietana.pl (1 300), unikalnych użytkowników sprawiedliwi.dsh.waw.pl (1 734), unikalnych użytkowników stolicawolnosci.pl (66 000) oraz
fanów na FB: DSH (37 520), Archiwum Historii Mówionej (6 579), Świat Kresów
(4 870), stolicawolnosci.pl (4 926), Księgarnia XX wieku (397) i subskrypcje na kanale
DSH na Youtube (33 957);
Program DSH, realizowany we współpracy z wieloma instytucjami, adresowany do różnych
grup wiekowych, jest interesujący dla czytelników, widzów i słuchaczy mediów ogólnopolskich

3

i stołecznych. W prasie, telewizji, radiu, internecie i mediach społecznościowych ukazują się liczne zapowiedzi, relacje, wywiady, recenzje i inne materiały dziennikarskie, dotyczące naszej działalności.
W 2018 roku monitoring mediów zarejestrował 2 296 publikacji o Domu Spotkań z Historią, w tym 292 prasowych, 1 806 internetowych oraz 198 telewizyjnych i radiowych.
W prasie najczęściej gościliśmy na łamach „Gazety Wyborczej” – główne wydanie , dodatek
„Stołeczna” i inne dodatki regionalne (80 publikacji) oraz w „Rzeczpospolitej (57 publikacji),
w telewizji i radiu najczęściej w programach TVP (31 nagrań) oraz na antenach Polskiego Radia
PR – Jedynki, Dwójki, Trójki, Czwórki, RDC i PR24 (67 nagrań), TOK FM (24 nagrania) i antenie Akademickiego Radia Kampus Warszawa (13 nagrań) oraz w Internecie: kultura dostępna
(176 razy), www.kulturalna.warszawa.pl (138), wyborcza.pl, gazeta.pl, cojestgrane24.wyborcza.pl (108), 4free.waw.pl (59), www.warsaw.carpediem.cd (59), dzieje.pl – serwis
PAP (46).
Szczegółowe zestawienie monitoringu mediów za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 1
do sprawozdania. Liczba publikacji w poszczególnych tytułach znajduje się w załączniku nr 2.
Aktualizowana na bieżąco baza kontaktów medialnych DSH pod koniec 2018 roku liczyła około
1 800 dziennikarzy, wydawców i reporterów.
DSH prowadzi również działalność informacyjno-promocyjną w mediach społecznościowych:
na
kanale
Youtube,
w
serwisie
Facebook
pod
adresem
www.facebook.com/DomSpotkańzHistorią oraz na Instagramie (@dsh.waw.pl).
Profil DSH na Facebooku śledziło pod koniec roku 37 520 fanów. Publikujemy od kilku do
kilkunastu postów tygodniowo. Nie tylko informujemy o nowych wydarzeniach i projektach
DSH, ale także wchodzimy w interakcje z fanami, promujemy zasoby Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA przy użyciu różnorodnych dostępnych funkcjonalności takich
jak: galerie zdjęć, wydarzenia, filmy, reklamy, posty ze zdjęciami, posty promowane i konkursy.
Większość naszych użytkowników stanowią mieszkańcy Warszawy i okolic, lecz w gronie
sympatyków mamy także mieszkańców innych krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Francji,
Ukrainy. Najliczniejszą grupą naszych fanów są osoby w wieku 25–34. W gronie naszych fanów
65% stanowią kobiety, a 35% mężczyźni. Na Instagramie mamy obecnie 1 189 obserwujących.
Na kanale YouTube dostępnych jest 610 materiałów filmowych (przybyło 95), na które składają się relacje ze spotkań i wydarzeń organizowanych przez Dom Spotkań z Historią oraz spoty
promujące wybrane wydarzenia.
W pierwszej połowie 2018 roku doszło do skoku w statystyce spowodowanego nagłym zainteresowaniem treścią kanału ze strony użytkowników z terenu Indii i Indonezji. Do końca 2018
roku kanał subskrybowało 31 293 (w stosunku do 639 subskrybentów z końca 2017 roku nastąpił
wzrost o 4800%), liczba wyświetleń w 2018 roku wynosiła 27 300 000 (w ciągu całego kresu
istnienia kanału treści na nim zawarte obejrzało 28 300 000), a łączny czas oglądania naszych
materiałów w całym roku 2018 roku to 20 900 000 minut. Filmy DSH na kanale YouTube pogrupowane są w tematyczne playlisty. W gronie odbiorców naszego kanału 69,4% stanowią mężczyźni, a 30,6% kobiety.
Pełną ofertę programową udostępniamy na stronie internetowej www.dsh.waw.pl. Treść witryny internetowej jest na bieżąco aktualizowana i wzbogacana o zdjęcia i filmy zapowiadające
lub relacjonujące wydarzenia. Użytkownicy mogą również pobierać programy imprez i inne materiały informacyjne w plikach pdf (np. program spotkań, ofertę edukacyjną, scenariusze do gier
edukacyjnych). W celu usprawnienia działania strony i stworzenia przestrzeni na nowe materiały
stale prowadzimy kompresję archiwów i baz naszych stron, dzięki czemu eliminujemy wszelkie
powtórzenia oraz nieaktualne, błędne lub źle wyświetlające się materiały.
Obecnie serwis www.dsh.waw.pl zawiera ponad 5 444 fotografii i ponad 3 229 tekstów dotyczących wystaw, publikacji, spotkań w DSH i wydarzeń specjalnych, materiałów o bohaterach
ekspozycji i publikacji (w tym 2 993 wydarzenia i wystawy oraz 236 pozostałych artykułów).
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W ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 działał serwis
wybor.dsh.waw.pl, na którym można było znaleźć informacje o rocznicy, program festiwalu,
wiadomości o artystach biorących udział w wydarzeniach rocznicowych. Ze strony można było
również pobrać materiały graficzne kampanii społecznej dotyczące rocznicy wyborów 4 czerwca
1989.
***
Wraz ze sprawozdaniem składamy pakiet załączników w formie elektronicznej (pełny
monitoring mediów, dokumentację fotograficzną imprez oraz wybrane materiały reklamowe), ilustrujących działalność DSH w 2018 roku.
Rozbudowana dokumentacja fotograficzna znajduje się także na naszej stronie internetowej oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook.

WYSTAWY
Projekty realizowane w 2018 roku były w dużej mierze powiązane z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Wystawy zorganizowane przez DSH w 2018 roku:
1. Marjan Fuks. Pierwszy fotoreporter II RP
27 listopada 2017 – 8 kwietnia 2018; organizator: Dom Spotkań z Historia
Prezentacja dorobku fotograficznego założyciela pierwszej w Polsce agencji fotograficznej,
okrzykniętego w swoich czasach „królem fotoreporterów polskich” („Gazeta Gdańska”), „Napoleonem fotografii” (Antoni Słonimski), „Oczkiem Warszawy” oraz „czortem, który wszystko
widzi, wszystkich zna i od wszystkich wszystkiego się dowie” (Kornel Makuszyński). W 1910
roku Marjan Fuks założył prywatną agencję fotograficzną, która dostarczała zdjęcia do najważniejszych polskich tytułów prasowych i agencji zagranicznych. Zakład mieścił się w samym sercu
Warszawy, w Willi Marconiego u zbiegu Alej Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, tuż obok
Dworca Głównego.
Na swoich zdjęciach Fuks utrwalił najważniejsze wydarzenia odradzającej się Polski oraz najgłośniejsze skandale tamtych lat. Jego zdjęcia mają wielką wartość dokumentalną. Fotografował
rewolucję 1905 roku i życie pod zaborem rosyjskim, ostatnie lata I wojny światowej, demonstrację patriotyczną w Warszawie w 1916 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, Radę Regencyjną, Rząd Tymczasowy, wojnę z bolszewikami w 1920, przewrót majowy 1926, sprowadzenie
do kraju trumny Henryka Sienkiewicza. Na swoim koncie ma zdjęcia-ikony, które przeszły do
historii m.in. fotografię Józefa Piłsudskiego na moście Poniatowskiego w czasie przewrotu majowego. Ponadto uwiecznił międzywojenną Warszawę, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak zmieniła się stolica Polski.
Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Krzysztof Wójcik – fotograf i współtwórca Polskiej
Agencji Fotografów.
2. Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla
1 lutego – 3 kwietnia 2018; organizator: Dom Spotkań z Historią
Prezentacja przy schodach ruchomych na Trasie W-Z to wybór ponad 30 fotografii z wystawy
Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla przygotowanej przez DSH w 2014
roku. Na wystawę złożyły się kadry z Warszawy przedstawiające Stare Miasto, Dzielnicę Północną, lotnisko Okęcie oraz portrety międzywojennych polityków.
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3. Bagaż osobisty. Po Marcu
7 marca – 20 maja 2018; organizator: Dom Spotkań z Historią
W 50. rocznicę wydarzeń z 1968 roku zaprezentowaliśmy wystawę Bagaż osobisty. Po Marcu
według pomysłu pisarki i reportażystki Agaty Tuszyńskiej. To wielogłosowa opowieść o pokoleniu pomarcowych emigrantów, którzy opuścili Polskę z „dokumentem podróży”, stwierdzającym,
że jego okaziciel nie jest już obywatelem tego kraju. Wyjeżdżali pod koniec lat 60. i na początku
70. w skutek propagandowej nagonki w Polsce. Z bagażem osobistych doświadczeń – poczuciem
odrzucenia, utraty ojczyzny, rozstania z bliskimi, wyemigrowali do Szwecji, Francji, Danii, USA,
Kanady, Izraela. Opowieść o ich losach, tu – w Polsce, i tam – na emigracji to temat przewodni
wystawy zbudowanej ze wspomnień, fragmentów listów, dokumentów, fotografii z rodzinnych
albumów i współczesnych portretów bohaterów wykonane przez fotografa Włodka Pawłowa.
Kontekst historyczny dla osobistych historii tworzą zdjęcia z Marca ‘68. Projekt plastyczny wystawy przygotowała Pracowania Nowy Motyw Adama Orlewicza, nagrodzona w tym roku m.in.
za projekt wystawy w Muzeum Gombrowicza (francuska nagroda Les rubans du Patrimoine).
4. Afro PRL. Wizerunek Afrykanów w polskiej fotografii prasowej 1955–1989
21 kwietnia – 27 maja 2018; organizator: Dom Spotkań z Historią; partner: Uniwersytet Ulster
w Belfaście
Na wystawie autorstwa fotografa Bartosza Nowickiego zaprezentowane zostały zdjęcia Afrykanów w Polsce, które ukazywały się w prasie codziennej począwszy od V Światowego Festiwalu
Młodzieży i Studentów w 1955 roku, przez wydarzenia z 1960 roku, czyli tzw. „roku Afryki”,
a na studenckich zdjęciach z lat 80. kończąc. Kwerenda objęła następujące tytuły prasowe: „Trybuna Ludu”, „Sztandar Młodych”, „Świat Młodych”, „Życie Warszawy”, „Zielony Sztandar”,
„Dziennik Łódzki”, „Dookoła Świata”, „Polska”, „The Polish Review”. To pierwsza wystawa,
która skupia się na sposobie przedstawiania i opisywania Afrykanów mieszkających lub przebywających w naszym kraju. Zdjęcia prasowe, wycinki z gazet, fotografie z prywatnych archiwów
Afrykanów (w tym dziennikarza i wokalisty Mamadou Dioufa) oraz fragmenty kroniki ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi (tzw. „Wieża Babel”) nie tylko pokazują, jaki
był ich wizerunek, ale również – w jaki sposób kreowały go ówczesna władza i prasa. Ekspozycja
została podzielona na pięć wątków: Delegaci, Rewolucjoniści, Towarzysze, Studenci, Obywatele.
Wystawa to efekt badań przeprowadzanych przez Bartosza Nowickiego w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ulster w Belfaście.
5. Miasto z góry. Warszawa w przeddzień niepodległości
13 maja – 2 września 2018; organizator: Dom Spotkań z Historią
Wystawa składała się przede wszystkim ze zdjęć zwiadowczych wykonanych przez niemieckich
lotników wojskowych po zajęciu Warszawy w 1915 roku oraz z pocztówek z tamtego okresu.
Wszystkie prezentowane materiały pochodziły z kolekcji Roberta Marcinkowskiego i tworzyły
obraz miasta, którego już nie ma. Zdjęcia przedstawiają m.in. symbol carskiej Warszawy – sobór
św. Aleksandra na placu Saskim (obecnie pl. Piłsudskiego), gmach Rotundy na ul. Karowej, która
dziś sąsiadowałby z Domem Spotkań z Historią, czy Tor Wyścigów Konnych ciągnący się
wzdłuż ul. Polnej. Przedmieścia ówczesnej Warszawy często były terenami jeszcze niezurbanizowanymi. Niemal wcale ich nie fotografowano, dlatego prezentowane na wystawie zdjęcia lotnicze mają tak wyjątkową wartość.
6. Krzysztof Miller. Rok 1989
5 czerwca – 16 września 2018; organizator: Dom Spotkań z Historią; partnerzy: Canon, Agencja
Gazeta
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Wystawa niemal stu zdjęć Krzysztofa Millera, wybitnego fotoreportera, który od 1989 współpracował z „Gazetą Wyborczą”. W swojej ponad dwudziestoletniej karierze fotografował najważniejsze konflikty zbrojne oraz inne istotne wydarzenia w Afganistanie, Czeczenii, państwach
afrykańskich, Gruzji, Bośni. W DSH można było zobaczyć jednak zdjęcia, od których Krzysztof
Miller zaczynał swoją pracę. To pierwsza wystawa jego fotografii pokazująca wyłącznie wydarzenia roku 1989 – od stycznia i pierwszych spotkań Okrągłego Stołu, przez czerwiec i wolne
wybory w Polsce, aż po przemiany w innych krajach bloku wschodniego – Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech. Poza zdjęciami, które od maja Miller robił już dla „Gazety Wyborczej”,
prezentowaliśmy też jego fotografie publikowane w drugim obiegu. Ekspozycję uzupełniło 150
zdjęć w slideshow, a całość wzbogaciły materiały filmowe. W przeprowadzonych wywiadach
fotoreporterzy i artyści, przyjaciele i znajomi wspominali Millera oraz wydarzenia roku 1989.
Wśród nich są m.in. Chris Niedenthal, Anna Bohdziewicz, Czarek Sokołowski, Maja Komorowska, Kazik Staszewski, Paweł Smoleński, Krzysztof Skiba. Na wystawie pokazaliśmy kadry
z życia codziennego warszawiaków, bywalców festiwalu w Jarocinie i uczestników akcji Pomarańczowej Alternatywy, ale i protestów, strajków, manifestacji, które były esencją tamtego czasu.
Emocje malowały się nie tylko na twarzach ludzi, ale również na transparentach z demonstracji –
niektóre z haseł mimo upływu czasu pozostają aktualne.
7. Paderewski (wersja francuska)
30 maja – 30 czerwca 2018, Liceum Montaigne, 17 Rue Auguste Comte, Paryż; organizator: Dom
Spotkań z Historią; partner: Instytut Polski w Paryżu, w ramach festiwalu Varsovie s’invite
a Paris
Wystawa o życiu Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego osiągnięciach jako artysty i jako męża
stanu. Ekspozycja składała się z 22 plansz, na których pokazano, w jaki sposób Paderewski wykorzystał swoją sławę, żeby przyczynić się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie
zaprezentowano fotografie, gazety, ilustracje i karykatury częściowo pochodzące z osobistej kolekcji kuratorów – Sylwii Wachowskiej i Aleksandra Laskowskiego. Wystawa w wersji francuskiej była kilkukrotnie prezentowana w Ambasadzie RP w Paryżu podczas wydarzeń związanych
z setną rocznicą odzyskania niepodległości, a także w trakcie uroczystego koncertu organizowanego przez Konsulat RP w Nancy.
8. Paderewski (wersja polska-angielska)
4 lipca – 4 sierpnia 2018, skwer Ronalda Regana w Warszawie, organizator: Dom Spotkań z Historią, partner: Fundacja im. Ronalda Regana
Wernisaż Paderewskiego w wersji polsko-angielskiej odbył się na skwerze Ronalda Regana
w Warszawie podczas obchodów święta niepodległości USA. Wystawa pokazała działalność
Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych i udział Amerykanów, a szczególnie prezydenta Wilsona, w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wystawa w wersji polsko-angielskiej była prezentowana także na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sierpniu
oraz w Filharmonii Narodowej 30 października w dniu uroczystego koncertu w ramach miejskich
obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości. Paderewski uświetnił również ostatnią, uroczystą sesję Rady Miasta 7 listopada w Pałacu Kultury i Nauki.
9. Paderewski (wersja ukraińska)
12 grudnia 2018 – 31 stycznia 2019; organizator: Dom Spotkań z Historią, partner: Konsulat Generalny RP we Lwowie
Wystawa po ukraińsku została przygotowana z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości we lwowskim okręgu konsularnym. W tym samym czasie w Operze Lwowskiej
(Lwowskim Narodowym Akademickim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej) została wystawiona opera Ignacego Jana Paderewskiego Manru.
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10. Varsovie de l’entre-deux-guerres
9 czerwca – 22 lipca 2018, ogrodzenie parku przy Square du Temple, Paryż; organizator: Dom
Spotkań z Historią; partnerzy: Instytut Polski w Paryżu, Merostwo III dzielnicy Paryża, Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wystawa, prezentowana w ramach festiwalu Varsovie s’invite a Paris w związku z obchodami
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, składała się z niemal 40 zdjęć. Ekspozycja pokazała stolicę Polski i jej mieszkańców w okresie, którego początek wyznacza świętowanie zwycięstwa w bitwie warszawskiej, a koniec – budowanie okopów tuż przed wybuchem II wojny światowej. Prezentowane zdjęcia pochodzą z zasobów największego koncernu prasowego w okresie
międzywojnia, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, obecnie znajdują się w zbiorach partnera
projektu – Narodowego Archiwum Cyfrowego. Kuratorkami wystawy były: Anna Brzezińska
i Katarzyna Madoń-Mitzner.
11. W poszukiwaniu wolności 1968–2018
6 – 30 września 2018; organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Wydawnictwo Beletrina, Narodowe Muzeum Historii Współczesnej w Lublanie, EUROM
Wystawa powstała w ramach międzynarodowego projektu prowadzonego wspólnie ze słoweńskim Wydawnictwem Beletrina, Narodowym Muzeum Historii Współczesnej w Lublanie i EUROM w Barcelonie – przy wsparciu programu Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli”.
Wystawa W poszukiwaniu wolności: 1968–2018 składała się z trzech części – poświęconych Polsce, Słowenii i Hiszpanii. Każda z nich obejmowała wprowadzenie w lokalny kontekst historyczny oraz 10 zdjęć wraz z komentarzami. Poza zdjęciami na wystawie zaprezentowano nagrania
z protestów z Warszawy, Lublany i Madrytu. Na specjalnie przygotowanej ścianie osoby oglądające ekspozycję mogły opisać, czym jest dla nich wolność. W ramach wystawy można było także
obejrzeć zdjęcia laureatów konkursu na najlepsze zdjęcie przedstawiające obraz wolności oraz
proces jej poszukiwania współcześnie.
12. Warszawa na zdjęciach prasowych 1918–1939
7 – 16 września 2018, okolice kaplicy Boimów, Lwów; organizator: Dom Spotkań z Historią,
partnerzy: Konsulat Generalny RP we Lwowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wystawa we Lwowie składała się z 30 zdjęć międzywojennej Warszawy. Fotografie pokazujące
przede wszystkim życie codzienne mieszkańców stolicy pochodzą z zasobów największego koncernu prasowego w okresie międzywojnia, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Obecnie znajdują się w zbiorach partnera projektu – Narodowego Archiwum Cyfrowego. Kuratorkami wystawy były: Anna Brzezińska i Katarzyna Madoń-Mitzner.
13. Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939
10 października 2018 – 24 lutego 2019; organizator: Dom Spotkań z Historią, partner: Narodowe
Archiwum Cyfrowe
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości otworzyliśmy wystawę o międzywojennej Warszawie – połączenie eseju fotograficznego, opowieści o mieście i spaceru po jego
ulicach. Wystawę skomponowano ze zdjęć przedwojennych fotoreporterów z koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Fotoreporterzy uwiecznili różne aspekty życia miasta i najważniejsze z rozgrywających się w nim wydarzeń. Kuratorki wystawy – Anna Brzezińska i Katarzyna
Madoń-Mitzner – pokazały, jak stolica II RP zmieniała się i rozwijała się w ciągu zaledwie dwudziestu lat pomiędzy dwiema wojnami oraz czym na co dzień i od święta żyła warszawska ulica.
Jest to największa z dotychczasowych wystaw DSH: pokazaliśmy ponad 300 zdjęć wyeksponowanych na specjalnie zaprojektowanej instalacji plenerowej na skwerze ks. Jana Twardowskiego
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oraz w obu galeriach we wnętrzu. Dwa zespoły projektantów pracowały nad wyjątkową oprawą
graficzną, a Marcin Masecki skomponował utwór inspirowany zdjęciami z wystawy, który towarzyszy zwiedzającym. Prócz fotografii i multimediów (slajdy, archiwalne filmy) ważnym elementem wystawy były teksty eksperckie autorstwa m.in. reportera Filipa Springera i architekta Grzegorza Miki. Wystawie towarzyszy katalog.
14. Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek
7 listopada 2018 – 28 lutego 2019; organizator: Dom Spotkań z Historią, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Warszawa jest kobietą
W 100-lecie uzyskania przez kobiety prawa wyborczego zaprezentowaliśmy wystawę opowiadającą o bohaterkach tamtych wydarzeń i historii ich walki. Wystawa Nasze bojownice ukazuje
sylwetki głównych protagonistek ruchu kobiecego na ziemiach polskich. Można na niej obejrzeć
ówczesne ulotki, plakaty, ogłoszenia i wycinki z prasy kobiecej. Narrację oparto na tekstach źródłowych uzupełnionych cytatami działaczek i ich współczesnymi portretami autorstwa Beaty
Sosnowskiej.
15. Wielkopolanie ku niepodległości – w stulecie zwycięskiego powstania 1918–1919
28 grudnia 2018 – 11 stycznia 2019; organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości; partner: Dom Spotkań z Historią
Instalacja plenerowa prezentowana na placu Zamkowym, z okazji setnej rocznicy zwycięskiego
powstania wielkopolskiego. Dom Spotkań z Historią jako oficjalny gospodarz ze strony Warszawy gościł wystawę Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz współorganizował uroczyste
obchody powstania. Zorganizowane zostały wydarzenia towarzyszące: pokaz filmów o powstaniu
z dyskusją, zajęcia edukacyjne dla rodzin z dziećmi, pokaz broni przez profesjonalnie ubranych
ułanów oraz panel popularnonaukowy dotyczący pamięci oraz różnic w odbiorze powstania wielkopolskiego między Mazowszem a Wielkopolską.
***
Impresariat krajowy:
1. Woodrow Wilson – sprzymierzeniec Polski, 12 marca – 12 maja 2018; miejsce: Wyższa
Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa;
2. Teraz będzie Polska. Rok 1989, 21 marca – 29 kwietnia 2018; miejsce: Podkowiańskie
Liceum Ogólnokształcące, ul. Wiewiórek 2/4, 05-807 Podkowa Leśnia;
3. Marjan Fuks. Pierwszy fotoreporter II RP, 30 kwietnia – 22 czerwca 2018; miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, pl. Jana Pawła II 2,
05-800 Pruszków;
4. Marzenia o lataniu, 27 maja 2018; miejsce: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół
Kolonii Wawelberga, ul. Górczewska 15A/89, 01-186 Warszawa;
5. Marjan Fuks. Pierwszy fotoreporter II RP, 27 sierpnia – 9 listopada; miejsce: Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Wiewiórek 2/4, 05-807 Podkowa Leśnia;
6. Na nowo. Warszawiacy 1945–1955, 1 – 30 września 2018; miejsce: Muzeum Warmii
i Mazur, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn;
7. Wielka Wojna na Wschodzie 1914–1918, 15 października – 9 grudnia 2018; miejsce: Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1, 59-920 Bogatynia;
8. Teraz będzie Polska. Rok 1918, 15 października – 24 listopada 2018; miejsce: Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Broniewskiego 10, 32-500 Chrzanów;
9. Polacy z wyboru, 7 listopada – 14 grudnia 2018; miejsce: Zespół Szkół Samochodowych
i Licealnych nr 2, al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa.
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Impresariat zagraniczny:
1. Metamorfozy miasta. Trzy oblicza Warszawy, 4 – 6 czerwca 2018; miejsce: siedziba
OECD, Paryż, Francja;
2. Bagaż osobisty. Po Marcu, 28 sierpnia – 30 września 2018; miejsce: Föreningen Jiddischkultur i Göteborg, Szwecja;
3. Le monde de Sławny, 3 – 17 grudnia 2018; miejsce: Merostwo w Tour, Francja.
ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
Archiwum Historii Mówionej (AHM), współprowadzone z Ośrodkiem KARTA, pozyskuje,
archiwizuje i udostępnia relacje świadków XX wieku, nagrane w technice audio i wideo. W 2018
roku powiększyliśmy zasoby archiwum o kolejne relacje i archiwalia. AHM przechowuje obecnie
5 911 nagrań (ok. 15 013 godzin nagrań) wraz z towarzyszącymi im skanami zdjęć i dokumentów.
Od stycznia 2018 roku AHM kontynuowało projekt rozbudowy serwisu relacjebiograficzne.pl. W serwisie – jako pierwsi w Polsce – dzięki autorskiej aplikacji zaprezentowaliśmy pełne,
wielogodzinne relacje biograficzne, otagowane i połączone z transkrypcjami w sposób umożliwiający szybkie przeszukiwanie nagrań pod kątem wątków interesujących użytkownika. Relacjom towarzyszy bogata galeria archiwalnych zdjęć z albumów rodzinnych nagranych osób. Serwis umożliwia przeszukiwanie zarówno transkrypcji nagrań, jak i zdjęć (poprzez towarzyszące im
opisy). W drugim roku realizacji programu „Kultura Cyfrowa 2017” finansowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowano i udostępniono 80 kolejnych relacji
biograficznych znajdujących się w zbiorach AHM (70 audio i 10 wideo, ponad 500 godzin nagrań), w tym 50 relacji spisano, a transkrypcje 30 relacji poddano korekcie. Galerię zdjęć powiększono o 1600 fotografii. Obecnie w serwisie prezentujemy 265 pełnych nagrań (w tym 44 relacje
wideo) oraz ponad 2 000 zdjęć. Jest to największy w Polsce serwis udostępniający całe relacje
historii mówionej. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten cenny materiał źródłowy włączony zostanie
do obiegu naukowego i popularnonaukowego, a nasz serwis przyczyni się do upowszechnienia
historii mówionej jako sposobu zapisywania przeszłości. Opublikowane wywiady koncentrują się
na takich tematach jak: doświadczenie ofiar represji nazistowskich i sowieckich, losy ludności
cywilnej i uczestników powstania warszawskiego, niepodległościowe podziemie zbrojne w czasie
okupacji i po 1945
W 2018 roku zespół AHM pracował nad przebudową flagowego serwisu AHM audiohistoria.pl. Strona została zmodernizowana pod względem graficznym i technicznym. Użytkownicy
strony mogą już zamawiać pojedyncze nagrania do odsłuchu on-line. Wprowadziliśmy także
funkcję przeszukiwania zaawansowanego, umożliwiającego przeszukiwanie zasobu AHM pod
kątem płci osoby nagrywanej, języka relacji, miejsca nagrania oraz formatu, w jakim została zapisana relacja. W serwisie prezentujemy dźwiękowe fragmenty zebranych wspomnień (obecnie ok.
5 713), wraz z towarzyszącymi im informacjami (biografie świadków) i archiwaliami (ok. 4 826
fotografii). Strona posiada angielską wersję językową.
W 2018 roku kontynuowaliśmy rozbudowę internetowej mapy warszawazapamietana.dsh.waw.pl, na której umieszczamy zdjęcia i fragmenty relacji z naszych zbiorów. Materiały
„przypięte” są do miejsc, o których opowiadają – wystarczy znaleźć interesujący nas adres, by
dowiedzieć się, jaka historia z życia naszych świadków jest z nim związana. Z mapy korzystają
nie tylko osoby prywatne, ale też instytucje poszukujące konkretnej informacji o danym miejscu.
Na mapie znajdują się obecnie 273 archiwalne fotografie i 276 fragmentów dźwiękowych.
Zgromadzone w AHM zbiory wykorzystywane są w naszej pracy edukacyjnej, na wystawach
oraz w publikacjach. Relacje biograficzne nagrywa i opracowuje zespół współpracowników,
w tym studentów i absolwentów socjologii, historii, etnologii i antropologii. Pracownicy AHM
prowadzą systematycznie szkolenia w zakresie nagrywania i archiwizowania wywiadów biogra-
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ficznych, a także skanowania zdjęć z archiwów rodzinnych. Równolegle zespół AHM pracuje nad
popularyzacją zbioru przede wszystkim w kręgach akademickich
Ze zbiorów AHM można korzystać codziennie w czytelni multimedialnej DSH. Dzięki uruchomieniu na stronie audiohistoria.pl funkcji wypożyczania nagrań on-line od września 2018
roku udostępniamy relacje także odbiorcom spoza Warszawy – średnio odnotowujemy 40 wypożyczeń miesięcznie. W 2018 roku z nagrań korzystali zarówno indywidualni badacze (hobbyści,
dziennikarze, osoby związane osobiście z nagranymi świadkami, studenci), jak i przedstawiciele
różnych instytucji, w tym instytucji kultury i nauki (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Narodowe w Warszawie –
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Agnon Literary Center w Buczaczu na Ukrainie, Stowarzyszenie Na Pradze, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy,
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Muzeum Warszawskiej Pragi). Zbiory AHM zostały również udostępnione m.in. agencji
zajmującej się planowaniem wydarzeń WellWell do prezentacji podczas szkolenia dla pracowników oraz wykorzystane w filmie edukacyjnym na temat obozu filtracyjnego NKWD nr 0331
w Kutaisi, realizowanego przez Instytut Solidarności i Męstwa. Na prośbę prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN (oddział w Białymstoku)
kopia jednej relacji przechowywanej w AHM została przekazana na potrzeby prowadzonego
przez Komisję śledztwa.
W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.
W ramach prowadzonego przez tę instytucję projektu „100 100-latków na stulecie” nagraliśmy
pięć relacji biograficznych warszawskich seniorów. Nagrania te trafiły do zasobów AHM. Byliśmy również partnerem NS-Zwangsarbeit Dokumentationszentrum w Berlinie przy organizacji
wystawy na temat dzieci i nastolatków pracujących przymusowo w czasie wojny. Nagraliśmy
relację wideo, która także trafiła do zasobów AHM. Pod koniec 2018 roku zostaliśmy partnerem
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN przy projekcie Kształtowanie pamięci zbiorowej w społecznościach postmigracyjnych, dokumentującym powojenne losy mieszkańców dzisiejszych Ziem
Zachodnich i Północnych. Porównanie ich ma na celu ustalenie, czy dziś tzw. Ziemie Odzyskane
stanowią zwartą całość pod względem pamiętania o przeszłości, czy też są to regiony zupełnie
różne. Do tej pory w ramach projektu powstało 15 nagrań.
Archiwizowaliśmy relacje nagrane przez zespół i współpracowników AHM oraz instytucje
współpracujące z nami, w tym Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Warszawski. W omawianym
okresie zarchiwizowano relacje zarejestrowane w ramach następujących projektów:
–

Zapomniani świadkowie XX wieku – 35 relacji audio; 4 relacje wideo;

–

Kolekcja autorska Andrew Tarnowskiego stanowiąca materiał do książki „Ostatni
mazur. Opowieść o wojnie, namiętności i stracie” – 19 relacji audio;

–

Digitalizacja i archiwizacja zbioru audiowizualnego Archiwum Danych Jakościowych –
142 relacji audio;

–

Gmina Boćki – most do historii. II etap – 20 relacji audio;

–

Drugie pokolenie – dzieci więźniów obozów nazistowskich i łagrów sowieckich –
16 relacji audio;

–

Niepodległość w pamięci rodzinnej – 15 relacji audio;

–

Kształtowanie pamięci zbiorowej w społecznościach postmigracyjnych – 9 relacji audio;

–

100 100-latków na stulecie – 5 relacji audio;

–

Historia mówiona społeczności LGB w Polsce – 1 relacja audio.

Kilkanaście osób zgłosiło się do nas w poszukiwaniu informacji o nieżyjących członkach
swojej rodziny lub krewnych, w tym mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich – materiały otrzymane z AHM miały dla nich ogromną wartość emocjonalną i poznawczą.
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Jako Pracownia Digitalizacyjna Archiwum Historii Mówionej współpracowało z Instytutem
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przy projekcie Digitalizacja i archiwizacja zbioru
audiowizualnego Archiwum Danych Jakościowych. Projekt przewidziany był na lata 2013–2018.
W 2018 roku zdigitalizowaliśmy 142 nagrania audio (137 godzin) i 200 dokumentów ze zbiorów
PAN.
W 2018 roku wykonaliśmy ostatnie zadania w ramach współpracy z Wydziałem Filozofii
i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy projekcie Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu.
W sumie w czasie trwania projektu od 2013 roku zarchiwizowaliśmy 96 nagrań i 67 towarzyszących im fotografii. Nagrania zostaną udostępnione w Czytelni Multimedialnej DSH w postaci
odrębnej kolekcji.
Archiwum Historii Mówionej posiada swój fanpage na portalu społecznościowym Facebook
(http://www.facebook.com/archiwumhistoriimowionej). Obecnie mamy 6 579 fanów, ich liczba
stale rośnie. Na portalu prezentujemy zdjęcia i fragmenty relacji z naszych zbiorów, informujemy
także o wydarzeniach, w których bierzemy udział oraz promujemy działalność Archiwum. Największą popularnością cieszą się archiwalne zdjęcia, szczególnie varsavianistyczne. Wyjątkowo
popularny jest cykl identyfikacyjny – zdjęcia przedstawione do rozpoznania są chętnie komentowane i udostępniane, średnia oglądalność takiego zdjęcia mieści się w granicach od 5 do 12 tysięcy. Tym sposobem udało nam się zidentyfikować około 90% umieszczonych przez nas fotografii.
Archiwum Historii Mówionej prowadzi również profil na portalu społecznościowym Instagram. Do końca grudnia umieściliśmy tam ponad 135 fotografii promujących działalność Archiwum i wydarzenia organizowane przez AHM. Największą popularnością cieszą się zdjęcia
z okresu międzywojennego. Naszą działalność na Instagramie obserwuje ponad tysiąc osób.
W 2018 roku pozyskaliśmy i zeskanowaliśmy 2 527 zdjęć archiwalnych pochodzących z rodzinnych albumów. Obecnie posiadamy około 42 000 fotografii. Z naszych ikonograficznych
zasobów korzystali varsavianiści, studenci, filmowcy, dziennikarze. Zdjęcia zostały udostępnione
m.in. Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego w celu wykorzystania w publikacji, Muzeum Historii
Polski w Warszawie do wystawy stałej, znalazły się także na wystawie poświęconej historii warszawskiego parku im. Stefana Żeromskiego organizowanej przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Archiwum Historii Mówionej przygotowało scenariusze 4 spacerów po Warszawie śladami
wspomnień mieszkańców stolicy: po Śródmieściu, Żoliborzu, Ochocie oraz Woli. Spacery cieszyły się dużą popularnością, w każdym uczestniczyło średnio 50 osób. Jednocześnie w okresie letnim w Radiu Kampus emitowano cykl audycji informujących o mapie Warszawa zapamiętana
i związanych z nią wycieczkach. We wrześniu zorganizowaliśmy dodatkowy spacer po Żoliborzu
dla seniorów. Wzięło w nim udział około 30 osób.
Miejsca, o których opowiadają świadkowie historii nagrani przez pracowników Archiwum,
można odwiedzać również poprzez aplikację Wasza Warszawa 1918/2018. Umieszczone tam
nagrania i zdjęcia dotyczą okresu dwudziestolecia międzywojennego i składają się na 7 wirtualnych spacerów.
W 2018 roku pracownik AHM dr Jarosław Pałka przygotował wspólnie z prof. Kają Kaźmierską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego książkę Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione. Publikacja ma charakter naukowy i powstała w oparciu o 12 relacji biograficznych weteranów tzw. armii Berlinga, nagranych przez zespół AHM. Książka wydana została
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego jesienią 2018 roku. DSH jest partnerem publikacji.
W maju 2018 roku ukazała się pierwsza książeczka dla dzieci w serii „Historia Mówiona
Dzieciom” – Danusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty Kominiak. Publikacja opowiada o dzieciństwie tytułowej bohaterki, przerwanym przez wojnę i aresztowanie. Książkę opracowała Magdalena Czerwiec-Pichlińska przy współpracy z zespołem AHM. Piękne, malarskie ilustracje wykonał Krzysztof Zięba. Publikacji towarzyszy czterominutowy animowany film z fragmentami oryginalnych wspomnień pani Kominiak (zostały one nagrane i trafiły do zbiorów AHM w 2012
roku), dostępny po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okładce. W ramach promocji
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publikacji 10 czerwca odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez Krzysztofa Ziębę,
w trakcie których dzieci malowały własną interpretację przygód małej Danusi.
W listopadzie ukazała się również inna książeczka dla dzieci oparta w dużej mierze na materiałach z naszego archiwum: Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939. Jej bohaterami są
dwa sympatyczne zwierzątka, Historyjka i Historyjek, które narysował znany polski ilustrator
i autor Bohdan Butenko. Książkę opracowała dr Anna Ziarkowska z Domu Spotkań z Historią.
W listopadzie 2018 wydaliśmy książkę Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne – zbiór opowieści 60 mieszkańców stolicy o życiu codziennym w przedwojennej Warszawie. Bohaterowie pochodzą z różnych środowisk, stąd z ich wspomnień wyłania się wielowymiarowy portret Warszawy – miasta pełnego kontrastów, w nieustającym ruchu, zmieniającego się,
tętniącego życiem. Warszawiacy opowiadają o wydarzeniach, które najmocniej zapadły im
w pamięć, czym żyli i jak zmieniała się stolica w czasie tych dwudziestu lat. Osobiste wspomnienia, pełne barwnych anegdot, wzruszeń, rodzinnych odniesień pozostają w kontrapunkcie do
wielkiej historii pisanej przez specjalistów. Publikację wzbogacają archiwalne fotografie z rodzinnych albumów bohaterów. Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne opracowana przez Magdę Szymańską ukazała się w serii wydawniczej „Z Archiwum Historii Mówionej” – w nowym, atrakcyjnym layoucie. Publikacja adresowana jest do osób, które pasjonują się
historią Warszawy, poszukują książek z dziedziny literatury faktu, lubią biografie, wspomnienia,
dokument.
W pierwszym półroczu 2018 roku pracownicy i współpracownicy AHM wzięli udział w następujących spotkaniach, seminariach i warsztatach:


13 stycznia, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego – warsztaty prowadzone
przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej. Zajęcia miały na celu wypracowanie „rekomendacji etycznych” PTHM dotyczących nagrywania relacji historii mówionej.
Udział: Maria Buko i dr Jarosław Pałka (DSH).



18 stycznia, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku – spotkanie promujące publikację
„Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu”.
Udział: Maria Buko i Katarzyna Madoń-Mitzner (DSH).



6 lutego, Centrum Edukacji Obywatelskiej – prowadzenie webinarium dla uczestników
programu „Solidarna Szkoła” dotyczącego nagrywania relacji oral history oraz wykorzystywania ich w popularyzacji historii. Prowadzenie: Maria Buko (DSH).



11–12 kwietnia, Bundesverband Information & Beratung Für Ns-Verfolgte E.V., Kolonia,
Niemcy – międzynarodowe seminarium dotyczące pracy psychospołecznej i edukacyjnohistorycznej z potomkami ofiar nazizmu. Uczestnicy z m.in. Niemiec, Izraela, Australii,
Rosji, Czech, Stanów Zjednoczonych i Polski prezentowali doświadczenia w dokumentacji i przetwarzaniu relacji tzw. drugiego pokolenia – dzieci ofiar nazimu. Udział: Maria
Buko (DSH).



28 kwietnia, DSH – nagranie do reportażu radiowego brytyjskiej dziennikarki, Helen
Skinner, o wpływie doświadczenia Sybiraków na nich i ich rodziny. Udział: Maria Buko
(DSH).



13 maja, Brama Grodzka, Lublin – IX warsztaty Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Prezentacja i dyskusja dotyczące upubliczniania i promowania zbiorów historii
mówionej w internecie. Udział: Maria Buko (DSH).



5 czerwca, DSH – zajęcia dla studentów Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Studenci poznawali metodologię oral history i zasady archiwizowania oraz upowszechniania wywiadów AHM. Prowadzenie: dr Jarosław Pałka (DSH).



7–8 czerwca, Bundesverband Information & Beratung Für Ns-Verfolgte E.V., Kolonia,
Niemcy – drugie międzynarodowe seminarium dotyczące pracy psychospołecznej i edu-
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kacyjno-historycznej z potomkami ofiar nazizmu. Psycholodzy i psychoterapeuci wymieniali doświadczenia z badaczami, edukatorami i aktywistami oraz wypracowywali wspólne wytyczne dotyczące pracy z tzw. drugim pokoleniem. Udział: Maria Buko (DSH).


9 czerwca, DSH – zajęcia dla studentów archiwistyki uczelni Cosinus dotyczące archiwizacji i udostępniania zbiorów oral history. Prowadzenie: Maria Buko i dr Jarosław Pałka
(DSH).



19 czerwca, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego – III konferencja naukowa edytorów źródeł XIX i XX wieku Źródła masowe XIX i XX wieku – formy udostępniania. Wystąpienie Udostępnianie i edycja źródeł oral history przez Archiwum Historii
Mówionej Domu Spotkań z Historią. Prowadzenie: Maria Buko (DSH).



23 lipca, DSH – szkolenie z metodologii nagrywania, opracowywania i prezentowania historii mówionej dla zespołu Muzeum Śląskiego, przygotowującego ekspozycję opartą na
relacjach oral history. Prowadzenie: Maria Buko (DSH).



26 września, DSH – prezentacja działalności AHM, szkolenie dla uczestników warsztatów European Network Remembrance and Solidarity z metodologii nagrywania i opracowywania historii mówionej, dyskusja o praktyce oral history w różnych krajach. Prowadzenie: Maria Buko (DSH).



11 października, Bundesverband Information & Beratung Für Ns-Verfolgte E.V., Kolonia, Niemcy – międzynarodowa konferencja na temat pracy psychospołecznej i edukacyjno-historycznej z potomkami ofiar nazizmu. Uczestnicy m.in. z Niemiec, Izraela, Australii, Rosji, Czech, Stanów Zjednoczonych i Polski prezentowali wspólnie wypracowane
wytyczne dotyczące pracy z tzw. drugim pokoleniem. Udział: Maria Buko (DSH).



11 października, DSH – spotkanie poświęcone książce Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione autorstwa prof. Kai Kaźmierskiej (Uniwersytet Łódzki) i dra Jarosława Pałki (DSH). W dyskusji wzięli udział prof. Marcin Zaremba (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Piotr Filipkowski (Instytut Filozofii i Socjologii
PAN). Prowadzenie: dr Dominik Czapigo (FOK).



13 października, DSH – otwarte spotkanie w ramach Filmowego przewodnika po przedwojennej Warszawie, na którym prezentowane były zdjęcia i fragmenty relacji ze zbiorów
AHM. Prowadzenie: Iwona Makowska (DSH), Piotr Hummel (WAWstep).



13 listopada, DSH – spotkanie promujące publikację Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne. Spotkanie z redaktorką książki Magdą Szymańską i varsavianistą
Ryszardem Mączewskim poprowadziła dziennikarka Justyna Dżbik-Kluge.



23 listopada, DSH – warsztaty dla reporterów i autorów Wydawnictwa Czarne pt. Archiwum Historii Mówionej – czym jest historia mówiona i jak z niej korzystać? Spotkanie
prowadzili: Katarzyna Madoń-Mitzner (DSH), dr Jarosław Pałka (DSH), Magda Szymańska (DSH), Iwona Makowska (DSH) i Dominik Czapigo (FOK).



10 grudnia, ASP – warsztaty dla studentów Akademii Sztuk Pięknych Historia i pamięć
zapisana w relacjach biograficznych i narracyjnych odbywające się w ramach cyklu Historie mówione nowoczesności realizowanego przez uczelnię. Prowadzenie: dr Jarosław
Pałka (DSH).

WARSZAWSKA PRACOWNIA MULTIMEDIALNA
Pracownia zajmuje się oprawą wizualną projektów DSH, w szczególności filmowymi materiałami archiwalnymi, przygotowywaniem materiałów audiowizualnych do wystaw, projektów
multimedialnych, organizacją pokazów i projekcji filmowych w zakresie działalności statutowej
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DSH. Szczególne miejsce w działalności Pracowni zajmują projekty varsavianistyczne popularyzujące historię Warszawy.
W 2018 roku Pracownia organizowała pokazy związane tematycznie z wystawami i innymi
wydarzeniami odbywającymi się w DSH, projekcje specjalne oraz cykle filmowe: Warszawski
bzik, Filmowa historia Włoch, Kino a transformacja. Z archiwum polskiego kapitalizmu. Pracownia koordynuje także działalność edukacyjnego klubu filmowego Przez kino do historii oraz
organizuje pokazy towarzyszące spotkaniom, wystawom i rocznicom. Prowadzi regularną rejestrację filmową wybranych spotkań odbywających się w DSH oraz udostępnia nagrane materiały
na swojej stronie oraz w serwisie YouTube.
Na kanale YouTube dostępnych jest 610 materiałów filmowych (w ostatnim okresie przybyło
95), na które składają się relacje ze spotkań i wydarzeń organizowanych przez Dom Spotkań
z Historią oraz spoty promujące wybrane wydarzenia. W pierwszej połowie 2018 roku doszło do
skoku w statystyce spowodowanego nagłym zainteresowaniem treścią kanału ze strony użytkowników z terenu Indii i Indonezji. Do końca 2018 roku kanał subskrybowało 31 293 (w stosunku
do 639 subskrybentów z końca 2017 roku nastąpił wzrost o 4800%), liczba wyświetleń w 2018
roku wynosiła 27 300 000 (w ciągu całego okresu istnienia kanału treści na nim zawarte obejrzało
28 300 000), a łączny czas oglądania naszych materiałów w całym roku 2018 roku to 20 900 000
minut. Filmy DSH na kanale YouTube pogrupowane są w tematyczne playlisty. W gronie odbiorców naszego kanału 69,4% stanowią mężczyźni, a 30,6% kobiety
Pracownia występuje w roli koproducenta historycznych filmów dokumentalnych. W omawianym okresie współprodukowaliśmy film Agaton w reżyserii Małgorzaty Bramy oraz Siłaczki
w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. Zajmujemy się także pozyskiwaniem licencji
i pozwoleń na wszystkie projekcje filmowe, jakie odbywają się w Domu Spotkań z Historią.
Pracownia zrealizowała projekt aplikacji na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Wasza Warszawa 1918/2018. Aplikacja mobilna łączy najlepsze cechy przewodnika i vademecum historycznego. Prowadzi użytkowników przez współczesną stolicę i przybliża pasjonującą historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Aplikacja zawiera spacery, interaktywne
mapy z 1918 i 2018 roku oraz gry miejskie wykorzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej, które pozwalają zanurzyć się w poprzednim stuleciu oraz poznać miejsca najważniejsze dla
polskiej niepodległości. Dzięki bogactwu źródeł – zdjęciom, filmom, nagraniom dźwiękowym –
a także licznym ciekawostkom historycznym Wasza Warszawa 1918/2018 odkrywa nieco zapomnianą codzienność zwykłych mieszkańców oraz społeczne i kulturowe realia odradzającej się
Polski. Aplikację na systemy mobilne Android i iOS ściągnęło ponad 5 000 osób. W ramach aplikacji opracowano 273 punkty na mapie Warszawy, stworzono 20 spacerów i 40 biogramów postaci ważnych dla kultury, polityki i architektury w II Rzeczypospolitej. Ponadto powstało 5 gier
miejskich (w tym jedna przeznaczona dla dzieci) wykorzystujących technologię rzeczywistości
rozszerzonej.
Pracownia przygotowała także ponad godzinny wybór filmowych materiałów archiwalnych
towarzyszących ekspozycji Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918‒1939.
W omawianym okresie Pracownia przygotowała również filmowe materiały archiwalne, które
towarzyszyły wystawie Krzysztof Miller. Rok 1989.
I.

Cykle

1) Warszawski bzik, w ramach którego zapraszamy miłośników Warszawy do prezentowania
swoich pasji i zbiorów, a publiczność do poznawania dwudziestowiecznej historii miasta
z różnych perspektyw. Fragmenty filmów przygotowywane przez Pracownię zajmują ważne
miejsce w programie każdego spotkania.
12 stycznia – Nowy „Tajny Detektyw”. Prowadzenie: Jacek Dehnel.
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3 lutego – Zabawa taneczna wielce urozmaicona, czyli warszawski bal w ostatnią sobotę karnawału. W programie: tańce (shimmy, charlestone, rewiowe), gry (flirt warszawski, poczta
francuska), losowanie kotylionów.
13 marca – Warszawska identyfikacja, czyli gdzie zrobiono to zdjęcie? Prowadzenie: Dariusz
Osiak i Jakub Jastrzębski z kolektywu Warszawska identyfikacja.
22 kwietnia – Zielony Jazdów – spacer. Prowadzenie: Helena Wiśniewska i Mateusz Ptempski.
5 maja – Spacer śladami Stanisława Grzesiuka. Prowadzenie: Halina Niemiec.
17 czerwca – Spacer wokół Jeziorka Czerniakowskiego. Prowadzenie: Przemysław Pasek,
przewodnik, prezes fundacji Ja Wisła.
2) 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
historycznych 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 ważne świadectwa historyczne minionej epoki. Dyskutujemy o obrazach powstałych m.in. w Polsce, Związku Radzieckim, III Rzeszy i w faszystowskich Włoszech.
18 stycznia – Skarb (1949, 104 min), reż. Leonard Buczkowski
1 lutego – Sąsiedzi (1969, 135 min), reż. Aleksander Ścibor-Rylski
22 lutego – Lidia Baarova (2016, 106 min) reż. Filip Renč
15 marca – Coś się kończy, coś się zaczyna (1996, 79 min), reż. Jan Łomnicki
12 kwietnia – Elegia (1979, 84 min), reż. Paweł Komorowski
10 maja – Upadek Berlina [Padienije Berlina], część I (1949, 71 min), reż. Micheil Cziaureli
24 maja – Upadek Berlina [Padienije Berlina], część II (1949, 72 min), reż. Micheil Cziaurli
14 czerwca – Dzień oczyszczenia (1970, 97 min), reż. Jerzy Passendorfer
12 lipca – Echo (1964, 87 min), reż. Stanisław Różewicz
16 sierpnia – Jarzębina czerwona (1970, 127 min), reż. Ewa i Czesław Petelscy
30 sierpnia – 1944 (2015, 95 min), reż. Elmo Nüganen
13 września – Szyfry (1966, 80 min) reż. Wojciech Jerzy Has
18 października – Urodziny młodego warszawiaka (1980, 96 min), reż. Ewa i Czesław Petelscy
15 listopada – Polonia Restituta, część I (1980, 104 min), reż. Bohdan Poręba
29 listopada – Polonia Restituta, część II (1980, 115 min), reż. Bohdan Poręba
13 grudnia – Sportowiec mimo woli (1940, 64 min), reż. Mieczysław Krawicz
3) Filmowa historia Włoch – cykl prezentujący historię Włoch. Głównym tematem jego drugiej
części był terroryzm. W lutym odbył się ostatni pokaz w ramach cyklu. Spotkania prowadził
Leszek Kazana (UW).
20 stycznia – Wszyscy do domu, reż. Luigi Comencini (1960, 120 min)
27 stycznia – Wiek XX, część I, reż. Bernardo Bertolucci (1976)
17 lutego – Wiek XX, część II, reż. Bernardo Bertolucci (1976)
4) Kino a transformacja. Z archiwum polskiego kapitalizmu – cykl pokazów i spotkań poświęcony kinu polskiej transformacji. Spotkania prowadziła dr Ewa Drygalska.
14 kwietnia – Sukces (odc. 1), reż. Krzysztof Gruber
12 maja – Kapitał. Czyli jak zrobić pieniądze w Polsce, reż. Feliks Falk (1990, 105 min)
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23 czerwca – Lepiej być piękną i bogatą, reż. Filip Bajon (1993, 95 min)
8 września – Młode wilki (1996, 95 min), reż. Jarosław Żamojda
20 października – Amok (1999, 100 min), reż. Natalia Koryncka-Gruz
17 listopada – Pajęczarki (1993, 105 min), reż. Barbara Sass
5) Inne pokazy filmowe
13 stycznia – Czwarta dzielnica, reż. Adrian Prawica (2013, 75 min)
13 stycznia – Paderewski, człowiek sukcesu, czynu i sławy reż. Wiesław Dąbrowski (2013, 36
min)
14 stycznia – Paderewski Moonlight Sonota, reż. Lothar Mendes (1937, 86 min)
14 stycznia – Zapomniany przyjaciel. Rzecz o Herbercie Hooverze, reż. Katarzyna Kwiatkowska, Maciej Gawęcki (1997, 51 min)
16 lutego – My, Cichociemni. Głosy żyjących, reż. Paweł Kędzierski (2008, 65 min)
14 marca – Ostatni z Wachlarza, reż. Hanna Zofia Etemadi (2017, 65 min)
8 kwiecień – Azyl, reż. Niki Caro (2017, 126 min)
20 maja – Powstanie Warszawskie (2014, 85 min)
13 czerwca – Bohaterowie ze Steinu, reż. Piotr Szalsza (2015, 58 min)
24 czerwca – Dąbrowszczacy, reż. Dariusz Król (1995, 30 min)
30 września – Kazimierz Leski (2016, 55 min), reż. Małgorzata Brama, w ramach cyklu Podpisani
27 października – Stefan Starzyński – śledztwo umorzono (2018, 60 min), reż. Hanna Etemadi
7–9 września – współorganizacja międzynarodowego festiwalu filmów dokumentalnych Kultura jako opór, w trakcie którego wyświetlono w DSH:
 Hot Men Cold Dictatorship (Węgry 2015, 97 min), reż. Mária Takács
 From Us to Me (Wielka Brytania 2016, 87 min), reż. Ellin Hare
 Olga (Czechy 2014, 84 min), reż. Miroslav Janek
 Generation 68 (Chorwacja 2014, 87 min), reż. Nenad Puhovski
 Józef Czapski – Witness of the Century, 1896–1993 (Polska 2016, 58 min), reż. Andrzej Wolski
 Footprints in the Snow (Słowacja, Czechy 2015, 53 min), reż. Slavomír Zrebný
 Colors of the Voice (Bułgaria 2015, 88 min), reż. Rossen Elezov
 Next stop – Odeon Cinema (Bułgaria 2015, 69 min), reż. Ekaterina Minkova
 The Other Line (Serbia 2016, 108 min), reż. Nenad Milošević
 Roentgenizdat (Rosja, USA 2017, 25 min), reż. Stephan Coates, Paul Heartfield
 Pomarańczowa Alternatywa (Polska 1988, 22 min), reż. Mirosław Dembiński
 Vinyl Generation (Czechy, Stany Zjednoczone 2016, 72 min), reż. Keith Jones
 BP Underground (Węgry 2017, 52 min), reż. Eszter Turán, Anna Koltay
 Chuck Norris vs Communism (Rumunia, Węgry, 80 min), reż. Ilinca Calugareanu
 Master and Tatyana (Litwa 2015, 78 min), reż. Giedre Zickyte
13 października – Filmowy przewodnik po przedwojennej Warszawie w ramach festiwalu
Przestrzeń wolności w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – wykłady i pokazy fragmentów filmowych o przedwojennej Warszawie
14 października – Nowe Dynasy (2014, 25 min), reż. Katarzyna Krapacz
21 października – Licu. Rumuńska historia (2017, 87 min), reż. Ana Dumitrescu
8 listopada – Nakręcona historia wolności – spotkanie poświęcone różnym formach rozumienia wolności na przykładzie fragmentów filmów fabularnych
11 listopada
 Warszawa 1935 (2013, 20 min), reż. Tomasz Gomoła,
 Mogiła nieznanego żołnierza (1927, 71 min), reż. Ryszard Ordyński
 Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy (2013, 36 min), reż. Wiesław Dąbrowski
28 grudnia
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Stanisław Taczak. Pierwszy Dowódca Powstania Wielkopolskiego (2011, 24 min),
reż. Krzysztof Paluszyński
Powstanie Wielkopolskie. Zdobycie Ławicy (2008, 45 min), reż. Janusz Sidor,
Krzysztof Nowak
Mieczysław Paluch – Człowiek, Powstaniec, Dowódca (2015, 47 min), reż. Janusz
Sidor
EDUKACJA

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w ścisłym powiązaniu z bieżącą działalnością DSH, a ich
tematyka związana jest z aktualnie prezentowanymi wystawami, realizowanymi projektami, wydawanymi publikacjami oraz rocznicowymi wydarzeniami specjalnymi. Zajęcia prowadzone są
przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych. Uczestnicy pracują ze źródłami: analizują
dokumenty, materiały ikonograficzne i filmowe oraz relacje świadków
Proponujemy różne formy zajęć: warsztaty, spotkania filmowe, zwiedzanie wystaw, spotkania ze świadkami historii, gry miejskie, spacery z przewodnikiem. Oferta ma charakter interdyscyplinarny i poszerza 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, studentów, grup międzynarodowych, dorosłych, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz z autyzmem. Ponadto organizujemy konferencje i seminaria metodyczne dla nauczycieli i animatorów
kultury.
Zajęcia prowadzimy w tzw. Laboratorium historii XX wieku, które 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.
Duże zainteresowanie odwiedzających wzbudza pracownia dla dzieci, która została ulokowana w
dawnym 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 2018 roku kontynuowaliśmy cykl warsztatowy Oblicza totalitaryzmu, który został zapoczątkowany 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 także fragmentów kronik i filmów archiwalnych. Cykl obejmuje następujące tematy warsztatów:
 Stalinizm i hitleryzm – korzenie totalitaryzmu w ujęciu Hannah Arendt,
 Człowiek w systemie totalitarnym,
 Propaganda i karykatura w służbie totalitaryzmu,
 Ludzie i wojna: początek II wojny światowej w relacjach świadków,
 Życie codzienne w okupowanej Warszawie,
 Życie codzienne w getcie warszawskim,
 Doświadczenia Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie,
 Powstanie w getcie warszawskim,
 Więźniowie obozów koncentracyjnych – relacje ocalonych z Mauthausen,
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 Kobiety w systemach totalitarnych,


Rok 1945 w relacjach świadków.

2. 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 dziennikarkę Ankę Grupińską. Celem projektu jest przybliżenie 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 także „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,
 Życie codzienne w Peerelu,
 Kultura w Peerelu,


Drukarze – drugi obieg.

3. PRL na nowo
Cykl spotkań o PRL adresowany jest do zainteresowanych historią i naukami społecznymi
licealistów oraz studentów. Prowadzący Mateusz Fałkowski (PAN) prowadzi dyskusję o relacjach
w ramach społeczeństwa i pomiędzy społeczeństwem a władzą oraz o życiu codziennym w PRLu. Każde spotkanie poświęcone jest jednemu problemowi, na przykład: legitymizacja władzy,
gospodarka niedoboru, nomenklatura czy protesty. Tematy spotkań:


Ziemie Odzyskane jak Dziki Zachód
Jak budowano PRL w pierwszych latach po wojnie i na nowo dołączonych do Polski
terytoriach? Jak wyglądało życie bez funkcjonujących instytucji, reguł i norm?



Trudne słowo „legitymizacja”
Czy PRL była popularna? Skąd władza czerpała poparcie? Czy komuniści odwoływali się
do komunizmu czy do narodu? Co dokładnie legitymizowało władzę w różnych okresach
PRL?



Nomenklatura
Od Orwella wiemy, że były zwierzęta równe i równiejsze. Co to była „nomenklatura”?
Popatrzymy na PRL i partię jako na pewną organizację.



Ekonomia życia codziennego w małym miasteczku
Jak wyglądały barterowe wymiany, wzajemne przysługi i praktyki korupcyjne
w gospodarce niedoboru?



Dlaczego ludzie protestują?
Czy protesty wybuchały w PRL w momentach, gdy było gorzej, czy lepiej? Jakie
działania władzy i później opozycji wywoływały protesty i wyjście ludzi na ulice? Do
jakich metod protestu uciekano się?



Cholewy filcowe w Strzelcach Opolskich
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Lektura fragmentów „Taternictwa nizinnego” Jakuba Karpińskiego posłuży jako punkt
wyjścia do poszukania niekonwencjonalnych sposobów opisu PRL.


Paczki od Ciotki Unry, Bazar Różyckiego, przemytnicy i prywaciarze
Czy w PRL-u pito kawę? Noszono nylonowe rajstopy? Skąd brały się dobra
konsumpcyjne z Zachodu, jak nim handlowano i jak próbowano je produkować w Polsce.



Elwro, ZX Spectrum i Commodore
Komputery w PRL.

4. Filmowy PRL
Uzupełnieniem warsztatów Pamiętanie Peerelu jest cykl filmowy adresowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W trakcie spotkań pokazujemy kroniki filmowe oraz opowiadamy o realiach historycznych. Po projekcji zapraszamy młodzież do dyskusji. Cykl obejmuje dziesięć filmów w kolejności dekad, o których opowiadają:
 Popiół i diament (1958, 97’), reż. Andrzej Wajda,
 Matka Królów (1982, 127’), reż. Janusz Zaorski,
 Zezowate szczęście (1960, 107’), reż. Andrzej Munk,
 Zagubione uczucia (1957, 75’), reż. Jerzy Zarzycki,
 Dreszcze (1981, 102’), reż. Wojciech Marczewski,
 Człowiek z marmuru (1976, 153’), reż. Andrzej Wajda,
 Wodzirej (1977, 104’), reż. Feliks Falk,
 Człowiek z żelaza (1981, 147’), reż. Andrzej Wajda.
5. Współczesne polskie kino historyczne
Odrębny cykl warsztatów filmowych dotyczy współczesnego kina historycznego. Spotkania
obejmują: pokaz filmu, prezentację wprowadzającą w realia historyczne danej dekady i dyskusję.
 1920 – bitwa warszawska (2011, 111’), reż. Jerzy Hoffman,
 Obława (2012, 96’), reż. Marcin Krzyształowicz,
 Rewers (2009, 99’), reż. Borys Lankosz,
 Mała Moskwa (2008, 119’), reż. Waldemar Krzystek,
 Róża (2011, 98’), reż. Wojciech Smarzowski,
 Różyczka (2010, 115’), reż. Jan Kidawa-Błoński,
 Czarny czwartek (2011, 105’), reż. Antoni Krauze.
6. Warsztaty towarzyszące aktualnym wystawom prezentowanym w Domu Spotkań z Historią
Zajęcia towarzyszące wystawie Marjan Fuks. Pierwszy fotoreporter II RP (27 listopada 2017 –
8 kwietnia 2018):
warsztaty dla szkół podstawowych:




Jak mieszkano w przedwojennej Warszawie?,
Piłsudski w oczach Polaków,
Uczcić niepodległość.

warsztaty dla klas VII i gimnazjum:


Wreszcie wolność – rozwój Warszawy międzywojennej,
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Marjan Fuks – fotograf i reporter.

Zajęcia towarzyszące wystawie Bagaż osobisty. Po marcu (7 – 20 maja 2018):
warsztaty dla szkół ponadpodstawowych:


Marzec 1968.

Zajęcia towarzyszące wystawie Miasto z góry. Warszawa w przeddzień niepodległości
Warsztaty dla młodszych i starszych dzieci realizowane w ramach akcji Raz, dwa, trzy
Warszawiakiem jesteś Ty!
Zajęcia towarzyszące wystawie Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918-1939
Warsztaty dla młodszych uczniów (zerówka – 6 klasa SP):




Jak mieszkano w międzywojennej Warszawie?,
Piłsudski w oczach Polaków,
Uczcić niepodległość!

zajęcia dla starszych uczniów (klasy 7 i starsze)




Wreszcie wolność – rozwój Warszawy międzywojennej,
Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii,
Uczcić niepodległość!

7. Zajęcia plastyczno-historyczne
Stałym zainteresowaniem cieszy się cykl zajęć przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych:




Historyjki z ulicy Karowej – cykl zajęć opartych na książeczce autorstwa Anny Ziarkowskiej z ilustracjami Bohdana Butenki. O historii powojennej Warszawy i życiu jej mieszkańców opowiadają Historyjek i Historyjka.
o

Jak odbudowano Warszawę,

o

Kupuję, sprzedaję – o zakupach w powojennej Warszawie,

o

Hulajnoga pradziadka – o powojennych zabawach, grach i zabawkach,

o

Stalingraty – czyli o komunikacji w powojennej Warszawie.

W co się bawił pradziadek?
O dawnych zabawach, grach i zabawkach.



Moda w czasach prababci i pradziadka
W czasie zajęć dzieci poznają życie codzienne, rozrywki oraz modę z okresu dwudziestolecia międzywojennego.



Symbole w Warszawie
Żółty znak z czerwoną literą M, czarna wstążka na fladze… W czasie warsztatów poznajemy, malujemy, wyklejamy i umieszczamy na makiecie miasta różne symbole.



Papusza – dziewczyna z lasu
Podczas warsztatów dzieci dowiadują się, czym były tabory cygańskie, jak się mieszkało
w lesie i jaką cenę zapłaciła pierwsza cygańska poetka za zdradzenie tajemnicy swego
klanu. Dzieci poznają wiersze Papuszy i robią do nich ilustracje.



Od Białołęki po Ursynów
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Dlaczego osioł żyjący 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, że Warszawa to nie tylko Zamek Królewski i Pałac Kultury.


Bajka czeczeńska, wietnamska, litewska, rosyjska, cygańska... Niepotrzebne skreślić
Teatrzyk cieni, podczas którego uczestnicy dowiadują się ciekawych rzeczy o dzieciach
z innych krajów; one też lubią bajki.



To nie było tak – o figlach, jakie płata pamięć
Dlaczego dwie osoby, które widziały to samo zdarzenie, pamiętają coś zupełnie innego?
Jak to możliwe, że dobry wzrok nie wystarczy, by wyraźnie widzieć? Zajęcia o tym, jak
oczy i pamięć płatają nam figle.



Babciu, masz dziurawe dżinsy!
Studio fotograficzne, w którym dzieci wcielą się w idoli z dzieciństwa swoich pradziadków, dziadków i rodziców. Podczas zajęć powstaje galeria zdjęć, będąca ilustracją tego,
jak zmieniał się wygląd Polaków w XX wieku.



Spotkanie z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy



Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem… – siła dziecięcej wyobraźni



Czuję, rozumiem, reaguję – o umiejętności współodczuwania



Przedsiębiorczy pradziadek



Czy folklor może być trendy?



Czy jestem warszawiakiem z wyboru?

8. Portrety Sprawiedliwych
Co powoduje, że jedni stają się oprawcami, a inni – bohaterami? Czy bohaterowie należą do kategorii świętych, czy też są zwykłymi śmiertelnikami? Poprzez odwołanie się do indywidualnych
doświadczeń, rozbudzanie wyobraźni i wzbudzanie empatii młodzież uczy się, jak ważna jest
umiejętność samodzielnego myślenia i reagowania, kiedy jeszcze nie jest za późno. Studiując losy
Sprawiedliwych, młodzi ludzie mają szansę przekonać się, iż każdy z nas w obliczu niesprawiedliwości może podjąć suwerenną decyzję. Cykl warsztatów prezentuje wybrane sylwetki osób,
które stawiały opór systemom totalitarnym w XX i XXI wieku. W trakcie warsztatów korzystamy
ze strony internetowej poświęconej sylwetkom naszych bohaterów www.wefor.eu. Tematy
warsztatów:
 Tadeusz Mazowiecki,
 Marek Edelman – walczyć w słusznej sprawie,
 Magdalena Grodzka-Gużkowska,
 Antonia Locatelli,
 Anna Politkowska,
 Jan Karski,
 Jan Nowak-Jeziorański – rozmowy o patriotyzmie,
 Władysław Anders,
 Ks. Jan Zieja.
9. Warszawa w XX wieku
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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 czasów powojennych:


Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii,



Dzielnica, której nie ma – żydowska dzielnica dawniej i dziś,



Życie codzienne w okupowanej Warszawie,



Odbudowa Warszawy. Plany i rzeczywistość,



Powroty do Warszawy 1945–1946 w relacjach świadków,



Warszawa i warszawiacy 1945–55 w obiektywie fotografów.

10. Polacy z wyboru
Cykl zajęć dotyczący problematyki wielokulturowej Warszawy. W trakcie zajęć przybliżamy
niezwykły dorobek społeczności pochodzenia niemieckiego (zarówno przybyszów z krajów niemieckich, jak i ich potomków) w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym stolicy. Zajęcia
prowadzimy w oparciu o pakiet edukacyjny dla nauczycieli Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku przygotowany przez FWPN i DSH. Tematy
warsztatów:








Moje miasto – różne oblicza Warszawy,
Aktywny obywatel,
Warszawa wielokulturowa wczoraj, dziś i jutro,
Czy potrafię być przedsiębiorczy? Szukamy inspiracji u pradziadków,
Dlaczego ważna jest harmonia w przestrzeni miejskiej?,
Czy folklor może być trendy?,
Czy jestem warszawiakiem z wyboru?

11. KOR
Zajęcia oparte o przewodnik edukacyjny KOR dla nauczycieli przygotowany przez Dom Spotkań
z Historią i WCIES z okazji 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Warsztaty
wprowadzają uczniów w zagadnienie warunków politycznych, gospodarczych i społecznych
w PRL-u oraz wydarzeń, które doprowadziły do powstania KOR-u. Akcentują także cechy i postawy działaczy KOR-u, które również dzisiaj, w zmienionych warunkach historycznych, mogą
stać się dla nas źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania.
Warsztaty dla szkół podstawowych:


O wolności i jej braku

Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych:


12.

To nie jałmużna, tylko nasza mała Solidarność,
Komitet Obrony Robotników.
Gra Segment

Gra popularyzująca wiedzę o najnowszej historii Polski, w tym historii PRL-u i „Solidarności”.
Przygotowana została przez gdańską Fundację Centrum Solidarności przy udziale Domu Spotkań
z Historią (w opracowaniu warszawskiej wersji scenariusza) i zainstalowana przez nas w Parku
Kazimierzowskim. Gra stała się elementem oferty edukacyjnej Domu Spotkań z Historią, a także
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propozycją edukacyjnej rozrywki dla mieszkańców stolicy. Wszyscy warszawiacy mają możliwość zagrania w Segment, a grupy zorganizowane mogą korzystać z pomocy naszego edukatora.
13. Gra miejska Na tropach niepodległego państwa
Drużyna tropicieli wyrusza, by odnaleźć pierwsze ślady odzyskanej niepodległości. Jakie instytucje były kluczowe w pierwszych dniach polskiej państwowości? Co było konieczne, by państwo
mogło skutecznie i suwerennie funkcjonować?
14.

Wędrówki po niewidocznej Warszawie

W naszej ofercie edukacyjnej oprócz zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci
autystycznych, dzieci i młodzieży z grup marginalizowanych społecznie znajdują się 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 użytku z epoki. Patronat honorowy nad projektem objął Krzysztof Zanussi.
15.

Ścieżki mniejszości

Ścieżki mniejszości to projekt edukacyjny Domu Spotkań z Historią realizowany przez młodzież
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
trzy trasy: ścieżkę niemiecką, rosyjską i żydowską. W naszej ofercie znajdują się również spacery
śladami Ormian i Tatarów. Organizujemy spacery po terenie byłego getta, po żydowskiej Pradze,
po cmentarzu żydowskim, szlakiem Pamięci Ofiar i Męczeństwa oraz śladami Janusza Korczaka.
II. ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW
W roku akademickim 2017/2018 prowadziliśmy dwa cykle seminariów dla studentów:
1.

Spór o sens polskich i europejskich dziejów w kontekście integracji europejskiej

Konwersatorium 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 zrozumieć rolę
tematyki historycznej w stosunkach międzynarodowych i dialogu społeczeństw. Zajęcia prowadzone były przez dr. Kazimierza Wóycickiego.
2.

Między słowem i obrazem. Fenomen czeskiej książki ilustrowanej w XX i XXI wieku

Ilustracja nie jest ani brzydszą siostrą Kopciuszka (malarstwa), ani przyjemnością dzieciństwa,
z której wyrastamy z wiekiem. Sztuka książki ilustrowanej rozkwitła w nowożytnej Europie
w wieku XIX, choć jej tradycje były o wiele dawniejsze i nigdy nie ograniczały się do dopełniania tekstu. Mimo to takie sądy wyrażano nawet w okresie tzw. złotego wieku ilustracji. Tymczasem ilustracja nie ogranicza się do wizualnej interpretacji tekstu, ale tekst zmienia, poszerza pole
jego znaczeń. Bywa wobec tekstu detektywem, demaskatorem, oskarżycielem – czasem ujawnia
treści, które pisarz chciał ukryć, zamaskować lub złagodzić. Ci, którzy ruszają tropem ilustracji –
zwłaszcza, gdy dokonują na ich podstawie studiów porównawczych, badając jak ta sama książka
uruchamiała różne wyobraźnie artystyczne – przekonują się, jaka moc interpretacyjna tkwi
w ilustracji. I dotyczy nie tylko wewnętrznego świata dzieła literackiego, ale też zewnętrznego
świata realnego: ukazuje zmieniające się konwencje estetyczne, wizje antropologiczne, cechy
i wartości danego okresu kultury, nawet aspekty socjologicznych czy filozoficznych przekonań
obowiązujących w epoce.
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Zajęcia wpisują się w dziedzinę studiów wizualnych prowokujących do namysłu nad obrazem nie
tylko w aspekcie estetycznym, ale też ideowym. Ilustracja w roli aktywnego czytelnika, czasem
nawet animatora kultury, została przedstawiona na materiale czeskiej sztuki ilustracyjnej, głównie
z dwóch ostatnich stuleci. Zajmowali się nią najwybitniejsi czescy malarze, a ich ilustratorskie
eksperymenty wpisywały się w poszukiwania nowych języków artystycznych. Czesi utrzymali tę
tradycję także w drugiej połowie XX wieku, gdy np. w Polsce ilustrowano głównie książki dla
dzieci. Zajęcia miały charakter głównie analityczny i praktyczny: czytaliśmy obraz, obserwując,
w jaki sposób czyta on tekst, a jednocześnie sam zawiera ukryte mitologie. Przekonaliśmy się, jak
wybitni artyści tej miary co Mikoláš Aleš, Jan Zrzavý czy Toyen ilustrowali kanoniczne teksty
czeskiej kultury. Pytaliśmy, dlaczego po blisko 170 latach zbiór czeskich ballad Karela Jaromíra
Erbena nie tylko inspiruje wyobraźnię ilustratorów, ale też prowokuje do kręcenia teledysków,
etiud filmowych, nawet pełnometrażowych filmów fabularnych. Przekonaliśmy się, jak przedstawiciele czeskiego symbolizmu, secesji, modernizmu – Jan Preisler, Max Švabinský, František
Kobliha, Jan Konůpek, Karel Hlaváček – wprowadzali do ilustracji ezoterykę, erotykę, horror,
okultyzm, demonizm. Przedstawiliśmy koncepcję Księgi Františka Bílka i pismo „Moderní
Revue” – wybitne osiągnięcie czeskiej sztuki ilustracyjnej. Poznaliśmy jako ilustratorów oryginalne osobowości twórcze ilustratorów, jak František Kupka i Josef Váchal. Zobaczyliśmy, jak
ceniona surrealistka Toyen odczytywała dzieła Markiza de Sade i współtworzyła pismo „Erotická
Revue”, łamiące społeczne tabu i budujące nową kulturę patrzenia na ciało. Zajęliśmy się też
dokonaniami bardziej współczesnych ilustratorek, jak Kája Saudek, oraz nowymi poszukiwaniami obejmującymi eksperymentalną książkę autorską i książkę jako obiekt artystyczny. Zajęcia
prowadziła dr Danuta Krystyna Sosnowska z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
Zajęcia odbywały się od 28 lutego do 6 czerwca 2018 w każdą środę w godz. 15:00–16:30.
III. SPOTKANIA SPECJALNE
1. Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie From Poland with Love
13 stycznia 2018, w związku z finisażem wystawy From Poland with Love, poprowadziliśmy
rodzinne warsztaty kaligrafii i tworzenia drzew genealogicznych.
2. Akcja Zima w mieście
W dniach 16–26 lutego 2018 poprowadziliśmy warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci
uczestniczących w akcji Zima w mieście. Tematy zajęć były związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości: Piłsudski w oczach Polaków, Uczcić niepodległość oraz
Jak mieszkano w przedwojennej Warszawie? Ponadto w związku z 100. rocznicą utworzenia
Marynarki Wojennej we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni poprowadziliśmy zajęcia: Zróbmy sobie okręt, Origami okręt z naklejkami oraz Po co komu węzły marynarskie i do czego służy kod sygnałowy? Łącznie odbyło się 31 warsztatów, a z naszej oferty
skorzystało 679 uczniów.
3. Akcja Lato w mieście
Od 26 czerwca do 13 lipca prowadziliśmy warsztaty historyczno-plastyczne w ramach akcji
Lato w mieście. Zajęcia towarzyszyły przygotowywanej przez Dział Edukacji publikacji dla
dzieci pt. Historyjki o Niepodległej Warszawie 1918–1939. Tematy warsztatów: Życie codzienne w Warszawie dwudziestolecia, Ostatnie lato 1939 oraz Topografia międzywojennej
Warszawy. W ramach akcji przeprowadzono 22 warsztaty dla 458 uczestników.
4. Warsztaty plastyczne dla dzieci podczas Nocy Muzeów
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w dniu 19 maja 2018 roku poprowadziliśmy warsztaty
rodzinne, które towarzyszyły wystawie Afro PRL. Wizerunek Afrykanów w polskiej fotografii
prasowej 1955–1989. Odwiedzające nas rodziny z dziećmi pod kierunkiem edukatorów Domu Spotkań z Historią wykonały egzotyczne instrumenty perkusyjne, w tym kije deszczowe.
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5. Ogród Sprawiedliwych w Warszawie
5 czerwca 2014 na warszawskiej Woli został otwarty pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych, miejsce, gdzie honorowani są ludzie, którzy ryzykowali własnym życiem, aby ocalić
innych, oraz ci, 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 i XXI wieku.
Działania popularyzujące ideę honorowania Sprawiedliwych rozpoczęły się już w roku 2012,
a 6 marca 2013 obchodziliśmy po raz pierwszy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych
ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego 10 maja 2012 roku.
6 marca 2013 roku w Domu Spotkań z Historią powołano Komitet Honorowy Obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, na którego czele stanął premier Tadeusz Mazowiecki. Podczas drugiego posiedzenia Komitetu (17 lutego 2014 roku) pod kierownictwem
nowego przewodniczącego Zbigniewa Gluzy, prezesa Ośrodka KARTA, przyjęto propozycję
zgłoszoną przez burmistrz dzielnicy Wola o lokalizacji Ogrodu Sprawiedliwych na terenie
dzielnicy Wola. Podjęto również decyzję, że warszawski ogród swoim charakterem będzie
nawiązywał do istniejącego w Mediolanie Światowego Ogrodu Sprawiedliwych. W głosowaniu wybrano sześciu Sprawiedliwych. Uhonorowani wtedy to: Marek Edelman, Magda
Grodzka-Gużkowska, Jan Karski, Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska. Komitet Honorowy Obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych zmienił
także nazwę na Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. W kolejnym roku spośród
nadesłanych do Sekretariatu kandydatur na posiedzeniu Komitetu (19 stycznia 2015) wybrani
zostali trzej nowi Sprawiedliwi: Petro Hryhorenko, Hasan Mazhar, Nelson Mandela. W 2016
do grona Sprawiedliwych dołączyli Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki i ksiądz Jan Zieja. W 2017 roku Komitet uhonorował Natalię Gorbaniewską, Jana Jelinka oraz Roberto Kozaka.
12 stycznia 2018 na posiedzeniu Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych – spośród 13 kandydatur
przedstawionych Komitetowi – wybrano Rafała Lemkina, Armina Teofila Wegnera i ks. Adalbera Wojciecha Zinka. 6 marca 2018 podczas uroczystych obchodów Europejskiego Dnia
Pamięci o Sprawiedliwych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłoszono nazwiska
Sprawiedliwych. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Acoustic Acrobats.
18 czerwca 2018 roku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych zostały posadzone drzewka
i odsłonięto pamiątkowe kamienie poświęcone Sprawiedliwym. Kamienie odsłaniali: syn
Armina Teofila Wegnera – Michele Wegner, Alicja Bartuś z Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd. Wydarzenie poprowadził Jerzy Kisielewski.
6. Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
W 2018 roku zorganizowaliśmy 12 warsztatów dla klas integracyjnych oraz osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Ponadto zorganizowaliśmy:







28 lutego, 7 marca – zajęcia dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 240
w Warszawie,
13 marca – zajęcia dla dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 85 z Warszawy,
30 maja – warsztat dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach,
6 czerwca – spacery śladami niepodległej Warszawy dla dzieci z Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczych z Iławy,
21 listopada – zajęcia Piłsudski w oczach Polaków dla dzieci z Zespołu Szkół
Specjalnych 85,
13 grudnia – zajęcia dla najmłodszych uczniów specjalnej SP nr 240 pt. W co się
bawił pradziadek.
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7. Konkursy
Polacy z wyboru w walce o Niepodległą – projekt edukacyjny połączony z konkursem
W 2015 odbyła się premiera przewodnika Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia
niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku, który przygotowała Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej na podstawie wystawy prezentowanej kilka lat temu w Domu Spotkań
z Historią. Przewodnik (pakiet edukacyjny) jest adresowany do nauczycieli pracujących
w gimnazjach. Ma przybliżać nie tylko mało znane postacie i fakty z historii Warszawy
związane z dziejami osób i rodzin o niemieckich korzeniach, jak np. Romuald Traugutt, Artur
Oppman (Or-Ot), Fukierowie, Wedlowie, Szlenkierowie, Gebethnerowie, ale także
prowokować do stawiania pytań dotyczących wielokulturowej historii miasta
i funkcjonowania społeczeństwa (co wiemy o wielokulturowych korzeniach miasta? Co
znaczy być aktywnym obywatelem? Na czym polega filantropia? Gdzie szukać źródeł
przedsiębiorczości? Czym jest moje miasto, a czym moja ojczyzna?).
Przewodnik zawiera siedem scenariuszy lekcyjnych (które, odwołując się do historii, wiążą
się ze współczesnością) przygotowanych do wykorzystania na lekcjach historii i wiedzy
o społeczeństwie:









Moje miasto – różne oblicza Warszawy,
Aktywny obywatel,
Warszawa wielokulturowa wczoraj, dziś i jutro,
Czy potrafię być przedsiębiorczy?
Szukamy inspiracji u pradziadków,
Dlaczego ważna jest harmonia w przestrzeni miejskiej?
Czy folklor może być trendy?
Czy jestem warszawiakiem z wyboru?

Przewodnik zawiera materiały edukacyjne: pudełko z zestawem kilkudziesięciu kart pracy
pomocnych przy realizacji zajęć, artykuł prezentujący procesy osiedlania się w Warszawie
i polonizacji przybyszów z krajów niemieckich, słowniczek terminów, bibliografię,
wyjaśnienie użytych metod nauczania, propozycje projektów edukacyjnych.
12 kwietnia w Domu Spotkań z Historią odbyło się seminarium dla nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ogłoszenie konkursu. Temat prac
konkursowych: projekt historyczny dotyczący dziejów społeczności pochodzenia
niemieckiego i zaangażowanie w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Proponowane inspiracje: sylwetki Ignacego Boernera, Wandy Gertz, Władysława Andersa,
Gustawa Orlicz-Dreszera i bp. Juliusza Bursche. Do 31.05 wpłynęły 23 zgłoszenia, wśród
których zwracało uwagę duże zainteresowanie szkół zawodowych oraz placówek spoza
Warszawy. Do 17.10 wpłynęło 16 gotowych prac przygotowanych przez 7 zespołów ze szkół
podstawowych i 9 ze szkół ponadpodstawowych (łącznie 60 uczniów). Finalnie jury
zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody głównej i przyznaniu 3 wyróżnień. Projekt zwieńczyła
uroczysta gala (19.11 w DSH), na którą licznie przybyli uczniowie, przedstawiciele rodzin
pochodzenia niemieckiego oraz przedstawiciele organizacji partnerskich. Projekt
współfinansowany przez FWPN, realizowany we współpracy z FWPN i WCIES.
Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny Poznaj mój kraj przeznaczony dla
młodzieży ze szkół polskich i ukraińskich.
Konkurs był efektem
którą rozpoczęto w
Fundacji Wolność i
polskiego, a także
wrażliwości

kontynuowania współpracy nauczycieli polonistów z Polski i Ukrainy,
październiku 2016 roku w ramach programu Biało-czerwone ABC
Demokracja. Celem konkursu było promowanie polskości i języka
doskonalenie posługiwania się poprawną polszczyzną, rozwijanie
estetycznej
dzieci

27

i młodzieży, pogłębianie ciekawości świata. Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 54
z Warszawy.
Konkurs dla młodzieży Śladami niepodległości
Konkurs adresowany był do młodzieży licealnej, której zadaniem było uchwycenie śladów
niepodległości w najbliższej okolicy w formie reportażu literackiego lub fotograficznego.
Konkurs zainaugurowały warsztaty reporterskie i fotograficzne (czerwiec 2018, prowadzenie:
Adam Rębacz). W październiku odbyło się spotkanie z Chrisem Niedenthalem połączone
z wstępną ewaluacją prac (4.10). W konkursie wzięło udział 17 drużyn. Prace prezentowały
bardzo wysoki poziom, a ich efekt można podziwiać w broszurze Ślady niepodległości.
W ramach nagrody głównej 9 uczniów pojechało w dniach 14–16.12 na wycieczkę do Wilna.
Konkurs Ślady niepodległości zrealizowano w ramach miejskich obchodów 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości – projekt Szkoła Niepodległa. Partnerzy projektu:
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń.
8. Spotkania
Opowieści futbolowe, 17 czerwca 2018, godz. 18.30–20.00
Stefan Szczepłek – dziennikarz i publicysta sportowy, autor m.in. Mojej historii futbolu
i biografii Kazimierza Deyny, oraz Jarek Kaczmarek – opowiadacz z Grupy Studnia O., autor
książek Gole wszech czasów i premierowej Piszczek. To, co naprawdę jest ważne przywołali
legendarne mecze, dawnych i współczesnych bohaterów stadionów. Rozmawiano na temat
zbliżającego się mundialu i szans reprezentacji Polski oraz zorganizowano konkurs
z książkowymi nagrodami. Dodatkowo Stefan Szczepłek zaprezentował futbolowe pamiątki
z unikatowej, eksponowanej na licznych wystawach kolekcji.
Premiera książki Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939, 11 listopada 2018, godz.
14:00
W dniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się premiera
publikacji Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939. Jest to opowieść oparta
o świadectwa zebrane w Archiwum Historii Mówionej. Książka w innowacyjny i wciągający
sposób prezentuje realia Warszawy w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Premiera
zgromadziła zarówno liczne dzieci, jak i starszych mieszkańców Warszawy. Gośćmi
honorowymi spotkania byli autorzy: Anna Ziarkowska oraz ilustrator Bohdan Butenko, jak
również świadkowie historii, których relacje zostały wykorzystane w książce: Emil
Mieszkowski oraz Janina Szumna. Spotkanie poprowadziła redaktor radiowej Trójki,
Katarzyna Stoparczyk.
IV. PROJEKTY EDUKACYJNE
1. Podebatujmy o Niepodległej – konkurs debat historycznych
W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Dom Spotkań z Historią
i Fundacja Polska Debatuje od 10 kwietnia do 22 czerwca przeprowadziły cykl debat historycznych Podebatujmy o Niepodległej. Debaty miały formę konkursu, a jego celem było upowszechnienie wiedzy na temat historii Polski w XX wieku oraz ćwiczenie umiejętności merytorycznego
dyskutowania. Temat każdej debaty związany był z ważnym zagadnieniem z zakresu historii Polski niepodległej i dążeń niepodległościowych Polaków podejmowanych w XX wieku. W turnieju
wzięło udział 8 czteroosobowych drużyn z 5 warszawskich liceów (po dwie drużyny z XXVII LO
im. Tadeusza Czackiego, XI LO im. Mikołaja Reja, CXIX LO im. Jacka Kuronia oraz po jednej
z LXIV LO im. St. I. Witkiewicza i LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego). Dla wszystkich
uczestników konkursu zorganizowano warsztaty debatowania, a przed każdą z debat odbyły się
warsztaty historyczne, przygotowujące uczniów do dyskusji pod względem merytorycznym.
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Terminarz i tematy debat:


17 kwietnia – warsztaty historyczne (dwie drużyny z liceum im. Reja, jedna z liceum im.
Witkacego), warsztaty debatowania (po dwie drużyny z liceów im. Reja, im. Kuronia
i im. Czackiego, jedna z liceum im. Witkacego);



24 kwietnia – warsztaty historyczne (po dwie drużyny z liceów: im. Kuronia i im. Czackiego), 1. debata ćwierćfinałowa: Ta izba na miejscu Sejmu Ustawodawczego na początku 1921 roku przyjęłaby do realizacji program narodowej demokracji dla II Rzeczypospolitej (dwie drużyny z liceum im. Reja, jedna z liceum im. Witkacego);



8 maja – 2. debata ćwierćfinałowa: Ta izba na miejscu rządzących nie rezygnowałaby
z walki przeciwko Józefowi Piłsudskiemu 15 maja 1926 roku (po dwie drużyny z liceów
im. Kuronia i im. Czackiego); warsztaty debatowania (drużyny z liceów im. Kuronia, im.
Reja, im. Kamińskiego i im. Czackiego);



15 maja – warsztaty historyczne (drużyny z liceów im. Kuronia i im. Reja);



22 maja – 3. debata ćwierćfinałowa: Ta izba uważa, że II RP była państwem gospodarczego sukcesu (drużyny z liceów im. Kuronia i im. Reja);



30 maja – warsztaty historyczne (drużyny z liceów im. Kamińskiego i im. Czackiego);



8 czerwca – 4. debata ćwierćfinałowa: Ta izba uważa, że decyzja o wybuchu powstania
warszawskiego była słuszna (drużyny z liceów im. Kamińskiego i im. Czackiego); warsztaty historyczne (dwie drużyny z liceum im. Czackiego, drużyna z liceum im. Witkacego);



12 czerwca – 1. debata półfinałowa: Ta izba uważa, że działania Komitetu Obrony Robotników były skutecznym sposobem walki o wolność (dwie drużyny z liceum im. Czackiego,
drużyna z liceum im. Witkacego), warsztaty historyczne (drużyny z liceum im. Kuronia
i drużyna z liceum im. Czackiego);



15 czerwca – 2. debata półfinałowa: Ta izba na miejscu delegacji KKP „Solidarności”
nie zgodziłaby się na porozumienie z rządem z 30 marca 1981 roku (drużyna z liceum im.
Kuronia, drużyna z liceum im. Czackiego);



19 czerwca – warsztaty historyczne (drużyna z liceum im. Witkacego, drużyna z liceum
im. Kuronia);



22 czerwca – debata finałowa: Ta izba uważa, że Okrągły Stół był pozytywnym wydarzeniem w historii Polski (drużyna z liceum im. Witkacego, drużyna z liceum im. Kuronia).

Zwycięzcy konkursu otrzymali dwuosobowe zaproszenie na lunch w Hotelu Bristol, a pozostali
uczestnicy – nagrody książkowe. Konkurs debat historycznych Podebatujmy o Niepodległej został zrealizowany w ramach miejskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – projekt Szkoła Niepodległa. Partnerzy projektu: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
2. VIII edycja konkursu Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty!
Gra realizowana była w terminie od 18 czerwca do 9 września. Wedle danych organizatorów
w grze łącznie wzięło udział 20 graczy. Zadania konkursowe DSH dotyczyły plenerowej wystawy
DSH Miasto z góry. Warszawa w przeddzień niepodległości. Partnerami gry były: Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, Dom Kultury „Dorożkarnia”, Dom Spotkań z Historią, Dział Starej Książki Medycznej
Głównej Biblioteki Lekarskiej, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Kordegarda Galeria
Narodowego Centrum Kultury, Muzeum Gazownictwa, Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historyczne w Legionowie, Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego w Warce, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, Muzeum Łazienki Królewskie
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w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawskiej Pragi, Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina, VIII Ogród Jordanowski, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Stacja Muzeum, Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential, Zamek Królewski w Warszawie i ZOO Warszawa.
Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy. Wspólna akcja miała
zachęcić rodziny do aktywnego spędzania wakacji i poznawania historii. W ramach VIII edycji
konkursu dzieci, młodzież i całe rodziny odwiedzają warszawskie muzea i instytucje kultury,
gdzie rozwiązują zadania związane z ekspozycjami.
3. Międzymuzealna Gra Terenowa
DSH wzięło udział w Międzymuzealnej Grze Terenowej realizowanej w ramach Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej. Organizatorami byli: Dom Kultury Dorożkarnia, Biuro Kultury
m.st. Warszawy, Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz Games Development. Gra skierowana była
do uczniów klas 7 i starszych. Tegoroczna edycja została zrealizowana w dniach 13–16.09. Wzięło w niej udział 11 instytucji. Do gry zgłaszały się maksymalnie dziesięcioosobowe zespoły, które
w każdej z instytucji miały możliwość zetknięcia się z różnymi odsłonami niepodległości.
W DSH uczniowie grali w grę planszową Wyścig o Niepodległą.
4. Gra plenerowa Wyścig o Niepodległą
Gra została zainaugurowana 9.09 jako wydarzenie plenerowe DSH skierowane do rodzin: zespołów złożonych z dzieci (uczniów szkół podstawowych) i ich opiekunów. W ramach rozgrywki
dzieci, wcielając się w oficerów, wędrują wraz ze swoimi adiutantami (opiekunami) po odrodzonej Rzeczypospolitej. Otrzymują przy tym solidną dawkę wiedzy o realiach politycznych, społecznych, ekonomicznych i sportowych pierwszych lat niepodległej Polski. Inauguracyjną grę
prowadziła redaktor radiowej Trójki, Katarzyna Stoparczyk, która wcześniej zapraszała na rozgrywkę w audycji Zagadkowa niedziela. Obok wielkoformatowej planszy (7 m x 7 m) rozstawione zostały stoliki, przy których młodsze dzieci układały z puzzli odrodzoną Rzeczpospolitą.
W ramach rozgrywek rodzinnych rozegrano 10 partii w terminach: 9, 16, 23 września, 13 października oraz 10 listopada. Ponadto poprowadzono kilkanaście rozgrywek dla klas 7 i 8 szkół
podstawowych w ramach warsztatów edukacyjnych DSH. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział
ponad 200 osób.
Puzzle przygotowywane w ramach projektu cieszyły się ogromną popularnością w ramach obchodów Święta Niepodległości 11.11.2018. Prócz rozgrywek plenerowych gra zyskała uznanie
obserwujących nauczycieli. Przełożyło się to na kilkukrotne wypożyczenie gry na szkolne wydarzenia związane z obchodami Święta Niepodległości. Obecnie przygotowywana jest wersja pudełkowa gry, w nakładzie 500 egz. Gra rozprowadzana będzie po warszawskich szkołach.
Projekt Wyścig o Niepodległą (wcześniejsza nazwa Układamy z klocków Niepodległą) zrealizowano w ramach miejskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości –
projekt Szkoła Niepodległa. Partnerzy projektu: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
5. Gra Zadecydujmy o Niepodległej
Gra przeznaczona była dla uczniów szkół licealnych. Wzięły w niej udział zespoły z XXVII LO
im. T. Czackiego, LXIV LO im. St. Witkiewicza oraz IX LO im. K. Hoffmanowej, które wcieliły
się w główne stronnictwa polityczne początków polskiej niepodległości 1918: PPS (Czacki), Endecję (Hoffmanowa) i Ludowców (Witkacy). Każda z partii przygotowała kampanię internetową
oraz spoty, które promowała własnymi kanałami oraz za pośrednictwem profilu facebookowego
Zadecydujmy o Niepodległej (ponad 700 użytkowników). Równolegle trwała kampania wyborcza
w przestrzeni Warszawy – m.in. w zabytkowym tramwaju, który 11 grudnia jeździł po Warszawie
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i angażował do projektu mieszkańców stolicy. W wyniku głosowania internetowego zwyciężyła
drużyna z LO Czackiego, wcielająca się w PPS. Projekt zakończyło uroczyste wręczenie nagród,
które odbyło się 15 grudnia 2018 w DSH. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.
V. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
1. Podebatujmy o Niepodległej – konkurs debat historycznych
Dom Spotkań z Historią był organizacją partnerską Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność przy
projekcie Sound in the Silence. W DSH odbywały się tygodniowe warsztaty artystyczne realizowane przez artystów (teatr, drama i taniec), które odnosiły się do powstania warszawskiego i zarazem tworzyły autorskie przedstawienie. Dział Edukacji DSH był odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne części dla nauczycieli oraz realizację skierowanych do nich pięciodniowych
warsztatów (nauczyciele z Polski, Litwy, Niemiec i Finlandii).
2. I wojna światowa w pamięci polskiej i włoskiej
W międzynarodowym polsko-włoskim projekcie wzięli udział uczniowie warszawskich szkół
średnich Liceum im. Józefa Poniatowskiego, Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych oraz
włoskiego Liceum Klasycznego Monti w Cesenie. Od 11 do 16 października gościliśmy młodzież
włoską, która wzięła udział w warsztatach i spacerach historycznych przygotowanych przez Dom
Spotkań z Historią. Od 19 do 25 października młodzież polska udała się z rewizytą do Ceseny,
gdzie uczestniczyła w spotkaniach z historykami, warsztatach oraz zwiedzała wystawę dotyczącą
udziału Polaków w I wojnie światowej prezentowaną w ratuszu w Cesenie, a przygotowaną przez
stowarzyszenie polonijne działające w regionie Emilia-Romania.
VI. KLUB PRZYJACIÓŁ KARTY
Klub działa nieprzerwanie od chwili powstania Domu Spotkań z Historią. Zajęcia odbywają się
w każdy 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 Warszawskiej Pracowni Multimedialnej Domu
Spotkań z Historią oraz Archiwum Ośrodka KARTA. Celem zajęć jest nie tylko przygotowanie
do matury z historii, ale przede wszystkim popularyzowanie wiedzy historycznej oraz inspirowanie młodych ludzi do otwartej rozmowy o trudnych, kontrowersyjnych, a niekiedy bolesnych
zagadnieniach z historii najnowszej. Inicjatorem spotkań jest Koło Historyczne z XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, które od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem KARTA.
VII. SENIORZY I UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
Naszą ofertę edukacyjną adresujemy również do seniorów, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, a także pensjonariuszy dziennych domów opieki społecznej, dla których organizujemy
pokazy filmów, prelekcje, zwiedzanie wystaw.


21 lutego 2018 zorganizowaliśmy spotkanie na temat: Jak odbudowano Warszawę? dla
seniorów z Dziennego Domu Pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.
st. Warszawy.



12 grudnia 2018 zorganizowaliśmy oprowadzanie po wystawie Odzyskana. Fotoreportaż
z Warszawy 1918–1939. Seniorów z Uniwersytetu III wieku oprowadzała kuratorka Anna
Brzezińska.

VIII. KONFERENCJE METODYCZNE
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1. Seminarium dla nauczycieli Kurs ku Niepodległej
Na początku roku we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń zorganizowaliśmy cykl wykładów dla nauczycieli pod hasłem Kurs ku Niepodległej.
Cykl był poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematy zajęć:


Józef Piłsudski – fakty, mity, kontrowersje, 13 luty 2018, godz. 15:30– 17:00. Prowadzenie: prof. Tadeusz Wolsza;



Postać Józefa Piłsudskiego w edukacji polonistyczno-historycznej, 27 luty 2018, godz.
15:30– 17:00. Prowadzenie: prof. Danuta Jastrzębska-Golonka;



Roman Dmowski – polska szkoła politycznego myślenia, 6 marca 2018, godz. 15:30–
17:00. Prowadzenie: prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska;



Ignacy Jan Paderewski – wygrać Polskę na fortepianie, 13 marca 2018, godz. 15:30–
17:00. Prowadzenie: prof. Marek Kornat.

2. Seminarium dla nauczycieli Polacy z wyboru w walce o Niepodległą
12 kwietnia 2018 w DSH odbyło się seminarium dla nauczycieli i edukatorów Polacy z wyboru
w walce o Niepodległą. Podczas seminarium zaprezentowane zostały sylwetki Polaków pochodzenia niemieckiego zaangażowanych w walkę o polską niepodległość. Część merytoryczną uzupełniły warsztaty metodyczne poświęcone pracy metodą projektu edukacyjnego. Materiały zaprezentowane podczas seminarium są uzupełnieniem do istniejącego już pakietu Polacy z wyboru.
Pakiet ten dostarcza nauczycielom nowoczesnych narzędzi dydaktycznych do realizowania lekcji
i projektów poświęconych wielokulturowości i zróżnicowanych tradycji kulturowo-etnicznych
Warszawy.
Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawskie
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

3. Letnie spotkania z historią dla nauczycieli Warszawa marzeń
We współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z początkiem wakacji rozpoczęliśmy cykl spotkań dla nauczycieli pt. Warszawa marzeń. Tematy spotkań:


Warszawa w czasach Wazów, 26 czerwca 2018, godz. 14:00–15:30. Prowadzenie: prof.
Andrzej Karpiński;



Warszawa – metropolia XIX-wieczna, godz. 15:30–17:00. Prowadzenie: dr Marek
Ostrowski;



Jaka była Warszawa w marzeniach tych, którzy ją budowali w okresie międzywojennym,
27 czerwca 2018, godz. 13:00–14:30. Prowadzenie: prof. Tadeusz W. Świątek.

4. Seminarium Fundacji Erinnerung, Verantfortung und Zukunft (EVZ), 23 października
2018
Przedstawicielka Działu Edukacji wzięła udział w seminarium eksperckim zatytułowanym Promotion of digital innovation in historical-political education. Seminarium dotyczyło wypracowywania nowego programu grantowego fundacji EVZ dotyczącego innowacji w edukacji.
XI. PROGRAM DLA GRUP MIĘDZYNARODOWYCH


24 kwietnia – spacer ścieżką niemiecką dla młodzieży z Gimnazjum nr 117 z Warszawy
w ramach wymiany polsko-niemieckiej.
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25 kwietnia – warsztaty w języku niemieckiemu dla uczniów z XVII LO im. A. Frycza
Modrzewskiego w Warszawie w ramach wymiany polsko-niemieckiej.



26 kwietnia – spacer po socrealistycznej Warszawie dla uczniów z XVII LO im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie w ramach wymiany polsko-niemieckiej.



16 maja – spotkanie dla grupy nauczycieli z Japonii na temat misji DSH, wypracowanej
przez nas metodologii pracy z młodzieżą, przekazywania wiedzy o historii XX wieku,
edukacji historycznej w szkołach oraz podręcznikach do nauczania historii.



19 maja – spacer ścieżką niemiecką w języku niemieckim dla międzynarodowej grupy
nauczycielskiej.



7 czerwca – warsztat Życie codzienne w PRL oraz spacer po socrealistycznej Warszawie
dla grupy licealistów z XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zbigniewa Herberta w ramach wymiany polsko-niemieckiej.



21 września – dwa spacery połączone ze zwiedzaniem Warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych oraz pomników na Trakcie Królewskim dla 49 LO z oddziałami dwujęzycznymi.



26–30 – projekt Sound in the Silence realizowany z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, warsztaty teatralno-muzyczno-taneczne dla grup z Finlandii, Niemiec, Polski i Litwy oraz warsztaty dla nauczycieli.



16 października – spacer po terenach byłego getta zrealizowany w ramach programu Erasmus Plus.

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 – znawca i popularyzator dziedzictwa Kresów,
twórca jednej z największych i najbardziej reprezentatywnych prywatnych kolekcji poświęconych
wschodnim terenom I i II Rzeczypospolitej.
W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości był to szczególnie intensywny rok również dla koordynatora Programu Warszawskiej Inicjatywy Kresowej. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach Programu WIK należały:


Przygotowanie wystawy plenerowej Teraz będzie Polska! Rok 1918! przeznaczonej do
ekspozycji w kilkunastu dzielnicach Warszawy w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanych przez miasto stołeczne Warszawę;
a dokładniej przygotowanie koncepcji wystawy, przeprowadzenie kwerend źródłowych,
wybór materiałów ikonograficznych i tekstów, opracowanie tekstów do poszczególnych
plansz wystawy oraz podpisów do ilustracji, we współpracy z Danutą Błahut-Biegańską
oraz pełnomocnikiem dyrektora DSH do spraw popularyzacji, Moniką Kapa-Cichocką.



Przygotowanie wystawy Domu Spotkań z Historią Wielka Wojna na Wschodzie 1914–
1918. Od Bałtyku po Karpaty. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego wzbogaconej
o oryginalne pamiątki z okresu pierwszej wojny światowej do ekspozycji w Bogatyńskim
Ośrodku Kultury; a dokładniej przygotowanie zmodyfikowanego scenariusza i nowej
aranżacji wystawy oraz udostępnienie ponad 100 oryginalnych obiektów.



Przygotowanie koncepcji, przeprowadzenie kwerend źródłowych, organizacja i prowadzenie cyklu autorskich prezentacji O Niepodległą i jej granice na Wschodzie w Domu
Spotkań z Historią od lutego do grudnia 2018 roku.
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Przygotowanie wielokrotnie modyfikowanych (w zależności od potrzeb i miejsca) prezentacji multimedialnych poświęconych fenomenowi roku 1918, okolicznościom odzyskania niepodległości ze szczególnym zwróceniem uwagi na wątki pomijane, niedostatecznie znane oraz te dotyczące sytuacji i wydarzeń historycznych na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.



Udział w przygotowaniu i realizacji programów wydarzeń, których Dom Spotkań z Historią był partnerem instytucjonalnym (Festiwal Dziedzictwa Kresów, Dolnośląskie Dni
Kultury Kresowej i in.).



W ramach misji popularyzatorskiej i edukacyjnej Domu Spotkań z Historią zadaniem koordynatora WIK w 2018 roku było przygotowanie i prowadzenie spotkań w DSH oraz
poza jego siedzibą zarówno w Warszawie, jak i w innych miejscowościach w kraju. Wynikało to z widocznego wzrostu zainteresowania tematyką kresową w 2018 roku, a także
szczególnego zainteresowania wydarzeniami z roku 1918.

W 2018 roku koordynator WIK przygotował, zorganizował i poprowadził 130 spotkań, prezentacji i wystąpień, w tym:
–

42 wydarzenia w siedzibie DSH,

–

17 wydarzeń w innych miejscach w Warszawie,

–

49 wydarzeń w innych miejscowościach na terenie kraju i za granicą,

–

22 zajęcia (prezentacje) dla uczniów w Warszawie i innych miejscowościach.

Działania podejmowane w 2018 roku w ramach programu WIK wiązały się z:
• misją popularyzatorską i edukacyjną Domu Spotkań z Historią, w tym zwłaszcza organizacją spotkań, prezentacji, pokazów filmowych, promocji książek, dyskusji panelowych;
• programowaniem i organizacją wydarzeń, w których DSH i WIK był partnerem lub
współorganizatorem (m.in. Noc Kultury w Opolu, Festiwal Dziedzictwa Kresów, Dolnośląskie
Dni Kultury Kresowej);
• stałą współpracą ze stołecznymi oraz pozawarszawskimi instytucjami kultury;
• współpracą ze środowiskami kresowymi, organizacjami kombatanckimi, organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi zarówno w stolicy, jak i poza nią;
• kontaktami z przedstawicielami mediów zainteresowanych problematyką dziedzictwa historyczno-kulturowego Kresów oraz promocją działań i wydarzeń organizowanych w ramach
WIK w prasie, radiu, telewizji i internecie;
• prośbami ze strony różnych organizacji i osób prywatnych o pomoc merytoryczną i kwerendy związane z udostępnianiem materiałów ikonograficznych;
• digitalizacją zbiorów Koordynatora WIK oraz materiałów użyczanych ze źródeł zewnętrznych wykorzystywanych na bieżąco.
CYKL OPOWIEŚCI Z KRESÓW W DOMU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

I.

Opowieści z Kresów – najważniejszy projekt programu WIK-u – to trwający nieprzerwanie od
czerwca 2007 roku cykl spotkań autorskich prowadzonych przez Tomasza Kubę Kozłowskiego.
Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca. Bazą źródłową prezentacji multimedialnych jest gromadzona przez autora, licząca kilkadziesiąt tysięcy obiektów kolekcja materiałów
i pamiątek kresowych. W ramach uzupełnienia wykorzystywana jest ikonografia dostępna w domenie publicznej. Spotkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z tym prezentacje odbywały się dwukrotnie w ciągu tego samego dnia – o godz. 12:00 i o godz. 18:00. W 2018
roku w ramach cyklu odbyły się 24 spotkania:
•

17 stycznia: Na narty w Czarnohorę i Gorgany! (2 spotkania)
Prezentacja poświęcona zapomnianej kolebce polskiego narciarstwa, jaką na przełomie
XIX
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i XX wieku były Karpaty Wschodnie – z opowieściami o prekursorach narciarstwa
w Karpatach, zimowych szaleństwach i sportowych wyczynach w Czarnohorze i Gorganach, dziejach i osiągnięciach Karpackiego Towarzystwa Narciarzy, popularnych schroniskach, zimowych marszach szlakiem II Brygady. Spotkanie uzupełniono ciekawostkami
dotyczącymi dawnego sprzętu, narciarskiego savoir-vivre, szusujących dam i znanych
narciarzy.
•

21 lutego: Pod znakiem Pogoni. Polacy za niepodległą …Litwą! (2 spotkania)
Prezentacja przygotowana z okazji stulecia proklamowania niepodległości Litwy przez
Tarybę (Litewską Radę Państwową) poświęcona udziałowi Polaków w tworzeniu niepodległego państwa litewskiego w 1918 roku. Osią opowieści były: wielowątkowa historia
tzw. „krajowców”, postawy litewskich Polaków, sylwetki wybitnych postaci, takich jak
Stanisław Narutowicz, Michał Pius Römer, Ludwik Abramowicz, Tadeusz Wróblewski
oraz skomplikowane polsko-litewskie relacje na początku XX wieku.

•

21 marca: Pod znakiem Pogoni. Polacy za niepodległą …Białorusią! (2 spotkania)
Prezentacja w stulecie proklamowania w Mińsku niepodległości Białorusi oraz powstania
Białoruskiej Republiki Ludowej poświęcona udziałowi Polaków w tworzeniu niepodległego państwa białoruskiego w 1918 roku. Osią opowieści były: działalność tzw. „krajowców”, postawy białoruskich i litewskich Polaków, sylwetki wybitnych postaci takich
jak Roman Skirmunt, Tadeusz Iwanowski, Edward Woyniłłowicz, Stanisław Chrząstowski, udział Polaków w rządach BRL oraz relacje polsko-białorusko na początku XX wieku.

•

18 kwietnia: Wilno w papier zaklęte. Poezja i typografia nad Wilią (2 spotkania)
Tematem spotkań był oryginalny, mało znany dorobek literacki i wydawniczy Wilna
z początku XX wieku oraz II Rzeczypospolitej, w tym sylwetki wybranych wileńskich
poetów i poetek lat 20. i 30., zasłużonych dla kultury polskiej wydawców (zwłaszcza Ludwika Chomińskiego), propagatorów sztuki projektowania książki i starannej typografii
(Bonawentury Lenarta), błyskotliwych ilustratorów, grafików i graficzek (Ruszczyca,
Hoppena, Horyda, Rouby, Achrem-Achremowiczowej), którzy prowadzili swoją działalność w Wilnie.

•

16 maja: Lipsze u nas w Kołomyi! (2 spotkania)
Spotkania poświęcone leżącej nad Prutem stolicy Pokucia – Kołomyi. Opowieść o wielokulturowym i wielonarodowym mieście, rozsławionym licznymi anegdotami, powiedzonkami i nietuzinkowymi wydarzeniami, a także o wybranych postaciach pochodzących
z Kołomyi.

•

20 czerwca: Burki, kumys i araby. W Sławucie u Sanguszków (2 spotkania)
Prezentacja poświęcona leżącej nad Horyniem Sławucie i jej właścicielom – rodzinie
Sanguszków. Opowieść o gospodarczych dokonaniach książąt Sanguszków na Wołyniu,
słynnej stadninie koni arabskich i modnej stacji klimatycznej, wspaniałym archiwum
i zbiorach Sanguszków, o Żydach w Sławucie, dramatycznych wydarzeniach z 1917 roku
i zabójstwie ks. Romana Damiana Sanguszki, a także o współczesnej działalności Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. Romana Damiana Sanguszki w Sławucie.

•

18 lipca: Sprawcy, ofiary, ocaleni, sprawiedliwi. Pamięć i niepamięć zbrodni (2 spotkania)
Prezentacja w 75. rocznicę apogeum zbrodni ludobójstwa na Wołyniu poświęcona zbrodniom popełnionym przez ukraińskich nacjonalistów w czasie tzw. „krwawej niedzieli”
11 lipca 1943 roku, sprawiedliwym Ukraińcom ratującym Polaków oraz rozbieżnej pamięci i narracji historycznej o tej tragedii na Ukrainie i w Polsce.
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II.

•

15 sierpnia: Wileńscy zagończycy i tatarska jazda. Rzecz o 13 Pułku Ułanów Wileńskich
i 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich (2 spotkania)
Prezentacja w dniu Święta Wojska Polskiego poświęcona kawalerii w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Opowieść o legendarnych wileńskich zagończykach – Jerzym i Władysławie Dąbrowskich i ich sławnych następcach; Tatarach w Wojsku Polskim – Pułku Jazdy
Tatarskiej walczącym w wojnie 1919–1920 roku oraz ułanach z egzotycznego Szwadronu
Tatarskiego; kawalerzystach z Nowej Wilejki i Wilna służących w 13 Pułku Ułanów Wileńskich i 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich.

•

19 września: Kresowe reduty września 1939 roku (2 spotkania)
Prezentacja nawiązująca do 79. rocznicy niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę we
wrześniu 1939 roku poświęcona wojnie obronnej na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Opowieść o walkach na Kresach toczonych z wojskami niemieckimi i Armią
Czerwoną; bombardowaniach miast i miasteczek; bitwie pod Lwowem i obronie miasta;
żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza broniących kresowych stanic i Sarneńskiego
Rejonu Umocnionego; walkach toczonych przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”; obronie Brześcia, Wilna i Grodna; bitwach pod Kodziowcami, Husynnem, Władypolem, Szackiem i Wytycznem.

•

24 października: Emancypantki, Snopkowianki, Sokolice, Skautki, Ochotniczki. Lwowianki u progu Niepodległości (2 spotkania)
Prezentacja nawiązująca do 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety poświęcona roli kobiet i organizacji kobiecych we Lwowie pod koniec XIX i na początku
XX wieku oraz wkładowi lwowianek w walkę o prawa wyborcze dla kobiet. Opowieść
o: dokonaniach lwowskich emancypantek z drugiej połowy XIX wieku, inicjatywie Wandy Czartoryskiej gospodarczego kształcenia kobiet i utworzeniu szkoły w Snopkowie,
Zakładach Naukowych Zofii Strzałkowskiej, aktywności kobiet na Uniwersytecie Lwowskim i postaci Łucji Charewiczowej, lwowskich sokolicach, założycielkach skautingu
żeńskiego – Jadze Falkowskiej i Oldze Drahonowskiej, działalności lwowskiej feministki
Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz dokonaniach Marii Dulębianki i Ochotniczej Legii
Kobiet.

•

21 listopada: Listopadowe rozrachunki Wokół mitu obrony Lwowa (2 spotkania)
Prezentacja nawiązująca do 100. rocznicy polsko-ukraińskich walk o Lwów poświęcona
rzadziej opisywanym, mniej znanym i nadal budzącym kontrowersje wątkom dotyczącym
dramatycznych walk toczonych we Lwowie w listopadzie 1918 roku oraz zderzeniu popularnych mitów z historyczną rzeczywistością. Opowieść o niepodległościowych aspiracjach Polaków i Ukraińców, powstaniu Ukraińskiej Rady Narodowej, zamachu i przejęciu
władzy we Lwowie przez Ukraińców, orlętach i walkach toczonych we Lwowie, odsieczy
i wyzwoleniu Lwowa, pogromie oraz upamiętnieniu poległych i budowie Cmentarza
Obrońców Lwowa.

•

19 grudnia: Fuzje, kotyliony, baty i małanka. Sylwester i Nowy Rok na Kresach (2 spotkania)
Spotkanie poświęcone obchodom i świętowaniu ostatniego dnia starego i pierwszego dnia
nowego roku na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Opowieść o panujących
zwyczajach i tradycyjnym świętowaniu Nowego Roku na Kresach, modnych balach sylwestrowych i karnawałowych organizowanych we Lwowie na początku XX wieku, a także dramatycznych sylwestrach z lat 1914–1918 opisanych we wspomnieniach i pamiętnikach.
CYKL O NIEPODLEGŁĄ I JEJ GRANICE NA WSCHODZIE

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości koordynator programu WIK przygotował cykl autorskich prezentacji poświęconych wybranym wydarzeniom związanym z walką
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o niepodległość oraz wschodnim granicom w latach 1914–1921. Półtoragodzinne prezentacje,
ilustrowane oryginalną, unikatową ikonografią z epoki, cieszyły się dużym zainteresowaniem
publiczności i wysoką frekwencją. W 2018 roku w ramach cyklu odbyło się 11 spotkań:
•

15 lutego: Od Brześcia i Rarańczy do Kaniowa
Prezentacja przygotowana na stulecie wydarzeń historycznych, poświęcona traktatowi
brzeskiemu, który został zawarty 9 lutego 1918 roku przez państwa centralne (Niemcy,
Austro-Węgry) z Ukrainą. Zgodnie z postanowieniami traktatu, Ukraińska Republika Ludowa zyskała część Podlasia, Chełmszczyznę, Wołyń i Galicję Wschodnią. Tematami
spotkania były też: wielka akcja protestacyjna przeciwko postanowieniom traktatu (odbyła się w lutym i marcu 1918 roku), ostateczne zerwanie sojuszu z Niemcami i AustroWęgrami oraz bitwy stoczone przez II Brygadę Legionów Polskich z wojskami austriackimi pod Rarańczą, a następnie przez II Korpus Polski z wojskami niemieckimi pod Kaniowem na Ukrainie.

•

10 marca: Ociosanie Kresów. O traktacie ryskim i jego konsekwencjach
Prezentacja poświęcona batalii z sowiecką Rosją o kształt granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Tematy spotkania: koncepcja „linii Curzona”, przebieg i kulisy rokowań w Mińsku, a następnie w Rydze w 1921 roku, kłopoty z realizacją postanowień traktatowych,
powrót Polaków z głębi Rosji i rewindykacja zrabowanych dzieł kultury oraz losy dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej i setek tysięcy Polaków, którzy w wyniku traktatu pozostali poza granicami odrodzonego państwa polskiego.

•

4 kwietnia: Z Piłsudskim do Ostrej Bramy. Wileńska Wielkanoc 1919 roku
19 kwietnia 1919 roku oddziały I Brygady Jazdy ppłk. Władysława BelinyPrażmowskiego rozpoczęły trzydniowy bój o Wilno z bolszewikami. 22 kwietnia Józef
Piłsudski wydał Odezwę Naczelnego Wodza do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa
Litewskiego, w której zadeklarował prawo samostanowienia wszystkich narodowości
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Prezentacja przypominała o bolszewickich rządach
w Wilnie, genezie i przebiegu operacji wileńskiej, wkroczeniu wojsk polskich do miasta
i związanych z tym wydarzeniem kontrowersjach, a także o federacyjnych planach Józefa
Piłsudskiego i ich niepowodzeniu.

•

26 maja: Orły na Kreszczatiku. Wokół wyprawy na Kijów
4 maja 1920 roku Wojsko Polskie wkroczyło do Kijowa, a pięć dni później w centrum
miasta odbyła się wspólna polsko-ukraińska defilada. Wyprawa kijowska z wiosny 1920
roku i polsko-ukraiński sojusz wojskowy od dziesięcioleci wywołują emocje i budzą liczne spory. Prezentacja poświęcona polskiej obecności w Kijowie w maju i czerwcu 1920
roku oraz kontrowersjach związanych z tym wydarzeniem.

•

6 czerwca: Nie tylko Kostiuchnówka. Legiony nad Styrem i Stochodem
Prezentacja poświęcona walkom toczonym przez Legiony Polskie na Wołyniu jesienią
1915 oraz latem 1916 roku, których symbolem stała się największa bitwa stoczona pod
Kostiuchnówką. Przypomniano także fenomen Legionowa i Rojowego Osiedla (leśnych
osad legionowych zbudowanych w lasach Wołynia), historię ustanowienia odznaki „Za
wierną służbę” i idei usypania Kopca Chwały Legionów, a także dzieje legionowych
cmentarzy, restaurowanych od lat wysiłkiem harcerzy i ochotników.

•

4 lipca: Krechowiecką szablą… Nie tylko o obronie Stanisławowa i bitwie pod Krechowcami
Prezentacja poświęcona legendarnej formacji kawaleryjskiej, jaką byli Ułani Krechowieccy. Opowieść o sformowaniu w 1917 roku 1 pułku kawalerii polskiej w ramach armii
rosyjskiej, dramatycznych wydarzeniach z lata 1917 roku – obronie miasta i ludności Stanisławowa przed gwałtami ze strony zdemoralizowanych oddziałów rosyjskich oraz bi-
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twie stoczonej z oddziałami niemieckimi i austriackimi pod Krechowcami. Przypomniana
została również sylwetka wyjątkowego dowódcy, pułkownika Bolesława Mościckiego.
•

8 sierpnia: Dowborczycy. O 1 Korpusie Polskim w Rosji
Prezentacja poświęcona dziejom polskich formacji wojskowych tworzonych w Rosji
w czasie I wojny światowej. Opowieść o genezie i historii formowania 1 Korpusu Polskiego oraz o postaci legendarnego dowódcy, generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. Nie
zabrakło historii spektakularnego zajęcia twierdzy w Bobrujsku, a także wątków dotyczących walk toczonych przez Korpus z bolszewikami, burzliwych dziejów Korpusu i jego
żołnierzy do rozbrojenia i likwidacji formacji przez Niemców w maju 1918 roku, udziału
Dowborczyków w wyzwalaniu Warszawy w listopadzie 1918 roku oraz losu pomnika
Dowborczyków w Warszawie.

•

5 września: Pożoga na Wołyniu i Podolu. Bolszewicy na Kresach
Prezentacja poświęcona dramatycznym wydarzeniom, jakie w latach 1917–1920 rozgrywały się na ziemiach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Opowieść o bolszewickich rządach na Kijowszczyźnie, Podolu i Wołyniu, niszczeniu świątyń i zabytków, zagładzie wspaniałych kresowych rezydencji, żołnierskich rewoltach i samowolach,
zbrodniach na Polakach i walkach z Armią Czerwoną.

•

22 października: Orzeł Kontra Pogoń. O Akcji Żeligowskiego i powstaniu Litwy Środkowej
Prezentacja poświęcona konfliktowi polsko-litewskiemu. Opowieść o Lucjanie Żeligowskim i planach Józefa Piłsudskiego, zajęciu Wilna w październiku 1920 roku, wojnie polsko-litewskiej, powstaniu Litwy Środkowej oraz finalnej inkorporacji Wilna i Wileńszczyzny, traumie Litwy i antypolskiej propagandzie.

•

7 listopada: Orzeł kontra tryzub. Wojna polsko-ukraińska 1918–1919
Prezentacja nawiązująca do 100. rocznicy wybuchu polsko-ukraińskiej wojny o Galicję
Wschodnią. Opowieść o przejęciu władzy w Galicji Wschodniej przez Ukraińców w listopadzie 1918 roku, powstaniu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej, wyzwoleniu Lwowa i obronie lwowskiej enklawy, wojnie o Galicję Wschodnią,
ofensywie armii generała Hallera i ostatecznym zajęciu Małopolski Wschodniej.

•

5 grudnia: Przybieżeli legioniści, landszturmiści, c.k. wojacy... Wigilie i kolędy Wielkiej
Wojny na Kresach
Prezentacja poświęcona wigiliom bożonarodzeniowym obchodzonym na froncie wschodnim Wielkiej Wojny, w tym zwłaszcza pierwszym wojennym wigiliom roku 1914 i 1915.
Opowieść o dramatycznych okolicznościach świąt spędzanych na froncie i tragedii losu
Polaków wcielonych do wrogich, zaborczych armii. W programie spotkania znalazły się
zapomniane, oryginalne kolędy układane i śpiewane podczas I wojny światowej przez
żołnierzy polskich walczących w Karpatach Wschodnich, na Polesiu i Wołyniu.

III.

CYKL KINO KRESOWE

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
reżyserów, a także spotkania i dyskusje z twórcami filmów. W 2018 roku odbyły się 3 projekcje
w siedzibie DSH:
•

13 kwietnia: Śladami Vincenza, reż. Waldemar Czechowski (2000, 57 min)
W związku z przypadającą w 2018 roku 130. rocznicą urodzin Stanisława Vincenza, prozaika i eseisty, badacza kultury, znawcy Huculszczyzny oraz świata antyku, jednego
z najwybitniejszych intelektualistów polskich XX wieku odbył się pokaz filmu poświęco-
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nego autorowi monumentalnej tetralogii huculskiej Na wysokiej połoninie. Gościem wieczoru był reżyser Waldemar Czechowski, jeden z najlepszych znawców dorobku Stanisława Vincenza. Autor filmu podążał śladami bohatera – od rodzinnej Huculszczyzny po
Szwajcarię, gdzie Vincenz zmarł – a także zebrał wspomnienia jego najbliższych, m.in.
dzieci: Barbary i Andrzeja, oraz przyjaciół i znajomych, wśród których znaleźli się Czesław Miłosz, Jeanne Herch i Sergiusz Golvin.
•

10 lipca: Niedokończone msze wołyńskie, (2018, 43 min.), reż. Tadeusz Arciuch, Maciej
Wojciechowski
W przeddzień 75. rocznicy „krwawej niedzieli” i apogeum zbrodni ludobójstwa na Wołyniu odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego poświęconego tragicznym
losom polskiego duchowieństwa i ludności cywilnej na Kresach. W dyskusji po projekcji
uczestniczyli twórcy filmu – Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski. Współorganizatorami wydarzenia były Fundacja Stanica Kresowa oraz TVP Historia.

•

28 października: Więcej niż sztandar – rzecz o 12 pułku ułanów podolskich , (2018, 45
min.), reż. Maciej Kuszewski i Piotr Latałło
W ramach 6. Festiwalu Filmowego „EMIGRA” odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego zrealizowanego w koprodukcji polsko-amerykańskiej, poświęconego stacjonującemu w Białokrynicy na Wołyniu 12 Pułkowi Ułanów Podolskich. Po projekcji
odbyło się spotkanie z twórcami filmu Maciejem Kuszewskim i Piotrem Latałłą. Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja EMIGRA.

W ramach wydarzeń, które miały miejsce poza Warszawą, a w których DSH uczestniczył jako partner instytucjonalny i współorganizator, odbyło się 5 kolejnych projekcji filmowych.
Podczas Wileńskiej Nocy Kultury – cyklu wydarzeń zorganizowanych wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną – pokazane zostały dwa inne tytuły:
•

28 czerwca: Moje Wilno, reż. Alina Czerniakowska (1994, 38 min)
Film dokumentalny poświęcony związkom Wilna z Rzeczpospolitą. Jego szczególnym
walorem są oryginalne kadry z okresu międzywojennego.

•

28 czerwca: Zapomniana rozgłośnia, reż. Józef Wierzba (2009, 30 min)
Film dokumentalny poświęcony historii Radia Wilno, jednej z najlepszych rozgłośni Polskiego Radia w okresie międzywojennym, gdzie narodził się Teatr Polskiego Radia,
a Paweł Jasienica debiutował jako spiker.

W ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie (DSH był partnerem instytucjonalnym) odbyły się dwa pokazy filmowe Kina kresowego:
•

28 lipca w Lubaczowie: Niedokończone msze wołyńskie, (2018, 43 min.), reż. Tadeusz
Arciuch, Maciej Wojciechowski

•

1 sierpnia w Horyńcu Zdroju: Śladami starej kroniki, (1998, 46 min.), reż. Joanna Wierzbicka, Walentyna Kobluk
Film dokumentalny zrealizowany z wykorzystaniem oryginalnych kadrów filmu Piękno
naszych Ziem Wschodnich, którego premierowe pokazy odbyły się w sierpniu 1939 rok.

Ponadto podczas wydarzenia organizowanego wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie pokazany został film dokumentalny,
w którym o dzieciństwie i młodości na Wołyniu opowiadał ks. prałat Janusz Popławski, były kapelan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Prezes Oddziału
Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, od 1963
roku związany z ziemią lubaczowską m. in. jako proboszcz parafii w Dachnowie i Baszni. Film
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ten, nieznany mieszkańcom Dachnowa, wywarł silne wrażenie na widzach i wywołał liczne komentarze i wspomnienia o ks. Januszu Popławskim.
•

15 września: To są nasze Kresy! (1997, 29 min.), reż. Andrzej Chiczewski
INNE SPOTKANIA POŚWIĘCONE DZIEDZICTWU KRESÓW

IV.

Równolegle ze stałymi cyklami organizowane były inne spotkania dotyczące szeroko rozumianego dziedzictwa historycznego i kulturowego Kresów. Brali w nich udział przedstawiciele
instytucji państwowych, naukowcy, autorzy książek, eksperci i zaproszeni goście. W pierwszym
półroczu najważniejszym wydarzeniem przygotowanym przez WIK było spotkanie eksperckie
zorganizowane we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą. W drugim półroczu szczególnym wydarzeniem była organizowana w DSH wspólnie z
Fundacją Kresy – Syberia dwudniowa konferencja „Pamięć Pokoleń”, której uczestnikami byli
przede wszystkim potomkowie Polaków wywiezionych w głąb ZSRR w czasie wojny. W 2018
roku w DSH odbyły się 4 takie spotkania.
•

23 stycznia: Muzealizacja „niemieckiego Wschodu” – drogi, strategie, instytucje. Jak
skutecznie zajmować się dziedzictwem kulturowym utraconych ojczyzn?
Prezentacja dr Magdaleny Izabeli Sachy z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy koordynatora WIK-u w związku z decyzjami Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o utworzeniu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Dr
Magdalena Izabella Sacha przedstawiła strategie wobec dziedzictwa niemieckiego
Wschodu, jakie od lat 50. XX wieku wypracowała Republika Federalna Niemiec, a także
instytucjonalny wymiar tej polityki, którego wyrazem jest działalność sześciu dużych muzeów krajowych [poświęconych m.in. Prusom Wschodnim (dziś: Warmia, Mazury, obwód kaliningradzki), Prusom Zachodnim (dziś: Pomorze Gdańskie), Śląskowi, Pomorzu,
a także Niemcom naddunajskim i siedmiogrodzkim]. W ramach prezentacji zostały omówione również następujące tematy: działalność kilkuset mniejszych muzeów, izb muzealnych, bibliotek i archiwów zajmujących się „Niemcami Wschodnimi”; naukowe wsparcie
oddolnych inicjatyw zapewniane przez Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców
w Europie Wschodniej w Oldenburgu; obowiązek składania przez poszczególne landy corocznego sprawozdania przed Bundestagiem z wykonania zadań związanych z ochroną
i popularyzacją wiedzy o niemieckim dziedzictwie na Wschodzie; tworzone z rozmachem
i przejmujące aktywa mniejszych jednostek Centrum przeciwko Wypędzeniom w Berlinie. Uczestnikami spotkania zorganizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą było kilkudziesięciu przedstawicieli wybranych instytucji i organów państwowych, m.in. MKiDN, MSZ, NIMOZ.

•

8 lutego: Jan Sas-Zubrzycki. Romantyk polskiej architektury?
Prezentacja architekta Jerzego Wowczaka, autora książki Jan Sas-Zubrzycki. Architekt,
historyk i teoretyk architektury. Prezentacja poświęcona postaci i dorobkowi jednego
z najwybitniejszych polskich architektów końca XIX i początku XX wieku, twórcy „architektury narodowej” – Janowi Sasowi-Zubrzyckiemu (1860–1935). Urodzony w Tłustem na Podolu, profesor Politechniki Lwowskiej i pierwszy w niepodległej Polsce dziekan
Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, teoretyk architektury, konserwator sztuki, autor kilkudziesięciu książek z zakresu historii architektury, historii sztuki, teorii budowy formy, filozofii architektury oraz kilkuset artykułów poświęconych problemom
wykonywania zawodu architekta, a także sztuce ludowej, wychowaniu młodzieży. SasZubrzycki był twórcą projektów 129 kościołów i wywarł znaczący wpływ na architekturę
sakralną na ziemiach polskich końca XIX wieku. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Współorganizatorem spotkania był Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.
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•

15 września: Nieprzebrane skarby miasta Lwowa
Prezentacja poświęcona zasobom lwowskich archiwów, bibliotek i muzeów przedstawiona w ramach międzynarodowej konferencji „Pamięć Pokoleń” zorganizowanej w DSH
przez Fundację Kresy Syberia. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu uczestników
dorocznej konferencji przybyłych z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Australii.

•

4 grudnia: Wracając do Wilna – losy Wilnian w XX wieku
Wieczór poświęcony burzliwym dziejom mieszkańców Wilna w XX wieku zorganizowany z okazji promocji książki Tadeusza Tomaszewskiego pt. Wracając do Wilna, wydanej
przez Wydawnictwo „Czytelnik”. W promocji publikacji, na którą składa się 21 wywiadów (wspomnień osób, które urodziły się lub młodość spędziły w Wilnie) wzięli udział:
autor zbioru wywiadów Tadeusz Tomaszewski z Wilna oraz jedna z bohaterek książki –
dr Irena Totwen-Nowakowska. Fragmenty książki czytali i opowiadali o swoich związkach rodzinnych z Wilnem aktorzy: Katarzyna Skarżanka i Paweł Burczyk – krewni bohaterów książki. Cieszące się bardzo dobrą frekwencją i odbiorem publiczności spotkanie
zorganizowane zostało we współpracy z Wydawnictwem Czytelnik.
WSPÓŁPRACA WIK ZE STOŁECZNYMI INSTYTUCJAMI KULTURY I UNIWERSYTETAMI
TRZECIEGO WIEKU

V.

Od 2009 roku DSH regularnie współpracuje ze stołecznymi instytucjami zainteresowanymi
popularyzacją dziedzictwa historyczno-kulturowego Kresów, organizując spotkania i prezentacje
multimedialne także poza siedzibą DSH. W 2018 roku – w ramach współpracy z Centrum Promocji Kultury na Pradze – kontynuowany był stały, comiesięczny cykl prezentacji w Klubie Kultury Seniora na Gocławiu. Na prośbę Uniwersytetu Otwartego Bereszit działającego w ramach
Jewish Community Center (Centrum Społeczności Żydowskiej) w pierwszym półroczu koordynator WIK przygotował trzy prezentacje dla słuchaczy JCC. W drugim półroczu organizowane były
spotkania towarzyszące wystawie przygotowanej przez Koordynatora WIK Teraz będzie Polska!
Rok 1918.
Spotkania w stołecznych Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz instytucjach kultury stwarzały dodatkową okazję do promocji wydarzeń organizowanych w siedzibie
DSH. W 2018 roku koordynator WIK przygotował i poprowadził 17 spotkań w Warszawie poza
DSH:
•

16 lutego: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6 – Z biegiem Zbrucza. Zapomniane dziedzictwo Podola (spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół
Życia);

•

22 lutego: Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Nowogródzkie mateczniki. Szlacheckie
zaścianki nad Niemnem, Łanią i Szczarą;

•

22 marca: Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Polacy z Małego Wiednia. Casus Kochanowskiego z Czerniowiec;

•

27 marca: Uniwersytet Otwarty Bereszit Jewish Community Center (Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Chmielnej) – Od Altenberga do Zuckerkandla. Wschodniogalicyjscy Żydzi jako wydawcy polskiej literatury i mecenasi polskiej kultury;

•

3 kwietnia: Uniwersytet Otwarty Bereszit Jewish Community Center (Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Chmielnej) – Złoczów. Czasy złote, czasy złowrogie;

•

19 kwietnia: Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Heimat na Kresach. O Niemcach z Inflant, Wołynia i Galicji;
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•

8 maja: Uniwersytet Otwarty Bereszit Jewish Community Center (Centrum Społeczności
Żydowskiej przy ul. Chmielnej) – Różańcowa Madonna i rabini znad Seretu. Opowieść
o Czortkowie;

•

17 maja, Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Jaszuny, czyli kanikuła u Radziwiłłów, Balińskich i Śniadeckich;

•

15 czerwca: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6 – Zdrada i bunt. W stulecie bitew pod Rarańczą i Kaniowem (spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub
Przyjaciół Życia);

•

21 czerwca, Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Nie tylko Kostiuchnówka. Legiony nad
Styrem i Stochodem.

•

13 września: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, Teraz będzie
Polska! Rok 1918 (wernisaż wystawy). Spotkanie zorganizowane z okazji otwarcia wystawy Domu Spotkań z Historią w siedzibie biblioteki;

•

27 września, Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Wileńscy zagończycy i tatarska jazda;

•

25 października, Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Lipsze u nas w Kołomyi;

•

13 listopada: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91, ul. Chłodna 11 – Nie tylko
11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. Spotkanie towarzyszące wystawie Teraz
będzie Polska! Rok 1918 eksponowanej na Woli. Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola;

•

22 listopada, Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Zgliszcza nad Seretem. Tarnopola
i tarnopolan dzieje burzliwe;

•

22 listopada: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6 – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Życia;

•

13 grudnia, Klub Kultury Seniora na Gocławiu – Na kresowym talerzu… Smaki i smaczki
z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

Ponadto – z inicjatywy koordynatora WIK – 28 lutego dr Magdalena Sachy przedstawiła prezentację Muzealizacja „niemieckiego Wschodu” – drogi, strategie, instytucje. Jak zajmować się
dziedzictwem kulturowym utraconych ojczyzn. Prezentacja została zorganizowana dla Parlamentarnego Zespołu Miłośników Lwowa oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian
i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Wydarzenie odbyło się w pomieszczeniach Sejmu RP.
VI.

WYDARZENIA I IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ WIK POZA WARSZAWĄ

Systematycznie rosnące zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i historycznym Ziem
Wschodnich I i II Rzeczypospolitej oraz wypracowana w ramach programu WIK oryginalna oferta popularyzatorska i edukacyjna zaowocowały bardzo licznymi prośbami o zorganizowanie spotkań w placówkach kulturalnych i oświatowych w kraju, a także za granicą. Zapytania kierowały
przede wszystkim samorządy, instytucje kultury i organizacje z Górnego i Dolnego Śląska,
Opolszczyzny, Pomorza, Warmii i Mazur, a więc regionów zamieszkałych w znacznej mierze
przez osoby z kresowym rodowodem. Część próśb pochodziła z Podlasia (głównie z Białegostoku) i Podkarpacia, gdzie tradycyjne związki kulturowe z obszarem Małopolski Wschodniej powodują regularne podejmowanie tematyki dziedzictwa Kresów. Tam również realizowany jest
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projekt wirtualnego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej z inicjatywy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W 2018 roku z uwagi na organizowane w całym kraju obchody 100. rocznicy odzyskania
niepodległości szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dotyczące mniej znanych
wątków związanych z historią roku 1918 na ziemiach polskich, w tym przede wszystkim na Kresach. Przygotowane w ramach programu WIK oryginalne prezentacje dotyczące skomplikowanej
historii roku 1918, w wielokrotnie modyfikowanych i uzupełnianych wersjach, kilkunastokrotnie
były przedstawiane w różnych ośrodkach, spotykając się z bardzo dobrym odbiorem i budząc
żywe reakcje publiczności.
Wyrazem uznania dla przygotowanych w ramach programu WIK prezentacji i popularyzatorskiej misji DSH były zaproszenia Koordynatora WIK do Muzeum Narodowego w Krakowie
z prezentacją towarzyszącą finisażowi głośnej wystawy #Dziedzictwo, a także do Wilna, do Instytutu Polskiego z prezentacją dotyczącą udziału Polaków w tworzeniu niepodległego państwa litewskiego w 1918 roku.
W 2018 roku odbyło się 41 spotkań w 25 miejscowościach (zestawienie to nie obejmuje wydarzeń w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów i Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej):
•

11 stycznia: Kraków, Muzeum Narodowe, al. 3 Maja 1, Gmach Główny, Sala u Samurajów – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli... Unia tu już była! Spotkanie zorganizowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Fundację Stanica Kresowa w ramach
finisażu wystawy #Dziedzictwo;

•

25 stycznia: Białystok, Galeria im. Slendzińskich , ul. Waryńskiego 24a – Jaszuny czyli
z wizytą u Radziwiłłów, Balińskich i Śniadeckich. Organizatorzy: Galeria im. Slendzińskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku;

•

28 lutego: Milanówek, sala konferencyjna Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4 –
Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli... Unia tu już była! Organizator: Milanowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku;

•

2 marca: Strzelce Opolskie, Strzelecki Ośrodek Kultury, plac Stefana Żeromskiego 7 –
Zgliszcza nad Seretem. Tarnopola i tarnopolan dzieje burzliwe. Organizator: Strzelecki
Ośrodek Kultury;

•

3 marca: Gliwice, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, ul. Poniatowskiego 14 – Palmy,
Pascha, Pesach. Wielkanoc na Kresach. Organizator: Muzeum w Gliwicach. Wydarzenie
zorganizowane w ramach cyklu Spotkania z Kresami Rzeczypospolitej;

•

5 marca: Opole, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Czytelnia WBP, ul. Piastowska 18 –
Zdrada i bunt. Od Brześcia i Rarańczy do Kaniowa. Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich;

•

9 marca: Jarosław, Centrum Kultury i Promocji, Rynek 5, Kamienica Attavantich – Nieprzebrane skarby Miasta Lwowa. Organizatorzy: Burmistrz Miasta Jarosławia, Centrum
Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezentacja zainaugurowała obchody Roku Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu (koordynator WIK był pomysłodawcą uczczenia 125. rocznicy urodzin Mieczysława Gębarowicza w mieście jego urodzenia). W spotkaniu uczestniczyli
m.in. przedstawiciele Rady Miasta, dyrektorzy jarosławskich placówek kulturalnych (muzeum, biblioteki) i oświatowych, przedstawiciele lokalnych mediów (prasy, radia i telewizji z Rzeszowa i Jarosławia);

•

10 marca: Lubaczów, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. T. Kościuszki 18 – Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada. Organizatorzy: Wójt Gminy Lubaczów,
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lubaczowie. Spotkanie
zorganizowane w związku z przypadającą w 2018 roku 75. rocznicą apogeum ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Lubaczów, dyrektorzy bibliotek, członkowie TMLiKPW i mieszkańcy Lubaczowa;
•

10 marca: Oleszyce, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 6 – Palmy, Pascha,
Pesach. Wielkanoc na Kresach. Organizatorzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceburmistrz Oleszyc, członkowie Zespołu Pieśni
i Tańca KRESY z Lubaczowa, pasjonaci lokalnej historii i mieszkańcy miasteczka;

•

12 marca: Przemyśl, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, plac Berka Joselewicza 1 –
Kamienie wołać będą! Janowej Doliny rozkwit i zagłada. Organizatorzy: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów
w Przemyślu. Spotkanie zorganizowane w związku z przypadającą w 2018 roku 75. rocznicą apogeum ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej;

•

28 kwietnia: Sokolec k. Wałbrzycha, Karczma pod Sową – Borysławska ziemia obiecana. Prezentacja dla uczestników IV Zjazdu Rodu Ważnych i innych osób pochodzących
z Borysławia oraz jego okolic;

•

17 maja: Białystok, Galeria im. Slendzińskich, ul. Waryńskiego 24a – Narocz. Śniardwy
II Rzeczypospolitej. Organizatorzy: Galeria im. Slendzińskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku;

•

18 maja: Łańcut, Muzeum-Zamek, ul. Zamkowa 1 – Merkury we Lwowie. O lwowskich
jarmarkach, sklepach, kupcach i rzemieślnikach. Organizator: Muzeum-Zamek w Łańcucie;

•

21 maja: Głogów, Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima, ul. Jedności Robotniczej 15 – Pociąg ze Lwowa. Wypędzenie Polaków z Kresów 1945–1946. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla
Anonima;

•

24 maja: Giżycko, Hotel Masovia, ul. Dąbrowskiego 8 – Pociąg z Wilna, pociąg ze Lwowa… Wypędzenie Polaków z Kresów w latach 1945–1946. Organizator: Stowarzyszenie
Wspólnota Mazurska. Wydarzenie zorganizowane w ramach stałego cyklu jako XXXIII
spotkanie z historią Od niemieckiego Lötzen do polskiego Giżycka;

•

28 maja: Wilno, Instytut Polski, ul. Didžioji 23 – Pod znakiem Pogoni! Polacy za Niepodległą …Litwą! Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Spotkanie odbyło się w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Poezji Maj nad Wilią. Stulecie odbudowy państwowości Polski i Litwy;

•

11 czerwca: Głębinów, Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy Rybak, – Nad Gniezną
i Seretem. Rzecz o Trembowli. Organizator: Klub Tarnopolan w Nysie. Spotkanie odbyło
się w ramach XXXII Tarnopolskiego Zjazdu Kresowian, w którym uczestniczyli mieszkańcy Tarnopola i województwa tarnopolskiego oraz ich potomkowie;

•

12 czerwca: Nysa, Nyski Dom Kultury, ul. Wałowa 7 – Tarnopola i Tarnopolan dzieje
burzliwe. Organizatorzy: Klub Tarnopolan w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nysie,
Urząd Miasta i Gminy Nysa i Nyski Dom Kultury. Spotkanie odbyło się w ramach XXXII
Tarnopolskiego Zjazdu Kresowian;
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•

13 czerwca: Głubczyce, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Rynek 1 – Od Mińska,
Brześcia i Rarańczy do Kaniowa, Lwowa i Wilna. Rok 1918 na Kresach. Organizator:
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej;

•

14 czerwca: Głubczyce, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Rynek 1 – Rzeka graniczna. Z biegiem Zbrucza. Organizator: Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej;

•

28 czerwca: Strzelce Opolskie, Strzelecki Ośrodek Kultury, plac Stefana Żeromskiego 7
– Narocz. Śniardwy II Rzeczypospolitej. Organizator: Strzelecki Ośrodek Kultury;

•

29 czerwca: Opole, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Czytelnia WBP, ul. Piastowska
18 – Wileńska sztuka książki. Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,
Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Spotkanie było jednym z kilku wydarzeń Wileńskiej Nocy Kultury zorganizowanej wspólnie przez WBP i DSH w ramach Nocy Kultury
w Opolu;

•

31 sierpnia: Jarosław, Centrum Kultury i Promocji, Rynek 5, Kamienica Attavantich –
Perła Wileńszczyzny. Opowieść o Naroczy. Prezentacja inaugurująca X Międzynarodowy
Festiwal Kultury Kresowej w Jarosławiu pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w której uczestniczyli m.in. Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch, przedstawiciele Rady Miasta, jarosławskich placówek kulturalnych i oświatowych, lokalnych
mediów (prasy, radia i telewizji z Rzeszowa i Jarosławia). Organizatorami spotkania były
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu;

•

1 września: Jarosław, Centrum Kultury i Promocji, Rynek 5, Kamienica Attavantich –
Wileńscy zagończycy i tatarska jazda. Opowieść o ułanach znad Wilii i Wilejki. Prezentacja odbyła się w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu. Organizatorami spotkania były Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Jarosławiu oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu;

•

15 września: Dachnów, Centrum Wystawienniczo-Koncertowe w Dachnowie (cerkiew
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) – Kresowe Maryje i Chrystusy. W spotkaniu licznie
uczestniczyli mieszkańcy wsi i zaproszeni goście m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny oraz ks. dr Michał Maciołek, kanclerz kurii Diecezji ZamojskoLubaczowskiej. Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Miejska Biblioteka
Publiczna w Cieszanowie oraz Dom Spotkań z Historią;

•

17 września: Lubaczów, Miejska Biblioteka Publiczna, Wrzesień 1939 roku na Kresach.
Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Lubaczowie oraz
DSH. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów 79. rocznicy sowieckiej agresji na
Polskę w 1939 roku;

•

20 września: Białystok, Galeria im. Slendzińskich, ul. Waryńskiego 24a – Wileńscy zagończycy i tatarska jazda. Opowieść o ułanach znad Wilii i Wilejki. Organizatorzy: Galeria im. Slendzińskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku;

•

21 września: Strzelce Opolskie, Strzelecki Ośrodek Kultury, plac Stefana Żeromskiego 7
– Rok 1918 na Kresach! Od Brześcia, Rarańczy i Kaniowa do Lwowa i Wilna. Organizator: Strzelecki Ośrodek Kultury;
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•

22 września: Wrocław, Filharmonia Wrocławska, Plac Piłsudskiego – Nie tylko 11 listopada! Kresy w marszu ku Niepodległej. Prezentacja w ramach zjazdu i uroczystej gali
z okazji XXX-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
zorganizowanych pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wojewody Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza;

•

24 września: Wisznia Mała k. Wrocławia, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – Kresy
a Niepodległość oraz Za lwowską rogatką. Z Łyczakowa do Winnik, Czyszek i Biłki. Inicjatorem wydarzenia zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
był Ireneusz Osenkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Krynicza i Wiszni Małej, potomkowie Polaków wypędzonych z kilku wsi pod Lwowem (m. in. Czyszek, Winniczek, Dublan, Tuligłów, Siemianówki), którzy po prezentacji dzielili się wspomnieniami i informacjami zachowanymi w rodzinnych przekazach;

•

28 września: Opole, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Czytelnia WBP, ul. Piastowska
18 – Nie tylko 11 listopada! Kresy w marszu ku Niepodległej. Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Dom Spotkań z Historią w Warszawie;

•

22 października: Kielce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. ks. P. Ściegiennego 13 –
Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918 na Kresach. Spotkanie zorganizowane w ramach XIII Dni Lwowa w Kielcach przez Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich;

•

29 października: Poznań, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, ul. Mostowa 27 A – Polski Meran i zaleszczycka szosa. O zderzeniu mitów. Spotkanie
zorganizowane przez Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych
w Poznaniu przy współudziale Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
oraz Towarzystwa Naukowego im. Ignacego Jana Paderewskiego w ramach projektu Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały pod honorowym patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego;

•

6 listopada: Radom, Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, ul. Żeromskiego 56 – Nie tylko 11 listopada. Zapomniana historia roku 1918. Prezentacja zainaugurowała IV Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich: Drogi do Niepodległości
organizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, oddział Radom;

•

8 listopada: Białystok, Galeria im. Slendzińskich, ul. Waryńskiego 24a – Nie tylko 11 Listopada! Zapomniana historia roku 1918 na Kresach. Organizatorzy: Galeria im. Slendzińskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku;

•

15 listopada: Bytom, Centrum Kresowe, ul. Moniuszki 13 – Nie tylko 11 listopada. Zapomniana historia roku 1918 na Kresach. Spotkanie zorganizowane przez Centrum Kresowe w Bytomiu i Dom Spotkań z Historią w Warszawie w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości;

•

18 listopada: Poznań, Dom Polonii, Rynek 51 – Nie tylko o Orlętach! Wokół mitu Obrony
Lwowa w 1918 roku. Spotkanie w 100-lecie polsko-ukraińskich walk o Lwów zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Poznaniu i Dom Spotkań z Historią w Warszawie;
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•

29 listopada: Jarosław, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry – Pociąg ze Lwowa.
Wypędzenie Polaków z Kresów 1945–1946. Prezentacja towarzyszyła promocji trzeciego
tomu Jarosławskiej Księgi Kresowian. Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie
„Dziedzictwo Kresów” w Jarosławiu i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu;

•

30 listopada: Przemyśl, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, plac Berka Joselewicza
1 – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918 na Kresach. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. ks. Bronisława
Mireckiego w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Dom Spotkań z Historią w Warszawie w ramach obchodów 100-lecie odzyskania Niepodległości;

•

3 grudnia: Rzeszów, Dom PTTK, ul. Matejki 2 – Perła Wileńszczyzny. Opowieść o Naroczy. Organizatorem spotkania była Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale
PTTK w Rzeszowie;

•

7 grudnia: Strzelce Opolskie, Strzelecki Ośrodek Kultury, plac Stefana Żeromskiego 7 –
Na kresowym talerzu… Smaki i smaczki z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Organizator: Strzelecki Ośrodek Kultury.

VII.

FESTIWAL DZIEDZICTWA KRESÓW

Festiwal Dziedzictwa Kresów to największa w kraju cykliczna impreza dedykowana szeroko
ujmowanemu dziedzictwu historyczno-kulturowemu ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
organizowana przez Gminę Lubaczów oraz samorząd Województwa Podkarpackiego pod patronatem Sejmu RP, Senatu RP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program
Festiwalu w 2018 roku obejmował kilkadziesiąt wydarzeń odbywających się w kilkunastu miejscowościach na Podkarpaciu – Lubaczowie, Radrużu, Horyńcu Zdroju, Baszni Dolnej, Podlesiu,
Oleszycach, Cieszanowie, Przemyślu, Jarosławiu i Rzeszowie, w Zamościu na Lubelszczyźnie,
a także w Niemirowie na Ukrainie w dniach od 26 lipca do 6 sierpnia 2018 roku.
Dom Spotkań z Historią, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dorobkowi w zakresie popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kresów, jest partnerem instytucjonalnym Festiwalu
Dziedzictwa Kresów. Zaangażowanie DSH obejmowało zarówno ścisłą współpracę z organizatorami Festiwalu na wszystkich etapach przygotowania programu imprezy, jak i czynny udział
w jego realizacji.
W 2018 roku Dom Spotkań z Historią w znaczący sposób wzbogacił program Festiwalu
Dziedzictwa Kresów poprzez:
–

Udostępnienie wystawy plenerowej Teraz będzie Polska! Rok 1918 Gminie Lubaczów do
ekspozycji podczas trwania festiwalu. Po zakończeniu festiwalu wystawa prezentowana
była w placówkach edukacyjnych i kulturalnych na terenie gminy. Wernisaż wystawy
odbył się 28 lipca na rynku w Lubaczowie. Wzięli w nim udział: Wójt Gminy Lubaczów,
uczestnicy III Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych oraz Tomasz Kuba Kozłowski.

–

Udział w przygotowaniu i współprowadzenie III Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk
Kresowych z prezentacją koordynatora WIK Dziedzictwo Kresów a 100-lecie odzyskania
Niepodległości w dniu 28 lipca w Lubaczowie.

–

Udział Koordynatora WIK w sesji popularnonaukowej Dziedzictwo polskiego Harcerstwa
z prezentacją Nie tylko Orlęta… Harcerstwo polskie w walkach o Niepodległość 1914–
1921 w dniu 30 lipca w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej k. Lubaczowa.
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–

Udział Koordynatora WIK w konferencji Dziedzictwo historyczno-kulturowe ziemi niemirowskiej z prezentacją Uzdrowisko Niemirów Zdrój w latach 1814–1939 w dniu 31 lipca
w Niemirowie na Ukrainie.

–

Udział Koordynatora WIK w uroczystej Sesji Rady Gminy Lubaczów z prezentacją poświęconą fenomenowi odzyskania niepodległości w 1918 roku.

–

Udział Koordynatora WIK w sesji popularnonaukowej Historia Kresowych miasteczek
w dniu 2 sierpnia w Cieszanowie.

–

Przygotowanie dwóch projekcji filmowych w ramach Kina Kresowego:
 28 lipca, Lubaczów, Niedokończone msze wołyńskie (2018, 43 min.), reż. Tadeusz
Arciuch i Maciej Wojciechowski.
 1 sierpnia, Horyniec Zdrój, Śladami starej kroniki (1998, 46 min.), reż. Joanna
Wierzbicka i Walentyna Kobluk.

– Przygotowanie stoiska „Czar dawnej pocztówki” z oryginalnym kartami pocztowymi z lata 1895 – 1939 w ramach imprezy plenerowej „Lubaczów – lata dwudzieste, lata trzydzieste” na rynku w Lubaczowie. Wydarzenie odbyło się 29 lipca oraz w czasie finału
Festiwalu w Baszni Dolnej w dniu 5 sierpnia.
–

Przygotowanie i poprowadzenie 5 spotkań z pełnymi, półtoragodzinnymi prezentacjami
Koordynatora WIK:

•

27 lipca: Przemyśl, Centrum Kulturalne, ul. Stanisława Konarskiego 9 – Nie tylko Bełz!
Zapomniana Sokalszczyzna;

•

1 sierpnia: Podlesie, Centrum Edukacyjno-Kulturalne „Pastorówka” – Rok 1918 na Kresach. Od Mińska, Brześcia i Rarańczy do Kaniowa, Lwowa i Wilna. Prezentacja dla nauczycieli, bibliotekarzy oraz członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” w 100-lecie odzyskania Niepodległości;

•

1 sierpnia: Horyniec Zdrój, Dom Zdrojowy „Uzdrowiska Horyniec”, ul. Sanatoryjna 3 –
Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych uzdrowiskach w Horyńcu, Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu;

•

3 sierpnia: Jarosław, Centrum Kultury i Promocji, Kamienica Attavantich, Rynek 5 –
Burzliwa droga ku Niepodległej! Wilno w latach 1918–1919;

•

4 sierpnia: Oleszyce, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 6 – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918 na Kresach.

VIII.

DOLNOŚLĄSKIE DNI KULTURY KRESOWEJ

Od 12 do 20 października 2018 roku odbyły się XVII Dolnośląskie Dni Kultury Kresowej –
największa tego typu impreza organizowana na Dolnym Śląsku przez Stowarzyszenie Kulturalne
„Krajobrazy” w Legnicy i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy
z samorządami lokalnymi, instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, lokalnymi mediami
i środowiskami kresowymi. Ze względu na ogromne doświadczenie i dorobek w zakresie popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kresów, Dom Spotkań z Historią jest od sześciu lat
partnerem instytucjonalnym Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej i czynnie uczestniczy zarówno
w fazie przygotowania merytorycznego imprezy, jak współorganizując i uczestnicząc w szeregu
wydarzeń.
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W 2018 roku DSH wniósł istotny wkład w program Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej dedykowanych w sposób szczególny 100-leciu odzyskania niepodległości:
–

Przygotowanie wystawy DSH Wielka Wojna na Wschodzie 1914 – 1918. Od Bałtyku po
Karpaty. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego zorganizowanej z okazji obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Zaaranżowana z rozmachem ekspozycja, wzbogacona o dziesiątki oryginalnych pamiątek z okresu I wojny światowej, została otwarta podczas uroczystego wernisażu 15 października 2018 roku przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza;

–

Udostępnienie wystawy planszowej DSH Teraz będzie Polska! Rok 1918 Towarzystwu
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddziałowi w Bolesławcu do
ekspozycji w Starym Teatrze, w szkołach w Bolesławcu oraz w powiecie bolesławieckim;

–

Przygotowanie przez Koordynatora WIK kilkunastominutowych prezentacji poświęconych fenomenowi roku 1918. Prezentacje pod hasłem: Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918 otwierały uroczyste koncerty galowe zorganizowane podczas XVII
Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej w 8 miejscowościach: Wysokim (12 października),
Lubinie i Osieku (13 października), Chojnowie i Siedliskach (14 października), Legnicy
(19 października) oraz Bolesławcu i Malczycach (20 października). Należy podkreślić
bardzo dobry odbiór tych prezentacji przez dolnośląską publiczność, kwitowany w niektórych miejscach (m. in. w Jaworze, Legnicy, Bolesławcu, Malczycach) długotrwałymi
brawami na stojąco;

–

Przygotowanie prezentacji poświęconych fenomenowi roku 1918 i okolicznościom odzyskania niepodległości oraz organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w Jaworze,
Bogatyni, Bolesławcu, Głogowie i Lubinie;

–

Ponadto w ramach XVII Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej odbyły się 3 spotkania
z prezentacjami Koordynatora WIK:


12 października: Jawor, Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Seniora 4 – Nie tylko
11 listopada! Kresy w marszu ku Niepodległej;



15 października: Bogatynia, sala widowiskowa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 – Wielka Wojna na Wschodzie 1914 –
1918. Prezentacja towarzyszyła wernisażowi wystawy DSH Wielka Wojna na
Wschodzie 1914 – 1918. Od Bałtyku po Karpaty. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego;



16 października: Głogów, Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima, ul.
Jedności Robotniczej 15. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima
oraz Dom Spotkań z Historią.

Pokłosiem udziału DSH w XVII Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej było kilkanaście wywiadów i nagrań dla mediów lokalnych na Dolnym Śląsku oraz kilkadziesiąt relacji prasowych
i internetowych z wydarzeń przygotowanych w ramach współpracy z DSH:
IX.

PREZENTACJE, WARSZTATY EDUKACYJNE I ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

Oferta edukacyjna DSH, w ramach której prowadzone są zajęcia i warsztaty dla młodzieży
poświęcone dziedzictwu kulturowo-historycznemu Kresów, cieszyła się w 2018 roku bardzo dużym zainteresowaniem dyrekcji liceów i szkół, przede wszystkim pozawarszawskich. W związku
z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości szczególną popularnością cieszyły się pre-

49

zentacje poświęcone mało znanym aspektom historii roku 1918. Ze względów logistycznych organizacja zajęć szkolnych poza Warszawą była możliwa tylko przy okazji wyjazdów koordynatora WIK na inne spotkania. Łącznie w 2018 roku Koordynator WIK poprowadził 22 zajęcia dla
młodzieży szkół średnich i podstawowych w 15 miejscowościach, w których wzięło udział ok.
3200 uczniów:
•

9 marca: Jarosław, Centrum Kultury i Promocji w Kamienicy Attavantich – Mieczysław
Gębarowicz. Strażnik skarbów Miasta Lwowa. Prezentacja w związku z inauguracją Roku
Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu. W wydarzeniu uczestniczyło ponad stu uczniów
klas gimnazjalnych i szkół średnich z Jarosławia.

•

20 marca: Kraków, Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli...Unia tu już była. W wydarzeniu uczestniczyło ponad
650 uczniów z trzech krakowskich liceów: II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana
III Sobieskiego, V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego oraz XLIV
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego. Organizację wydarzenia,
które odbyło się z inicjatywy dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego, Mariusza
Graniczki, wsparły Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Macierz Lwów, Fundacja Stanica Kresowa, Balet Dworski
Cracovia Danza oraz TVP Historia.

•

18 maja: Łańcut, Muzeum Miasta i Regionu – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur
czyli ...Unia tu już była. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 100 uczniów ze szkół średnich
z Łańcuta. Organizator: Muzeum-Pałac w Łańcucie.

•

21 maja: Kotla, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego – Kresy skąd nasz ród!
W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 uczniów. Organizator: Stowarzyszenie Głogowska
Edukacja Kresowa.

•

21 maja: Głogów, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich – Kresy skąd nasz
ród! Organizator: Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.

•

22 maja: Głogów, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich – Listopadowe rozrachunki. Wokół mitu obrony Lwowa. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 uczniów. Organizator: Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.

•

22 maja: Nielubia, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej – Lwów jakiego
nie znamy. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 uczniów. Organizator: Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.

•

14 czerwca: Głubczyce, Zespół Szkół Ogólnokształcących – Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli... Unia tu już była. W spotkaniu uczestniczyło 140 uczniów ZSO oraz
uczniów klas gimnazjalnych z innych szkół. Organizator: Muzeum Powiatowe w Głubczycach i Dyrekcja ZSO.

•

18 września: Lubaczów, Hala sportowa Zespołu Szkół im. gen Józefa Kustronia – Nie
tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. W spotkaniu uczestniczyło ok. 500
uczniów Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia oraz innych szkół lubaczowskich,
a także zaproszeni goście ze Starostą Lubaczowskim Józefem Michalikiem na czele. Prezentacji towarzyszyła wystawa planszowa Domu Spotkań z Historią Teraz będzie Polska!
Rok 1918 eksponowana w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Spotkanie zorganizowało Powiatowe Centrum Kultury i Dyrekcja Zespołu Szkół z inicjatywy
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lubaczowie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Lubaczowie;
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•

12 października: Jawor, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka 1 – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. W spotkaniu zorganizowanym w ramach XVII
Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
uczestniczyli uczniowie klas IA i IC Liceum;

•

15 października: Bogatynia, Bogatyński Ośrodek Kultury – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. W spotkaniu zorganizowanym przy okazji wernisażu wystawy Wielka Wojna na Wschodzie 1914 – 1918 uczestniczyło ponad 100 uczniów bogatyńskich szkół. Po prezentacji uczniowie zwiedzali wraz z Koordynatorem WIK wystawę
eksponowaną w salach BOK;

•

16 października: Bolesławiec, Teatr Stary – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia
roku 1918. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 uczniów ZSOiZ im. majora Henryka Sucharskiego oraz zaproszonych gości, głównie bolesławieckich kresowian. Prezentacja została zorganizowana w ramach XVII Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu,
Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego oraz Dom Spotkań z Historią;

•

17 października: Głogów, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich – Nie tylko 11
listopada! Zapomniana historia roku 1918. Prezentacja została zorganizowana w ramach
XVII Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej z inicjatywy Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa dla ponad 60 uczniów szkoły;

•

19 października: Lubin, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. Prezentacja została zorganizowana w ramach XVII Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy”w
Legnicy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 uczniów Zespołu Szkół oraz zaproszeni
goście, wśród nich był członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeuszem
Samborskim;

• 19 października: Lubin, Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesław Krupińskiego – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. Prezentacja została zorganizowana w ramach
XVII Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego
„Krajobrazy” w Legnicy. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 uczniów Zespołu Szkół;
•

22 października: Kielce, VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego – Nie
tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918 na Kresach. W prezentacji zorganizowanej w ramach Dni Lwowa w Kielcach wzięło udział ponad 70 uczniów Liceum. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników Lwowa i kresów PołudniowoWschodnich, oddział w Kielcach;

•

22 października: Kielce, III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida –
Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918 na Kresach. W prezentacji zorganizowanej w ramach Dni Lwowa w Kielcach wzięło udział ponad 100 uczniów Liceum.
Organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, oddział w Kielcach;

•

29 października: Warszawa, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego –
Krzemienieckie imperium oświatowo-wychowawcze. W spotkaniu zorganizowanym
w ramach obchodzonego w tym dniu Święta Patrona – Tadealiów – uczestniczyło ok. 70
uczniów z klas 3b i 3c Liceum;

•

6 listopada: Warszawa, CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach
Królewskich” – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. Prezentacja
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w ramach uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w której
udział wzięło ok. 200 uczniów Liceum oraz zaproszeni goście, w tym Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski;
•

19 listopada: Gliwice, Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Pawła II – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. Prezentacja została zorganizowana z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału Gliwice
oraz Oddziału Zabrze pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice, Zygmunta Frankiewicza oraz Dowódcy Garnizonu Gliwice płk. Maksymiliana Kajdana. W prezentacji uczestniczyło ok. 250 uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach oraz zaproszeni goście, przede wszystkim członkowie TMLiKP-W;

•

23 listopada: Kraków, Hala gmachu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół –
Lwów mniej znany. Prezentacja odbyła się w ramach finału konkursu Wiedzy o Historii
Lwowa zorganizowanego przez PTG „Sokół Macierz – Lwów”. W spotkaniu uczestniczyli laureaci konkursu z sześciu szkół Małopolski, ok. 400 uczniów XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie oraz zaproszeni goście z Małopolską Kurator Oświaty Panią Barbarą Nowak, która objęła konkurs swoim patronatem;

•

30 listopada: Jarosław, Sala Lustrzana Centrum Kultury i Promocji w Kamienicy Attavantich – Nie tylko 11 listopada! Zapomniana historia roku 1918. Prezentacja, w której
wzięło udział ok. 120 uczniów z klas III A i III B z Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w
Roźwienicy oraz szkół średnich w Jarosławiu zorganizowana przez Stowarzyszenie
„Dziedzictwo Kresów” w Jarosławiu w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości.
UDZIAŁ KOORDYNATORA WIK W SPOTKANIACH I KONFERENCJACH ZEWNĘTRZNYCH

X.

W omawianym okresie Koordynator WIK wielokrotnie uczestniczył w konferencjach, sesjach
naukowych i debatach oraz innych wydarzeniach organizowanych w Polsce. Do najważniejszych
z nich należały:
•

25 stycznia: Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918. Część II. 6. debata historyków z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowana w Belwederze przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

•

28 lutego: posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Miłośników Lwowa oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

•

5 kwietnia: 7. debata historyków z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wznoszenie zrębów państwa, zorganizowana w Belwederze przez
Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Instytutem Pamięci
Narodowej.

•

27–29 maja: XXV Międzynarodowy Festiwal Poezji Maj nad Wilią (na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie). Stulecie odbudowy państwowości Polski i Litwy.

•

1 czerwca: sesja naukowa „Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918
roku” w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Prezentacja W Legionach i dla Legionów.
Casus familii Kozłowskich z Kielecczyzny.

•

8 czerwca: konferencja popularnonaukowa „Świat Kresów” zorganizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty oraz Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków. Prezentacja
O Niepodległą i jej granice na Wschodzie. Kresy w latach 1914–1921.
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•

25 czerwca: konferencja uczestników projektu „Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy
i chwały” zorganizowanej przez Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych na Zamku w Kórniku. Prezentacja Liceum. O fenomenie Krzemieńca.

•

14 września: konferencja naukowa w ramach projektu „Polskie miejsca pamięci. Dzieje
dumy i chwały” zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów
Muzealnych na Zamku Królewskim pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego. Prezentacja Fenomen Krzemieńca. Wołyń-

skie imperium oświatowo-wychowawcze w XIX i XX wieku.
•

3–4 października: udział w IV Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Stan badań
nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w Rzeszowie.

•

18 października: udział w „Sympozjum POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą na Uniwersytecie Warszawskim jako moderator panelu dyskusyjnego i uczestnik
debaty.

•

28 grudnia: udział seminarium programowym Akademii Dziedzictwa Kresów „LWÓW –
pamięć i dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej” z okazji powstania wystawy: Lwów
w grafice – ze zbiorów Janusza Wasylkowskiego zorganizowanym w Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie.

XI.

DIGITALIZACJA IKONOGRAFII NA POTRZEBY PROGRAMU WIK

Dzięki częściowemu oddelegowaniu do prac digitalizacyjnych pracownika Archiwum Historii
Mówionej, w 2018 roku kontynuowane było skanowanie materiałów ikonograficznych dotyczących Kresów. Skanowane materiały pochodziły za zbiorów prywatnych, przede wszystkim koordynatora WIK. W 2018 roku wykonano 4171 skanów w formacie TIFF (400 GB) i tyle samo
odpowiadających im skanów jpg (1,72 GB).
Digitalizacją objęto głównie oryginalne materiały ikonograficzne z XIX i XX wieku. W ramach uzupełnienia digitalizowano ikonografię z druków zwartych (książki, czasopisma), która
była niezbędna do przygotowania prezentacji i spotkań organizowanych w ramach programu
WIK – zwłaszcza w ramach cykli Opowieści z Kresów oraz O Niepodległą i jej granice n Wschodzie.
XII.

INNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU WIK

Wśród innych działań podejmowanych i zrealizowanych w 2018 roku należy wskazać:
•
•

•

stałą współpracę z działającymi w Warszawie organizacjami i środowiskami kresowymi;
prowadzenie profilu Świat Kresów na Facebooku, na którym informujemy o przedsięwzięciach podejmowanych w ramach programu WIK. W 2018 roku koordynator
WIK opublikował blisko 200 postów. Ponadto koordynator WIK umieścił ok. 500
postów na forach i grupach tematycznych na Facebooku. Największy zasięg miał post
z 11 stycznia dotyczący prezentacji koordynatora WIK w Muzeum Narodowym
w Krakowie, która odbyła się w ramach finisażu wystawy #Dziedzictwo – dotarł on
do 6195 odbiorców;
stałą współpracę z dziennikarzami i przedstawicielami mediów (przede wszystkim
stołecznych i lokalnych) polegającą na informowaniu o wydarzeniach realizowanych
w ramach programu WIK. Efektem tych działań było kilkaset informacji, artykułów
i notatek zamieszczonych w prasie oraz w portalach internetowych, kilkadziesiąt na-
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•

•

grań radiowych i audycji (Polskie Radio Program I, Polskie Radio Program II, Polskie Radio Program IV, Radio dla Ciebie, Polskie Radio dla Zagranicy, Radio Tok
FM, Polskie Radio Katowice, Radio Rzeszów, Radio Białystok) oraz kilkadziesiąt
nagrań i wywiadów dla lokalnych stacji telewizyjnych;
pomoc merytoryczną i udostępnianie materiałów zgromadzonych w kolekcji kresowianów na potrzeby wydawnictw, publicystów, popularyzatorów, twórców filmów
i wystaw. Materiały z prywatnej kolekcji Koordynatora WIK służyły przygotowaniu
kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych przygotowanych w ramach programu
WIK, były wykorzystywane wielokrotnie w celach promocyjnych (m.in. poprzez
udostępnianie oryginalnej ikonografii do projektów plakatów), zostały udostępnione
do celów wystawienniczych (zwłaszcza do wystaw DSH Teraz będzie Polska! Rok
1918 oraz Wielka Wojna na Kresach 1914–1918, ekspozycji Miłe miasto. Wilno na
dawnych zdjęciach i kartach pocztowych ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego
przygotowanej na jubileuszowy X Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej w Jarosławiu, a także na potrzeby stałej wystawy w Muzeum Potockich w Antoninach na
Ukrainie), zostały także udostępnione na potrzeby licznych wydawnictw ilustrowanych oryginalną ikonografią z Kresów;
udostępnianie osobom zainteresowanym dziedzictwem historyczno-kulturowym Kresów zasobów zgromadzonych w lokalu DSH na ul. Kopernika.

SPOTKANIA, DEBATY, WERNISAŻE, SPACERY, WYDARZENIA SPECJALNE
W 2018 roku organizowaliśmy spotkania, konferencje, debaty, pokazy multimedialne i filmowe, wernisaże wystaw, koncerty, warsztaty mistrzowskie, imprezy tematyczne wydarzenia
specjalne, m.in. obchody rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. W tym roku byliśmy także współorganizatorem V Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego.
Gościliśmy i współpracowaliśmy z historykami, dokumentalistami, świadkami historii, varsavianistami, dziennikarzami, reżyserami, pisarzami, fotografami, aktorami, przedstawicielami
środowisk i organizacji podejmujących w swej działalności problematykę związaną z historią XX
wieku.
Z myślą o zróżnicowanym 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.
Poniżej prezentujemy w zestawieniu chronologicznym wydarzenia zorganizowane przez
Dział Animacji w 2018 roku.
WOKÓŁ WYSTAW

I.
•

From Poland with Love
13–14 stycznia – finisaż wystawy:
o oprowadzanie kuratorskie po polsku i po angielsku, prowadzenie: Zuzanna Schnepf-Kołacz;
o prezentacja portalu polska1926.pl;
o warsztaty z kaligrafii i tworzenia drzew genealogicznych dla dzieci (Dział Edukacji DSH) i warsztaty 3D dla dzieci przygotowane przez fundację Smyki na start
(samodzielne wykonanie na drukarce 3D współczesnej mapy Polski i tej z 1918
roku);
o pokaz filmów: Czwarta dzielnica (reż. Adrian Prawica, 2013), Paderewski, człowiek sukcesu, czynu i sławy (reż. Wiesław Dąbrowski, 2013), Paderewski
Moonlight Sonata (reż. Lothar Mendes, 1937) oraz Zapomniany przyjaciel. Rzecz
o Herbercie Hooverze (reż. Katarzyna Kwiatkowska, Maciej Gawęcki, 1997)

•

Marjan Fuks. Pierwszy fotoreporter II RP
21 stycznia – oprowadzanie kuratorskie po wystawie, prowadzenie: Krzysztof Wójcik;
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28 stycznia – oprowadzanie kuratorskie po wystawie, połączone z warsztatami z techniki
starej fotografii. W ramach warsztatów zostało wykonane zdjęcia grupowe uczestników
inspirowane zdjęciami Marjana Fuksa. Warsztaty i oprowadzanie prowadził Krzysztof
Wójcik, kurator wystawy;
7 lutego – Sprzęt fotografa prasowego 100 lat temu – spotkanie z Krzysztofem Wójcikiem, kuratorem wystawy Marjan Fuks. Pierwszy fotograf II RP;
18 lutego i 7 kwietnia – warsztaty fotograficzne Brąz Van Dyke. Prowadzenie: Łukasz
Gietka, Greg Ostrowski. Brąz Van Dyke to jedna z najstarszych technik fotograficznych,
pozwalająca na uzyskiwanie metodą stykową pozytywów o ciepłej, brązowej barwie.
Uczestnicy warsztatów nauczyli się wykonywać odbitki tą metodą.
•

Afto PRL. Wizerunek Afrykanów w polskiej fotografii prasowej
21 kwietnia – po oficjalnym otwarciu rozmowę z Mamadou Dioufem i Janem Morkiem
poprowadził kurator wystawy, Bartosz Nowicki. Wieczór zakończył się koncertem Mamadou Dioufa.
22 kwietnia – Niedziela z Afro PRL:
o oprowadzanie kuratorskie: Bartosz Nowicki, kurator wystawy, oprowadził po
ekspozycji oraz opowiedział o swoich odkryciach, najciekawszych zdjęciach,
a także przybliżył kontekst społeczny i polityczny omawianego na wystawie
okresu.;
o Poczuj rytm – rodzinne warsztaty bębniarskie, prowadzenie: Strefa Rytmu;
o Rozmowa o fotografii. Bartosz Nowicki porozmawiał z Martą PrzybyłoIbadullajev
o sposobach funkcjonowania fotografii reportażowej w „Miesięczniku Polskim”
(edycja miesięcznika „Polska” dystrybuowana w krajach Azji i Afryki) w latach
50. i 60. XX wieku.

•

Krzysztof Miller. 1989
5 czerwca – wernisaż i prezentacja dwóch specjalnie na tę okazję przygotowanych filmów: 1989 oraz Krzysztof Miller (Awangarda Media Group 2018).
9 czerwca – oprowadzanie kuratorskie. O fotografiach Krzysztofa Millera opowiedział
kurator wystawy Waldemar Gorlewski.
22–23 września – finisaż wystawy, dzień pierwszy:
o warsztaty fotograficzne techniką mokrego kolodionu. Prowadzenie: Łukasz Gietka i Greg Ostrowski;
o oprowadzania kuratorskie;
o Fotoreporterzy ‘89 roku – o niezwykłym wyzwaniu dla fotoreporterów, jakim stał
się rok 1989, opowiadali Anna Beata Bohdziewicz, Wojciech Druszcz, Chris
Niedenthal i Czarek Sokołowski. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Uścińska;
o Krzysztof Miller – fotoreporter – Joanna Kinowska i Waldemar Gorlewski opowiedzieli o fotografiach Krzysztofa Millera. Prowadzenie: Urszula Urzędowska.
Po spotkaniu odbył się pokaz filmu W oku boga reż. Wojciech Królikowski
(2012, 22 min);
o Robert Capa: In Love and War, reż. Anne Makepeace (2003, 90 min). Dokument
o życiu Roberta Capy (1913–1954), jednego z najważniejszych fotografów XX
wieku. Wprowadzenie do filmu: Joanna Kinowska.

•

Paderewski
4 lipca – wernisaż wystawy:
o koncert fortepianowy Joanny Różewskiej;
o po części oficjalnej zbierane były podpisy w Warszawskiej Księdze Wolności.

•

Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939
10 października – wernisaż wystawy;
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22 października – Akcja identyfikacja! Warszawa międzywojenna – spotkanie z varsavianistą Ryszardem Mączewskim (Fundacja Warszawa1939.pl) zostało poświęcone Warszawie przedstawionej na zdjęciach międzywojennych fotoreporterów;
27 października – oprowadzanie kuratorskie;
6 listopada – Kult Józefa Piłsudskiego w II Rzeczpospolitej – spotkanie z prof. dr. hab.
Grzegorzem Nowikiem z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówki, podczas którego
szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że to właśnie Piłsudski stał się najbardziej rozpoznawalną postacią swoich czasów. Prowadzenie: Agnieszka Uścińska;
22 listopada – spotkanie z Łukaszem Karolewskim, który opowiedział o fotografiach
w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” oraz akcji „100x100” zorganizowanej przez Narodowe Archiwum Cyfrowe;
16 grudnia – oprowadzanie kuratorskie.
NOC MUZEÓW

II.

Program tegorocznej Nocy Muzeów, która odbyła się 19 maja, skupił się wokół wystaw prezentowanych w tym czasie w Domu Spotkań z Historią: Bagaż osobisty. Po Marcu oraz Afro
PRL. Wizerunek Afrykanów w polskiej fotografii prasowej. Noc Muzeów rozpoczęliśmy premierą
książki Agaty Tuszyńskiej Bagaż osobisty. Po Marcu. To wielogłosowa opowieść grupy przyjaciół – pomarcowych emigrantów – którzy opuścili Polskę z „dokumentem podróży”, stwierdzającym, że jego okaziciel nie jest już obywatelem tego kraju. Po pięćdziesięciu latach autorki odnalazły tych, którzy wtedy wyjeżdżali i stworzyły polifoniczną opowieść pokolenia ’68 bogato ilustrowaną zdjęciami z archiwów rodzinnych bohaterów. Spotkanie z Agatą Tuszyńską poprowadziła Renata Kim („Newsweek”). Fragmenty książki przeczytał Piotr Głowacki.
W programie Nocy znalazł się także koncert senegalsko-polskiego trio Sahel Blues w składzie: Pako Sarr (gitara akustyczna, śpiew), Grzegorz Rytka (saksofon) i Mamadou Diouf (djembe,
śpiew). Nazwa zespołu nawiązuje do południowego rejonu Sahary zwanego Sahel, między pustynią a sawanną, skąd pochodzą Mamadou i Pako. Blues amerykański ma swoje korzenie w tym
rejonie, między rzekami Senegal a Niger. Muzyka, którą wykonuje Sahel, to niepowtarzalny tygiel nastrojowego i tradycyjnego brzmienia zachodniej Afryki, akustycznego reggae połączone ze
swojskimi polskimi melodiami saksofonu Grzegorza Rytki.
Dla dzieci przygotowaliśmy warsztaty towarzyszące wystawie Afro PRL. Wizerunek Afrykanów w polskiej fotografii prasowej 1955–1989. Za pomocą muzyki staraliśmy się przenieść do
gorącej Afryki. Uczestnicy wykonali egzotyczne instrumenty, między innymi kij deszczowy.
Nieco starsi mogli wziąć udział w warsztatach fotograficznych techniką mokrego kolodionu, które poprowadził Paweł Kożuchowski. Technika mokrego kolodionu została wynaleziona przez
Frederika Scotta Archera w 1851 i pozwalała na uzyskanie negatywu szklanego o bardzo dużej
ostrości, który można było łatwo powielać. Dziś ponownie stała się popularna, ponieważ zdjęcia
wykonane w tej technice mają wyjątkowy walor artystyczny.
Ponadto zaprezentowaliśmy: wideo-eseje, teledyski, fragmenty filmów oraz mini-wykłady
o wizerunku Afrykanów i Afroamerykanów w filmie i telewizji w PRL-u. Przypomnieliśmy też
słynną wizytę W.E.B. Du Bois – najważniejszego afroamerykańskiego teoretyka, filozofa i myśliciela – w warszawskim getcie w 1949, w wyniku której powstał tekst The Negro and the Warsaw
Ghetto. Obydwa tematy zaprezentowała dr Ewa Drygalska.
III.

CYKLE
•

Spojrzenie na terroryzm
W 2018 roku kontynuowaliśmy rozpoczęty jesienią 2017 roku cykl Spojrzenie na terroryzm. Inicjatorem i partnerem cyklu było Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium
Civitas. Cykl miał na celu przybliżenie historii terroryzmu oraz pokazanie jego złożoności
z perspektywy różnych nauk: ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, medioznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii i psychologii. Spotkania stanowiły okazję do dyskusji
o ewolucji terroryzmu i analogiach pomiędzy wydarzeniami XX wieku a współczesnymi
wyzwaniami. W pierwszym półroczu 2018 roku odbyły się następujące spotkania:
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26 stycznia – Terroryzm największym zagrożeniem bezpieczeństwa?
Czy terroryzm jest największym wyzwaniem w obszarze bezpieczeństwa, które
stoi przez rządami? Jak zagrożenia terrorystyczne ewoluują w czasie? Czy efektywna walka z terroryzmem jest możliwa? Co możemy robić, by minimalizować
zagrożenia i ryzyka związane z terroryzmem? Czy w dobie globalizacji terroryzmu każdy z nas jest „zasobem w systemie antyterrorystycznym”? Na te i inne
pytania starali się odpowiedzieć: dr hab. Marian Żuber, Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, dr Marek Madej z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem
Collegium Civitas oraz Paulina Piasecka z CBnT CC.
23 lutego – Terroryzm a media
„Ataki terrorystyczne są często starannie wyliczone i zaplanowane tak, by przyciągnąć uwagę międzynarodowych mediów elektronicznych i prasy” – do tego
wniosku doszedł amerykański ekspert ds. terroryzmu Brian Michael Jenkins już
w latach 70. Czy sposoby wykorzystania mediów przez współczesne organizacje
terrorystyczne mają swoje korzenie w latach 70.? Czy media – świadomie bądź
mimowolnie – pomagają terrorystom w osiągnięciu celu? Jak rola mediów w strategiach ugrupowań terrorystycznych ewoluowała w czasie, wraz z rozwojem
technologii? Czy środki masowego przekazu mogą być również sojusznikiem
w walce z terroryzmem? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczestnicy panelu dyskusyjnego: red. Barbara Hrybacz, sekretarz Katedry Dziennikarstwa w Collegium Civitas, red. Rafał Stańczyk, dziennikarz i korespondent wojenny, dr Katarzyna Maniszewska z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz
Paulina Piasecka, zastępca Dyrektora CBnT.
23 marca – Od terrorysty do polityka
Współcześnie występuje ok. 200 różnych definicji terroryzmu, przy czym autorzy
większości z nich wskazują na polityczną motywację sprawców przestępstw terrorystycznych. Jednak czy terroryzm może być skuteczną metodą walki o swoje
cele polityczne? Czy terrorysta może stać się politykiem? Podczas kolejnego spotkania w DSH przyjrzeliśmy się m.in. historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej,
Organizacji Wyzwolenia Palestyny, terrorystom lewicowym w Ameryce Południowej i Europie lat 70. i 80. W panelu dyskusyjnym udział wzięli dziennikarka
i polityk, poseł na Sejm RP Joanna Kluzik-Rostkowska, politolog i ekspert ds.
Ameryki Południowej dr Piotr Łaciński oraz ekspert ds. bezpieczeństwa i autor
Encyklopedii terroryzmu dr Krzysztof Karolczak.
20 kwietnia – Socjologia terroryzmu
Czy europejskie służby są w stanie zapobiegać atakom? Czy możemy prognozować trendy w rozwoju terroryzmu? Czy analiza socjologiczna może pomóc
w efektywnej walce z terroryzmem? Jak zagrożenie atakami koresponduje z rzeczywistym ryzykiem takiego wydarzenia? Na te pytania próbowali odpowiedzieć:
dr Anna Matczak z Collegium Civitas, Paweł Cywiński, portal uchodźcy.info,
„Magazyn Kontakt”, dr Łukasz Jurczyszyn z Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM oraz Mateusz Luft, „Magazyn Kontakt”, Radio TOK FM.
25 maja – Psychologia terroryzmu
Racje, które stoją za przyłączaniem się indywidualnych osób do organizacji terrorystycznych, są inne dla każdej z nich - a jednocześnie posiadają wspólne źródła.
Rozpoznanie czynników sprzyjających radykalizacji i rekrutacji jest jednym
z najważniejszych narzędzi przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Jest
to tym istotniejsze, że współczesna Europa stoi przed zagrożeniem tak ze strony
„religijnego fundamentalizmu”, jak i „zbrodni przemocy i nienawiści” (grup ksenofobicznych, faszyzujących). W dyskusji o psychologicznych źródłach terroryzmu wzięli udział Mariola Wołoszyn, psycholog i wykładowca Collegium Civitas, Dariusz Piotrowicz, psycholog policyjny w Komendzie Stołecznej Policji
(2004–2010) i wykładowca Uniwersytet SWPS oraz ekspert ds. terroryzmu Andrzej Mroczek z CBnT.
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11 września – Walka z terroryzmem po 11 września 2001
Tematem spotkania była ewolucja metod i narzędzi stosowanych w walce z terroryzmem w ciągu ostatnich 17 lat. W dyskusji wzięli udział m.in.: gen. Bogusław
Pacek, dr Aleksandra Gasztold, dr Wojciech Szewko, dr Krzysztof Liedel. Moderatorką spotkania była Paulina Piasecka.
16 października – Służby specjalne w walce z terroryzmem
Jaką rolę odgrywały i odgrywają służby specjalne w walce z terroryzmem? Działania operacyjne służb specjalnych są jednym z najbardziej kluczowych narzędzi
w rozpoznaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym. Różnorodność
mechanizmów wykorzystywanych przez służby do realizacji tych zadań – od
działań rozpoznawczych w cyberprzestrzeni aż po penetrację międzynarodowych
sieci terrorystycznych – były tematem dyskusji. W spotkaniu wzięli udział: gen.
Marek Dukaczewski, Piotr Niemczyk, Witold Lewandowski, Krzysztof Liedel.
Spotkanie poprowadziła Paulina Piasecka.

Polsko-czeska wiosna literatury
Z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Czech Dom Spotkań z Historią, Mazowiecki
Instytut Kultury, wraz z Czeskim Centrum w Warszawie, Instytutem Polskim w Pradze
i Biblioteką Václava Havla, zorganizowali dni kultury i literatury polsko-czeskiej w Warszawie i Pradze. Były one poświęcone zarówno pisarzom współczesnym, jak i nieżyjącym
Wielkim Mistrzom – wybitnym osobowościom twórczym XX wieku, takim jak: Václav
Havel, Josef Škvorecký, Sławomir Mrożek i Leszek Kołakowski. Cykl był okazją do spotkania dwóch bliskich i zarazem różnych kultur oraz do lepszego poznania kraju naszych
sąsiadów z południa.W spotkaniach i dyskusjach wzięli udział znani twórcy z obu krajów
– m.in. Olga Tokarczuk, Dorota Masłowska, Radka Denemarková, Mariusz Surosz, Anna
Janko, Adam Zagajewski. W programie nie zabrakło atrakcji dla dzieci – bardzo ciekawą
ofertę dla najmłodszych czytelników przygotowały cenione wydawnictwa z Polski
i Czech: Wytwórnia, Dwie Siostry i Baobab. Inauguracja programu 1 marca w Warszawie, w Domu Spotkań z Historią, była połączona z wieczorem poświęconym Oldze Havlovej z udziałem Anny Freimanovej z Biblioteki Vaclava Hávla w Pradze. Fragmenty
utworów czytali znani polscy aktorzy: Danuta Stenka, Dorota Landowska, Katarzyna
Herman, Andrzej Mastalerz i Jacek Braciak. Wydarzenia w Warszawie odbywały się
w Domu Spotkań z Historią w dniach od 1 do 18 marca, spotkania w Pradze zaplanowano
w maju podczas targów książki. Część warszawska programu zakończyła się 24 marca
w Teatrze na Woli, wieczorem Bohumila Hrabala, zorganizowanym z okazji 50. rocznicy
spotkania autorskiego pisarza w Polsce.
o 1 marca – Bohaterowie niepodlegli
Pokaz czeskiego filmu Olga (reż. Mioslava Janka, 2014) – dokumentu poświęconego Oldze Havlovej. Spotkanie z Anną Freimanovą (Biblioteka Václava Havla),
prowadził Andrzej Jagodziński. Listy do Olgi Václava Havla przeczytał Andrzej
Mastalerz
o 2 marca – Jednostka wobec historii
Spotkanie z czeską pisarką Radką Denemarkovą i tłumaczką Olgą Czernikow,
prowadzenie: Karolina Sulej. Fragmenty książki Przyczynek do historii radości
Radki Denemarkovej przeczytała Dorota Landowska.
o 3 marca – Jednostka wobec historii
Spotkanie z pisarką Olgą Tokarczuk, prowadzenie Remigiusz Grzela. Fragmenty
prozy autorki przeczytała Katarzyna Herman. Spotkanie z pisarką Dorotą Masłowską oraz tłumaczką i pisarką Barbarą Gregorovą, prowadzenie Agata Grenda.
o 4 marca – Wystawa i warsztaty dla dzieci
Dwanaście światów. Wystawa czeskiej ilustracji książkowej dla dzieci otwarciu
wystawy towarzyszyły warsztaty plastyczne Ilustrowany elementarz polskiego dizajnuprzygotowane przez wydawnictwo Wytwórnia (prowadząca: Ewa Solarz)
oraz kiermasz książek wydawnictwa Wytwórnia.
o 17 marca – 100-lecie Mistrzów
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Spotkanie z tłumaczem Andrzejem Jagodzińskim, poświęcone czeskiemu pisarzowi Josefowi Škvoreckiemu, prowadzący: Tomasz Brzozowski. Fragmenty
Przypadków inżyniera ludzkich dusz Josefa Škvoreckiego przeczytał Jacek Braciak.
17 marca – Jednostka wobec historii/Bohaterowie niepodlegli
Spotkanie z polskim pisarzem mieszkającym w Czechach Mariuszem Suroszem,
prowadzenie: Teresa Drozda. Fragmenty książki Ach, te Czeszki Mariusza Surosza przeczytała Danuta Stenka. W ramach drugiego panelu odbył się pokaz polsko-czeskiego filmu Braciszek Karel – portret Karela Kryla, barda czechosłowackiej opozycji. Spotkanie z reżyserką Krystyną Krauze poprowadziła Teresa Drozda.
18 marca – Warsztaty i loteria dla dzieci
Prezentacja i kiermasz książek polskiego wydawnictwa Dwie Siostry i czeskiego
wydawnictwa Baobab z udziałem Olgi Černej, czeskiej autorki książek dla dzieci.
A także warsztaty plastyczne Z czego cieszy się Cieszko? przygotowane przez
wydawnictwo Dwie Siostry i połączone z projekcją multimedialną oraz czytaniem książki Nowe ucieszki Cieszka Zdenka Svěráka, prowadząca: Ewa Stiasny.
Na koniec odbyła się loteria – Poznaj świat! i warsztaty plastyczne czeskiego wydawnictwa Baobab – podróż w dalekie kraje w obrazach i w książkach Miroslava
Šaška, prowadząca – Eva Volfová.

Podpisani
Cykl poświęcony sygnatariuszom Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów
Zjednoczonych z 1926.
o 16 lutego – Historia Wincentego Michalczewskiego
Spotkanie z Aliną Michalczewską, wnuczką cichociemnego Wincentego Michalczewskiego, podpisanego w Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 roku. Spotkanie poprowadził Bogdan Rowiński, prezes Fundacji
im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. W rozmowie udział wzięli
Krzysztof Willmann, krewny cichociemnego Wiktora Zarembińskiego. W ramach
spotkania pokazaliśmy film My, Cichociemni. Głosy żyjących.
o 8 kwietnia – Dom zwierząt, który stał się azylem dla ludzi. Historia Antoniny
i Jana Żabińskich
Spotkanie poświęcone postaci słynnego dyrektora warszawskiego ZOO Jana Żabińskiego i jego żony Antoniny. Żabińscy opiekowali się Ogrodem Zoologicznym w Warszawie w latach 1929–1951. Oboje zostali uhonorowani tytułem
Sprawiedliwych wśród Nardów Świata za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Gośćmi spotkania byli: Teresa Żabińska-Zawadzki, Klara Jackl z Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN oraz Krzysztof Willmann, współinicjator projektu Klasa 1926. Spotkanie poprowadziła Zuzanna Schnepf-Kołacz. Po spotkaniu
pokazaliśmy film Azyl reż. Niki Caro (2017), który opierał się na historii Jana
i Antoniny Żabińskich.
o 20 maja – Jeden podpis i dwie bohaterki: Wanda i Krystyna Krahelskie
Spotkanie poświęcone dwóm bohaterskim kobietom z rodziny Krahelskich:
Wandzie i Krystynie. Gośćmi byli: Maria Marzena Grochowska (honorowa prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, biografka Krystyny Krahelskiej), Krzysztof Willmann (współinicjator projektu „Klasa 1926”) oraz aktorka Katarzyna
Post, która przeczytała wiersze Krystyny Krahelskiej. Prowadzenie: Zuzanna
Schnepf-Kołacz. Po spotkaniu wyemitowaliśmy film Powstanie Warszawskie
(2014) w całości zmontowany z materiałów dokumentalnych nagranych w sierpniu 1944 roku.
o 24 czerwca – Za wolność waszą i naszą
Tematem spotkania byli uczestnicy hiszpańskiej wojny domowej 1936–39, którzy
złożyli swe uczniowskie podpisy pod Deklaracją w 1926. Kim byli i co sprawiło,
że 10 lat później wyjechali na wojnę do odległego państwa? Czym była dla nich
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walka w Międzynarodowych Brygadach? Jak potoczyły się ich dalsze losy? Gośćmi spotkania byli: prof. Małgorzata Melchior i Józef Lorski, których rodzice
walczyli w Hiszpanii; prof. Daniel Grinberg (historyk, znawca tematu) i Krzysztof Willmann (współinicjator projektu Klasa 1926). Prowadzenie: Zuzanna Schnepf-Kołacz. Po spotkaniu zaprosiliśmy na film Dąbrowszczacy, reż. Dariusz
Król (1995).
•

Przełom w kadrze. Fotoreporterki i fotoreporterzy 1989
Cykl jest częścią większego projektu, dedykowanego fotoreporterom 1989 roku oraz zapowiedzą 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. W czerwcu 2019 roku
otworzymy wystawę prezentującą trzydzieści fotografii z tego okresu autorstwa trzydziestu fotoreporterek i fotoreporterów.
o 14 listopada – spotkanie z Wojciechem Druszczem i Anną Brzezińską
Protesty i manifestacje na ulicach polskich miast, pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory i zwycięstwo „Solidarności”, ale też upadek muru berlińskiego, aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, obalenie dyktatury Nicolae Ceaușescu, masakra na placu Tian’anmen. Rok 1989 był przełomowy nie tylko w Polsce.
Jak zapisał się na zdjęciach fotoreporterek i fotoreporterów pracujących w tamtym czasie? Gośćmi pierwszego spotkania w cyklu Przełom w kadrze byli: Wojciech Druszcz (AFP) i Anna Brzezińska (Rzeczpospolita, PAP), którzy opowiedzieli o swoich fotoreporterskich doświadczeniach i pokazali wybrane zdjęcia
z 1989 roku. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała ich praca w tamtym okresie,
z jakimi trudnościami musieli się mierzyć oraz jak zapamiętali ten czas. Rozmowę poprowadziła Urszula Urzędowska z RMF FM.
o 12 grudnia – spotkanie z Chrisem Niedenthalem
Jak wyglądała praca fotoreportera w 1989 roku? Z jakimi trudnościami musiał się
mierzyć? Jak zapamiętał ten czas? Tym razem o swoich doświadczeniach i najważniejszych zdjęciach z tamtego okresu opowiedział Chris Niedenthal – jeden
z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich, który dokumentował wydarzenia 1989 roku w całej Europie Wschodniej dla magazynu „Time”.

•

Laboratorium muzeum
Główną ideą projektu i cyklu Laboratorium muzeum jest stworzenie przestrzeni roboczej,
w której można wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz testować rozwiązania zaproponowane przez innych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „pamięć”, która
otwiera szereg aktualnych pytań. Wykłady odbyły się w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.
o 25 października – Normy w muzeum?
Wykład poświęcony zagadnieniom pamięci, wygłosiły profesorki Uniwersytetu
Winnipeg w Kanadzie: Angela Failler i Heather Milne. Ideą tytułowego dociekania, kwerendy (querie) było zwrócenie uwagi na sposób reprezentowania norm
kulturowych i obyczajowych w muzeach, a także pytanie o ich związek z uprzywilejowanymi perspektywami płci, seksualności, rasy, klasy, sprawności fizycznej, religii, pochodzenia etnicznego i tożsamości narodowej. Jednocześnie projekt
Normy w muzeum? stawiał na współdziałanie różnych strategii, które zmierzają
do wprowadzania realnych zmian w instytucjach dziedzictwa.
o 22 listopada – Ludowe przedstawienia zagłady
Gościem drugiego spotkania była dr Erika Lehrer, która opowiedziała o swoich
badaniach nad szczególnymi artefaktami sztuki ludowej przedstawiającymi Zagładę. Dr Erica Lehrer zaprezentowała trzy rodzaje żydowskich artefaktów muzealnych, które mogą wydać się „dziwne”, „osobliwe”, „nieprzystające” w powojennej Polsce. Wykładowczyni omówiła strategie kuratorskie, wspierające nowe
możliwości ich zrozumienia i tworzenia się sieci relacji do nich i wokół nich.
Przyjrzała się także konsekwencjom rozpoznania obiektu jako „własny” przez
nową wspólnotę dziedzictwa.
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o

IV.

7 grudnia – Materialność pamięci postkolonialnej
Głównym tematem spotkania był materialny wymiar pamięci postkolonialnej,
który stanowi szczególne wyzwanie dla muzealników i opiekunów kolekcji
w różnych częściach świata. Sposób pracy z takimi przedmiotami wymaga przemyślenia, przygotowania strategii ich eksponowania oraz samej ich obecności
w danej instytucji i położeniu geograficznym. W ramach wykładu zostały zaprezentowane wybrane przykłady możliwych praktyk podejmowanych w odpowiedzi na te wyzwania. Spotkanie poprowadził Wayne Modest.

STOLICA WOLNOŚCI I WARSZAWSKA KSIĘGA WOLNOŚCI

20 kwietnia 2018 w hotelu Bristol wraz z Wydziałem Prasowym Urzędu m.st. Warszawy zorganizowaliśmy uroczystą inaugurację warszawskich obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, władze stolicy, powstańcy warszawscy, honorowi
obywatele Warszawy oraz radni miejscy. Władze Warszawy (prezydent Hanna GronkiewiczWaltz, wiceprezydent Renata Kaznowska oraz przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska) wspólnie przedstawiły program obchodów obejmujących kilkaset wydarzeń, które
w 2018 roku miały miejsce na terenie całego miasta i nawiązywały do lokalnej historii odzyskiwania niepodległości.
Setną rocznicę niepodległości miasto stołeczne obchodziło pod hasłem Stolica wolności
1918–2018 zilustrowanym logotypem Wasza Warszawa. Sto lat temu Warszawa odzyskała status
stolicy państwa polskiego. Wtedy też Polacy przyjęli ustrój demokratyczny i nowoczesne rozwiązania społeczne – powszechne ubezpieczenia, wolność prasy i zgromadzeń, dzięki czemu w stolicy rozkwitała kultura i nauka, rodziła się nowoczesna metropolia. Wolna, otwarta, tolerancyjna
Warszawa to miasto należące do mieszkańców, dlatego ideą obchodów było zaproszenie wszystkich warszawiaków do wspólnego świętowania wolności. W trakcie spotkania zostały przedstawione miejskie projekty niepodległościowe jak: Dyktando warszawskie, konkurs kompozytorski
Warszawski polonez dla Niepodległej, Warszawski Korowód Poloneza, Warszawianka roku
i Warszawianka stulecia.
Choć oficjalna inauguracja projektu Stolica Wolności odbyła się 20 kwietnia 20, to już od
marca działało Centrum Komunikacyjne w Domu Spotkań z Historią i jego główne narzędzie:
strona stolicawolnosci.pl.
Strona stolicawolnosci.pl stanowiła węzeł komunikacyjny, spinający wszystkie wydarzenia
niepodległościowe odbywające się w Warszawie: zarówno te, które inicjowało Miasto Stołeczne
Warszawa, jak również te organizowane przez niezależne organizacje, fundacje, zrzeszających się
prywatnych mieszkańców Warszawy, hufce harcerskie etc.
Zgłoszone wydarzenia przechodziły weryfikację (pod względem zgodności z regulaminem
akcji, który nie tylko określał tematykę obchodów, lecz także był gwarantem, że warszawskie
obchody nie będą pretekstem do szerzenia nienawistnych treści), po której otrzymywały możliwość posługiwania się znakiem Wasza Warszawa. Wszystkie zaakceptowane wydarzenia otrzymywały swoje miejsce w programie na stronie internetowej, na którą ruch kierowało także wsparcie komunikacji (i późniejszej kampanii) na Facebooku.
Wśród wydarzeń, które znalazły się na stronie znalazły się wydarzenia muzyczne, sportowe,
edukacyjne, pikniki rodzinne, wystawy, pokazy filmowe, gry miejskie i zupełnie zaskakujące
pomysły na świętowanie. Wiele wydarzeń nawiązywało także do faktu, że data stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zbiegła się z datą stulecia uzyskania przez Polki praw wyborczych – co dawało podwójny pretekst do świętowania wolności.
Strona służyła do relacjonowania wydarzeń, które już się odbyły, ale była też źródłem informacji i zachętą do skorzystania z darmowej pomocy ekspertów przy organizacji wydarzeń.
W programie strony pojawiło się 485 wydarzeń, trudno tu napisać o nich wszystkich. Na
szczególną uwagę zasługuję na pewno wydarzenia miejskie – te, które nadawały ton obchodom
stulecia niepodległości i stanowiły przykład dla reszty organizatorów. Od Dyktanda warszawskiego, przez inicjatywy w ramach Aktywnej Warszawy (zwłaszcza trzy warszawskie biegi) przez
wieńczący obchody Festiwal „Przestrzeń Wolności” – wszystkie one przyciągały rzesze zainteresowanych.
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Dodatkową, cieszącą się zainteresowaniem inicjatywą Centrum Informacyjnego było stworzenie aplikacji mobilnej, która pomagała mieszkańcom poznać ich miasto w kontekście wydarzeń i miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Również ta inicjatywa była
promowana kanałami Stolicy Wolności (oraz Domu Spotkań z Historią).
W trakcie całego działania strony stolicawolnosci.pl odwiedziło ją 66 000 osób. W sumie –
zajrzały na nią ponad 81 000 razy. Część z naszych odbiorców przyjmowała głównie komunikację facebookową, która w najbardziej wzmożonych komunikacyjnie okresach potrafiła docierać
nawet do 100 000 osób jednego dnia (dla całego roku średni zasięg to 8 000 osób). Suma dziennego zasięgu treści facebookowych w okresie działania komunikacji (od kwietnia 2018 do połowy stycznia 2019) to 2 680 717 wyświetleń.
W okresie najbliższym Świętu Niepodległości, od 1 października do 14 listopada, uruchomiono kampanię reklamową (Facebook i GoogleAds), której celem było jak najszersze zaznajomienie warszawiaków z inicjatywą Wasza Warszawa oraz wydarzeniami posługującymi się tym
znakiem. Kampania ta okazała się dużo większym sukcesem, niż przewidywali eksperci.
Dość powiedzieć, że w jej trakcie treści związane z akcją Stolica Wolności widziano 4 969
492 razy! Optymistyczne estymacje sprzed kampanii zakładały widoczność na poziomie około
1 000 000 wyświetleń.
V.

WARSZAWSKA KSIĘGA WOLNOŚCI

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości m.st. Warszawa
ogłosiło akcję zbierania podpisów do Warszawskiej Księgi Wolności. Na pierwszej stronie zamieszczono przesłanie dla przyszłych pokoleń na następne 100 lat, a pozostałe karty Księgi zapełnili mieszkańcy Warszawy. Wpis można było zilustrować zdjęciem lub rysunkiem. Warszawiacy najchętniej wpisywali się do Księgi podczas miejskich wydarzeń, np. podczas uroczystości
powstańczych na Woli pod pomnikiem Polegli Niepokonani tylko jednego wieczoru swoje wpisy
złożyło ponad 1500 osób.
Warszawska Księga Wolności została zainspirowana Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, którą w 1926 r. podpisało 5,5 miliona Polaków. W ten sposób dziękowano
Stanom Zjednoczonym za pomoc w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Księga wraz ze wszystkimi podpisami znalazła się w specjalnie na tę okazję zaprojektowanej
kapsule czasu i 13 października 2018 r. została zakopana na skwerze ks. Jana Twardowskiego.
Od 1 maja zebraliśmy blisko 60 000 podpisów. Do końca października do księgi można było
się wpisać w trakcie ponad 100 wydarzeń. We wrześniu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów
w 40 liceach warszawskich. Księga była też dostępna w 47 warszawskich instytucjach, a od
4 czerwca działała również wersja internetowa Księgi: ksiegawolnosci.pl.
VI.

WYDARZENIA SPECJALNE
• Dzień Amerykański
7 lipca
DSH wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i American Center Warsaw zorganizowało obchody Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 100-lecia więzi między naszymi krajami. Uczestnicy licznych warsztatów zorganizowanych tego dnia mogli sprawdzić
się w programowaniu robota i druku 3D oraz spróbować gry w futbol amerykański. Rozmawialiśmy o historii Polski i Stanów Zjednoczonych, a kuratorzy wystawy From Poland with
Love oprowadzili chętnych. Podczas trwania imprezy pracownicy ambasady udzielali informacji o studiach i stypen-diach w USA, a także o programach FLEX i Summer
Work&Travel. Nie zabrakło amerykańskich smakołyków i warsztatów dla najmłodszych.
Wydarzenie odbyło się na skwerze ks. Jana Twardowskiego.
• Warszawski Magiczny Dansing Spirytystyczny
30 listopada
W noc andrzejkową zorganizowaliśmy Warszawski Magiczny Dansing Spirytystyczny w stylu dwudziestolecia międzywojennego. Zapewniliśmy muzykę w wykonaniu kwartetu oraz dj-
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a. Było lanie wosku oraz przepowiadanie przyszłości przez wróżki. Można było potańczyć do
najpiękniejszych polskich melodii przed- i powojennych w wykonaniu kultowej postaci polskiej sceny alternatywnej, Piotra Zabrodzkiego, który wystąpił z zespołem. Piosenki, niczym
wehikuł czasu, przeniosły nas w minioną epokę, pozwoliły rozpłynąć się w secesyjnym pięknie ich kompozycji i bujnej harmonii, a jednocześnie przypomniały o sprawach uniwersalnych i ponadczasowych – o miłości, tęsknocie i bólu. Na dansingu nie zabrakło wspaniałych
przebojów takich jak Tango Milonga, Na pierwszy znak, Umówiłem się z nią na dziewiątą. Po
dansingu była możliwość uczestniczenia w uwielbianym w międzywojniu wieczorku spirytystycznym. W imprezie wzięło udział ok. 150 osób.
• Koncert w Filharmonii Narodowej z okazji V Międzynarodowego Festiwalu Paderewski
Dom Spotkań z Historią wraz z fundacja „AVE ARTE” zorganizował koncert w Filharmonii
Narodowej upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości. Wydarzenie to miało na celu
przywracanie pamięci o dokonaniach Paderewskiego – zarówno politycznych, jak i artystycznych. Wydarzenie było częścią V Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego. Festiwal odbył się między 30.10 a 11.11.2018, w dniach, kiedy przypadła rocznica urodzin Paderewskiego (6.11.1860).
• 10. edycja konkursu o Nagrodę historyczną im. Kazimierza Moczarskiego
Laureatem 10. edycji konkursu o Nagrodę Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego został
prof. Jerzy Kochanowski, autor książki Rewolucja międzypaździernikowa: Polska 1956–1957.
Ołówek Moczarskiego, czyli Nagroda Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego trafiła do dr Anny Bikont za książkę Sendlerowa. W ukryciu. Współorganizatorem gali oraz partnerem edukacyjnym Młodzieżowych Klubów Historycznych był Dom
Spotkań z Historią. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 7 grudnia 2018 roku w Pałacu
Rzeczypospolitej w Warszawie, siedzibie Biblioteki Narodowej. W gali wzięło udział około
300 osób.
VII.

POZOSTAŁE SPOTKANIA

7 stycznia – Zrób sobie zdjęcie z Wilsonem
Akcja fotograficzna w ramach wystaw From Poland with Love i Woodrow Wilson – sprzymierzeniec Polski. W wybranych miejscach Warszawy można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z prezydentem Wilsonem.
11 stycznia – Naprzeciw żywiołom – cykl spotkań w kawiarni Karowa 20
Żyjemy w XXI wieku i wciąż odczuwamy ciężar klęsk żywiołowych. Czy kraje rozwinięte są od
nich niezależne? Dlaczego władze wielu z tych państw przekazują miliony na odbudowę zniszczeń? Czy na pewno robimy wszystko, aby ograniczyć negatywne skutki silnych zjawisk naturalnych? Spotkanie poprowadziła Dorota Rucińska, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
18 stycznia– promocja książki Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu w Białymstoku
Przetrwałam to piętnaście intymnych historii z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka
KARTA – największego w Polsce zbioru biograficznych relacji świadków historii XX wieku,
opracowanych Marię Buko, Katarzynę Madoń-Mizner i Magdę Szymańską. Dyskusja wokół
książki odbyła się w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym Muzeum Pamięci Sybiru w Białystoku. Spotkanie z Katarzyną Madoń-Mitzner i Marią Buko poprowadziła Anna Kietlińska
z Działu Edukacji i Promocji Muzeum Pamięci Sybiru.
20 stycznia – Banany z cukru pudru – warsztaty
Z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka odbyły się warsztaty edukacyjno-plastyczne dla całych
rodzin prowadzone przez autorki książki Banany z cukru pudru Barbarę Caillot Dubus i Aleksandrę Karkowska.
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24 stycznia – „Spotkanie z książką” – Między Hitlerem a Stalinem: wspomnienia dyplomaty
i oficera niemieckiego 1931–1945
Promocja wydawnicza. O książce dyskutowali: prof. Eugeniusz Cezary Król; Bogusław Brodecki,
redaktor naczelny Wydawnictwa Bellona oraz prof. Marek Kornat.
24 stycznia – promocja książki Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu w Krakowie
Dyskusja wokół książki odbyła się w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Spotkanie z Katarzyną Madoń-Mitzner i Marią Buko, współautorkami książki
Przetrwałam, poprowadziła dr hab. Anna Zapalec.
30 stycznia – promocja specjalnego numeru kwartalnika „Res Publica Nowa”
Promocja specjalnego numeru magazynu „Res Publica Nowa” wydanego wspólnie z Fundacją
Respublica Nowa, poświęconego sylwetce Leszka Kołakowskiego. Debata z udziałem Andrzeja
Gniazdowskiego (IFiS PAN), Karoliny Lewestam („Dziennik Gazeta Prawna”), Macieja Sadowskiego (Startup Hub Poland), Tomasza Stawiszyńskiego (Tok Fm, kwartalnik „Przekrój”), Jana
Zamojskiego (UMP, scenarzysta bajek Kołakowskiego). Prowadzenie Wojciech Przybylski (prezes Fundacji Res Publica Nowa).
2 lutego – „Spotkanie z książką” – Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ Solidarność i KSS KOR 1981–1984
Promocja książki prof. Andrzeja Friszkego. Podczas spotkania, które prowadził Marek Zając,
autor opowiadał o kulisach pracy na publikacją o jednym z najgłośniejszych procesów politycznych doby PRL. Śledztwo z lat 1981–84, przeciwko przywódcom opozycji, stało się najważniejszą sprawą karną epoki. O próbę obalenia przemocą ustroju PRL oskarżeni byli m.in. Jacek Kuroń, Adam Michnik, Henryk Wujec czy Zbigniew Romaszewski.
4 lutego – Perły Bałtyku – cykl spotkań w kawiarni Karowa 20
9 krajów, tysiące kilometrów, wyspy, klify, plaże i porty – barwna historia i nieskażona przyroda.
Zapatrzeni w stronę dalekich, egzotycznych mórz, wysp i wybrzeży, tracimy z oczu nasze „rodzime śródziemnomorze”. Spotkanie było wędrówką wokół Morza Bałtyckiego, gdzie zawsze
dużo się działo, spotykały się narody, kultury i tradycje, których Polska była i jest częścią. Prowadzenie: Robert „Dziadek” Szewczyk – geograf i krajoznawca, podróżujący kiedy tylko się da.
Autor i redaktor licznych przewodników turystycznych.
9 lutego – Karol Beyer – numizmatyk. Wspomnienie w 200. rocznicę urodzin
W 200. rocznicę urodzin wspominaliśmy postać Karola Beyera – słynnego warszawskiego fotografa, znanego dobrze ze swojej działalności patriotycznej. Karol Beyer był też wybitnym numizmatykiem. Spotkanie poprowadził Przemysław Ziemba – prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
11 lutego – Dekalog Fuksa – 100 lat pracy fotoreportera
Marjan Fuks z okazji piętnastolecia istnienia swojej agencji fotograficznej wydał broszurę Zaranie fotografii dziennikarskiej w Polsce, w której jako pierwszy opisał teoretyczne założenia fotografii prasowej. Czy stworzony przez niego dekalog jest nadal aktualny? Jak wygląda dziś praca
fotografa w prasie i jak się zmieniała? Jaka jest przyszłość fotografii prasowej? W dyskusji wzięli
udział: Anna Brzezińska, Wojciech Grzędziński i Piotr Małecki. Prowadzenie: Monika Szewczyk.
13 lutego – „Spotkanie z książką” – Chłopak z Katynia
Promocja książki Jerzego A. Wlazło. Spotkanie z udziałem autora i bohatera książki Henryka
Troszczyńskiego poprowadził Michał Wójcik. Losy Henryka Troszczyńskiego mogłyby stanowić
kanwę trzymającego w napięciu filmu pełnego dramatycznych zwrotów akcji i wielkich emocji.
Jednak żaden scenariusz nie odda fascynującego życiorysu tego chłopaka urodzonego na przedwojennej warszawskiej Woli. Opowieść Jerzego A. Wlazło to opowieść o człowieku, którego los
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zetknął z ludźmi będącymi już dzisiaj legendą, i rzucił w miejsca, gdzie rozgrywały się kluczowe
wydarzenia naszej najnowszej historii. To także fascynująca opowieść o wojnie widzianej z perspektywy uczestnika wydarzeń i barwny obraz Warszawy, której już nie ma.
20 lutego – „Miasta pamięci” – Co upamiętnienia mówią nam o danym społeczeństwie, jego
historii i stosunku do niej?
Pierwsze spotkanie z semestralnego cyklu wokół projektu „Miasta pamięci”, którego głównym
celem jest badanie historii i pamięci społecznej państw byłego bloku wschodniego przez pryzmat
przestrzeni miejskiej ich stolic. Na przykładzie różnych miejsc pamięci w Warszawie, Berlinie,
Budapeszcie i Bukareszcie podjęto próbę odpowiedzenia na tytułowe pytanie.
23 lutego – „Spotkanie z książką” – Stanisław Stomma o Polsce i polityce
Promocja Pism wybranych Stanisława Stommy (t. 1–3) pod red. Radosława Ptaszyńskiego. Dyskusja z udziałem prof. dr hab. Andrzejem Friszke, dr hab. Piotra M. Majewskiego, dr Radosława
Ptaszyńskiego, Adama Michnika i Andrzeja Wielowieyskiego odbyła się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dom Spotkań z Historią był współorganizatorem spotkania.
24 lutego – Zielone doliny, czerwone wzgórza – cykl spotkań w kawiarni Karowa 20
Czym jest ikurrina? Co dał Baskom Picasso? Dlaczego elektrownia atomowa w Lemoniz nigdy
nie została uruchomiona? Co sprawiło, że Vitoria-Gasteiz została Zieloną Stolicą Europy? Kraj
Basków – dawniej kraina rybaków, pasterzy i górników; współcześnie – najlepiej rozwinięty
przemysłowo region Hiszpanii. Mimo to właśnie tam można poczuć wielkość przyrody i zachwycić się jej pięknem. Prowadzenie: Agnieszka Sosnowska – geografka-geoekolożka, pracuje na
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
25 lutego – Akcja identyfikacja! Międzywojenna Warszawa Marjana Fuksa
Spotkanie z varsavianistą Ryszardem Mączewskim poświęcone Warszawie w obiektywie pierwszego fotoreportera II RP.
27 lutego – Start II Rzeczpospolitej: w którą stronę?
Pierwsza debata z cyklu „Nieskończenie Niepodległa” organizowanego przez Ośrodek KARTA.
W debacie o decyzjach z pierwszych miesięcy II Rzeczpospolitej, które zaważyły na kształcie
państwa na kolejne dekady, udział wzięli: dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur (Studium Europy
Wschodniej UW), Zbigniew Gluza (prezes Fundacji Ośrodek KARTA), Przemysław Mrówka
(portal histmag.org) i Stanisław Zakroczymski („Magazyn Kontakt”). Debatę poprowadził dziennikarz Radia ZET Łukasz Konarski.
4 marca – Gala Sprawiedliwi 2018
W trakcie uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poznaliśmy nazwiska osób
uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego 2018. Galę poprowadził Jerzy Kisielewski, a nazwiska
uhonorowanych ogłosił przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie Zbigniew Gluza. Bezpłatne wejściówki na galę były do pobrania na stronie: http://bilety.polin.pl.
9 marca – Notatki o skandalu – od Macocha do Weinsteina
Jaki jest język skandali? Jak media relacjonują głośne afery? Dlaczego sensacyjne tematy interesują odbiorców? W trakcie spotkania rozmawialiśmy o najgłośniejszych skandalach oraz pracy
fotoreporterów i paparazzi. W dyskusji wzięli udział: Piotr Grzybowski (Super Expres) i dr Jacek
Wasilewski (UW). Prowadzenie: Dorota Chrobak.
16 marca – „Spotkanie z książką” – premiera książki i audiobooka Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę
Spotkanie z autorem książki prof. Jackiem Leociakiem poprowadziła Beata Chomątowska, pisarka, dziennikarka, współzałożycielka oraz prezeska Stacji Muranów. Fragmenty książki przeczytał
aktor Michał Sieczkowski.
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18 marca – Superfood po polsku – cykl spotkań w kawiarni Karowa 20
Superfood już dawno podbiło żołądki mieszkańców Europy i było szeroko opisywane przez czasopisma, blogi i artykuły naukowe. Czy mamy jeszcze coś do odkrycia w temacie super żywności? Kierując się zasadą, że najlepsze pożywienie jest lokalne, wskazaliśmy najzdrowsze jedzenie,
które znajdziemy na terenie Polski.
20 marca – „Miasta pamięci” – (Nie)pamięć Wielkiej Wojny i dwudziestolecia międzywojennego
Jak i gdzie pierwsza wojna światowa stała się mitem narodowym? Jak międzywojenne stolice
kreowały swoje nowoczesne oblicza? Na te pytania w kontekście pamięci w przestrzeni miejskiej
Berlina, Budapesztu, Bukaresztu i Warszawy szukaliśmy odpowiedzi na kolejnym spotkaniu
z cyklu Miasta Pamięci.
22 marca – „Spotkanie z książką” – Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja „Krzyżowa
Promocja wydawnicza. Rozmowę z autorką – dr Annemarie Franke poprowadził prof. Waldemar
Czachur.
27 marca – „Spotkanie z książką” – Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej
Promocja książki, reportera i pisarza Cezarego Łazarewicza, poświęconej sprawie Rity Gorgonowej, posądzonej o zabójstwo dziecka. Sprawą ekscytowała się cała Polska, a Gorgonowa została
skazana w jednym z najgłośniejszych procesów sądowych w okresie międzywojennym. Spotkanie
poprowadziła pisarka Sylwia Chutnik.
6 kwietnia – Dzień Darczyńcy Pamięci Ośrodka KARTA
Ośrodek KARTA po raz czwarty zorganizował Dzień Darczyńcy Pamięci, aby podziękować tym,
którzy, ofiarowując własne zbiory, dbają o pamięć swoich rodzin, środowisk i czasów, w których
żyli. W tym roku podziękowania z rąk Prezesa Ośrodka KARTA Zbigniewa Gluzy otrzymało 115
osób. W trakcie uroczystości zostały zaprezentowane zbiory złożone w Ośrodku KARTA w ciągu
ostatnich kilkunastu miesięcy. Fragmenty wspomnień przekazanych w ubiegłym roku odczytali
pisarze Agata Tuszyńska i Wojciech Widłak.
6 kwietnia – promocja książki Biografie ulic w Stacji Muranów
Spotkanie z autorem książki prof. Jackiem Leociakiem dla mieszkańców Muranowa, w miejscu,
które autor opisywał w swoich esejach. Prowadzenie: Hanna Maria Giza.
7 kwietnia – Patagonia - kraina na końcu świata – cykl spotkań w kawiarni Karowa 20
Dlaczego przylądek Horn nazywany jest żeglarskim Mount Everestem? A może to Karol Darwin
miał rację, nazywając go krainą, która rozszerza horyzont wyobraźni? Podjęliśmy próbę sprawdzenia trafności tych i innych określeń, wędrując razem od przylądka Horn, przez mityczne wyspy (Ziemia Ognista), niesamowite góry (m.in. Torres del Paine, Fitz Roy i Cerro Torre), fiordy
i atlantyckie wybrzeże do półwyspu Valdes. Prowadzenie: Wojciech Lewandowski – geograf,
podróżnik, wspinacz, wykładowca Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
8 kwietnia – promocja książki Biografie ulic i spacer (Sienna)
Pierwszy z cyklu spacer po ulicach warszawskiego getta opracowany na podstawie książki prof.
Jacka Leociaka Biografie ulic. Po ulicy Siennej oprowadzała Jagna Kofta.
11 kwietnia – Politycy do polityki, historycy do historii?
Czy politycy powinni zajmować się polityką, a historię zostawić w rękach historyków? Pytanie
było punktem wyjścia do dyskusji zainspirowanej wiosennym numerem czasopisma „Więź”.
W dyskusji wzięli udział: prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium
Civitas), dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, prof. Rafał Stobiecki (Uniwersytet
Łódzki). Spotkanie poprowadził dr Sebastian Duda („Więź”).
15 kwietnia – promocja książki Biografie ulic i spacer (Chłodna)
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Spacer po ulicy Chłodnej opracowany na podstawie książki prof. Jacka Leociaka. Prowadzenie:
Jagna Kofta.
17 kwietnia – „Miasta pamięci” – Między sprawcą a ofiarą: pamięć o II wojnie światowej
Podczas kolejnego spotkania z cyklu sprawdzaliśmy, jakie ślady zostawiła II wojna w przestrzeni
miejskiej. Przyjrzeliśmy się autentycznym miejscom pamięci takim jak dawny obóz pracy przymusowej w Berlinie. Rozmawialiśmy o muzeach, które w sugestywny sposób starają się przedstawić rzeczywistość wojenną. Zastanowiliśmy się nad pomnikami stawianymi ofiarom wojny
i jej bohaterom, a także, co charakterystyczne dla państw, które znalazły się pod wpływem ZSRR
– pamięci żołnierzy sowieckich. Wreszcie – poruszyliśmy temat upamiętniania Zagłady. Wspólnie podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie, na ile pamięć o II wojnie światowej jest formująca
i ważna, a także o czym mieszkańcy Berlina, Budapesztu, Bukaresztu i Warszawy chętnie pamiętają, a o czym woleliby zapomnieć.
19 kwietnia – Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Dom Spotkań z Historią przyłączył się do akcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i był
jednym z punktów, z których wolontariusze wyruszyli na ulice Warszawy, aby rozdać 100 tysięcy
papierowych żonkili.
25 kwietnia – „Spotkanie z książką” – Baronówna. Na tropie Wandy Kronenberg – najgroźniejszej polskiej agentki
Promocja książki autorstwa Michała Wójcika. Spotkanie z autorem poprowadziła Justyna DżbikKluge.
9 maja – W poszukiwaniu wolności: trzy spojrzenia na rok 1968 – dyskusja
Jaki był wspólny mianownik demonstracji studenckich w Polsce i Jugosławii, zaktywizowania
ruchów feministycznych oraz wzrostu siły opozycji wobec rządów generała Franco w Hiszpanii w
latach późniejszych? W jaki sposób te wydarzenia wpisywały się w szerszy, światowy kontekst
protestów z 1968 roku? Czy Pokolenie ̀68 zmieniło świat na lepsze? W dyskusji wzięli udział: dr
Hrvoje Klasić (Uniwersytet w Zagrzebiu), dr Mary Nash (Uniwersytet Barceloński) i dr hab. Piotr
Osęka (Polska Akademia Nauk).
13 maja – promocja książki Biografie ulic i spacer (Nalewki)
Spacer po ulicy Nalewki opracowany na podstawie książki prof. Jacka Leociaka. Prowadzenie:
Jagna Kofta.
13 maja – Portfel na wakacjach – cykl spotkań w kawiarni Karowa 20
Jaki procent pieniędzy wydawanych przez turystów w krajach rozwijających się wraca na Zachód
i dlaczego? Czy zyski z turystyki mogą zaszkodzić lokalnej gospodarce? Jak zostać odpowiedzialnym konsumentem na wakacjach i kiedy oszczędzanie może być czymś nieetycznym? Rozmawialiśmy o znaczeniu turystyki w dzisiejszych czasach. Prowadzenie: Paweł Cywiński – orientalista, geograf, podróżnik. Twórca portalu post-turysta.pl i redaktor działu Poza Europą w „Magazynie Kontakt”.
15 maja – „Miasta pamięci” – Eksponowanie komunizmu: epoka w przestrzeni muzealnej
W stolicach państw byłego bloku wschodniego zdumiewa brak jednej narracji o czasach komunistycznych. Muzea i kontrowersje, które wzbudzają te placówki, są dobitnym przykładem na to,
jak skomplikowana i niejednoznaczna jest pamięć o tym okresie. Powołując się na liczne przykłady muzeów w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie i Warszawie, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jaki typ narracji dominuje w tych instytucjach. Zastanawialiśmy się też, o których okresach
historii opowiada się najczęściej, a które dekady bywają przemilczane.
17 maja – Antoni Dygat: architekt niespełniony
Antoni Dygat, wychowany i wykształcony we Francji, całe zawodowe życie poświęcił budowaniu
II RP. Był indywidualistą, profesjonalistą i perfekcjonistą. Nie należał do głównego nurtu – obrał
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własną drogę i skutecznie realizował wytyczone cele. Sylwetkę architekta przybliżył Tomasz
Lachowski, autor monografii Antoniego Dygata.
19 maja – promocja książki Biografie ulic i spacer (Nowolipki)
Spacer po ulicy Nowolipki opracowany na podstawie książki prof. Jacka Leociaka. Prowadzenie:
Jagna Kofta.
19 maja – „Spotkanie z książką” – premiera książki Bagaż osobisty. Po Marcu
Finisaż wystawy Bagaż osobisty. Po Marcu oraz premiera książki pod tym samym tytułem autorstwa Agaty Tuszyńskiej (współautorki: Dorota Barczak-Perfikowska, Grażyna Latos, Elżbieta
Strzałkowska i Wioletta Wejman). Spotkanie z autorką poprowadziła Renata Kim. Fragmenty
książki przeczytał Piotr Głowacki. Gośćmi spotkanie byli między innymi bohaterowie książki.
20 maja – promocja książki Biografie ulic podczas Warszawskich Targów Książki
Promocja książki Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę podczas Warszawskich Targów Książki, które odbywały się na Stadionie Narodowym. Spotkanie
z autorem książki prof. Jackiem Leociakiem poprowadził Jerzy Sosnowski.
20 maja – promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu podczas Warszawskich Targów
Książki
Promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu podczas Warszawskich Targów Książki, które odbywały się na Stadionie Narodowym. Spotkanie z autorką Agatą Tuszyńską poprowadziła Renata
Kim
22 maja – Pionierki polityki. Posłanki i senatorki II Rzeczpospolitej – dyskusja
Z jakimi trudnościami borykały się parlamentarzystki II Rzeczpospolitej? Jakie były ich korzenie? Jak ocenić dorobek i skuteczność ich działań? Zapraszamy na debatę, w której wezmą udział:
dr Mariola Kondracka, autorka książki Posłanki i senatorki II Rzeczpospolitej i dr hab. Katarzyna
Sierakowsa z Instytutu Historii PAN. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Grzybek z Fundacji na
rzecz Równości i Emancypacji STER.
23 maja – „Spotkanie z książką” – Czerniawski. Polak, który oszukał Hitlera
Promocja wydawnicza. Spotkanie z autorem książki Andrzejem Brzezieckim poprowadziła Karolina Lewicka.
7 czerwca – Profesor Hanna Świda-Ziemba – biografia zaangażowana
Spotkanie poświęcone Hannie Świdzie-Ziembie i premiera książki Uchwycić życie. Dzienniki,
wspomnienia, listy 1930–1989. W rozmowie udział wzięli: prof. Michał Głowiński, prof. Hanna
Popowska-Taborska, prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys i red. Dominik Czapigo z Ośrodka
KARTA, który opracował publikację. Spotkanie poprowadził red. Jerzy Sosnowski.
10 czerwca – promocja książki Biografie ulic i spacer (Smocza)
Spacer po ulicy Smoczej opracowany na podstawie książki prof. Jacka Leociaka. Prowadzenie:
Jagna Kofta.
10 czerwca – Historia malowana akwarelą– warsztaty malarskie dla dzieci
Warsztaty plastyczne oraz promocja książeczki Danusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty Kominiak. Publikacja ta jest pierwszą z serii „Historia Mówiona Dzieciom”, pomysłu Magdaleny
Czerwiec-Pichlińskiej. Zajęcia poprowadził Krzysztof Zięba, autor ilustracji.
13 czerwca – promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu w BookBook Hoża
Spotkanie z autorką Agatą Tuszyńską prowadziła Renata Kim.
15 czerwca – promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu w Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi
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Spotkanie z autorką Agatą Tuszyńską poprowadziła Joanna Podolska, dyrektor Centrum.
16 czerwca – promocja książki Biografie ulic i spacer (Niska)
Spacer po ulicy Niskiej opracowany na podstawie książki prof. Jacka Leociaka. Prowadzenie:
Jagna Kofta.
16 czerwca – Prezentacja książki prof. Ignáca Romsicsa „Historia Węgier” oraz wydarzenia
w ramach jubileuszu osiemdziesiątych urodzin Ákosa Engelmayera
Historia Węgier napisana specjalnie dla polskiego czytelnika przez znanego węgierskiego uczonego, profesora historii związanego z Uniwersytetem im. Károlya Eszterházyego w Egerze. Nowocześnie pomyślana synteza dziejów węgierskiego narodu odwołuje się do najnowszego stanu
badań, dzięki której możemy odpowiedzieć na pytanie dotyczące charakteru relacji polskowęgierskich na przestrzeni wieków. Spotkanie uświetniło jubileusz Ákosa Engelmayera – węgierskiego dziennikarza, historyka i wykładowcy, dyplomaty, w latach 1990–1995 ambasadora
w Polsce, zaangażowanego w budowanie przyjaznych stosunków między Polską a Węgrami.
21 czerwca – piąta Debata „Kroniki Warszawy” – Warszawa po stu latach. Miasto zaplanowane i zrealizowane
Piąta debata „Kroniki Warszawy” poświęcona była tematowi „Warszawa po stu latach. Miasto
zaplanowane i zrealizowane”, o tym, jak zmieniała się Warszawa przez ostatnie sto lat i czy ci,
którzy mieli wpływ na jej kształt, wygląd i charakter podejmowali swoje decyzje odpowiedzialnie. W dyskusji udział wzięli: Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy; prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog miasta; Jerzy Majewski, historyk
sztuki, varsavianista; Tomasz Markiewicz, przewodniczący Zespołu Opiekunów Kulturowego
Dziedzictwa Warszawy „ZOK”; dr Paweł Weszpiński, geograf i kartograf. Dyskusję moderował
prof. Eugeniusz Cezary Król. Debata połączona była z premierą najnowszego numeru Kroniki
Warszawy 1/2018 (157).
26 czerwca – „Miasta pamięci” – Czy istnieje wspólna pamięć i tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej?
Na ostatnim spotkaniu z cyklu „Miasta pamięci” zaproponowaliśmy formułę polegającą na otwartej i pogłębionej dyskusji. Punktem wyjścia był film młodego bułgarskiego artysty Antoniego
Paraleva – In Step With the Time, dokumentujący zamalowanie pomnika Armii Czerwonej postaciami z kreskówek (film zdobył drugą nagrodę na festiwalu IN OUT 2013 w gdańskiej Łaźni).
Spotkanie było także okazją do podsumowania cyklu i promocji popularnonaukowych przewodników po Berlinie, Budapeszcie i Bukareszcie, opisujących te miasta z perspektywy badań nad
pamięcią społeczną. Książki opublikowane w formie elektronicznej są ogólnodostępne na wolnej
licencji dla wszystkich tych, którzy w niesztampowy sposób chcieliby zwiedzić te miasta.
27 czerwca – „Spotkanie z książką” – Jerzy Staniszkis. Architekt
Promocja książki Magdaleny Stopy o Jerzym Staniszkisie, w dyskusji udział wzięli: Magdalena
Stopa oraz architekci: prof. Magdalena Staniszkis, Tadeusz Barucki i Andrzej Bulanda. Dyskusję
poprowadziła Edyta Barucka, Wydawnictwo Salix alba.
30 czerwca – promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu podczas pikniku literackiego Biblioteki Narodowej Imieniny Jana Kochanowskiego
Spotkanie Agaty Tuszyńskiej, autorki książki Bagaż osobisty. Po Marcu, z czytelnikami podczas
pikniku literackiego Biblioteki Narodowej Imieniny Jana Kochanowskiego, który odbył się
w Ogrodzie Krasińskich.
1 lipca – Miasto Kobiet – spacer po Śródmieściu
W trakcie spaceru po Śródmieściu opowiedzieliśmy o miejscach, które tworzyły kobiety oraz
o ich wpływie na życie dzielnicy. Cykl Miasto Kobiet towarzyszył organizowanemu przez miasto
stołeczne Warszawę plebiscytowi na Warszawiankę Roku i Stulecia.
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8 lipca – Miasto Kobiet – spacer po Starym Mieście
Stare Miasto skrywa wiele kobiecych historii, o czym przekonali się uczestnicy drugiego spaceru
z cyklu Miasto Kobiet. Tym razem przypomnieliśmy zasłużone mieszkanki tej dzielnicy.
14 lipca – Warszawa zapamiętana – Burżuazyjne Śródmieście
W ramach spaceru cofnęliśmy się do czasów sprzed I wojny światowej i poczuliśmy się jak
mieszkaniec luksusowego niebotyku wyposażonego w windy i centralne odkurzacze. Elegancka
dzielnica południowa wyrosła na skraju miasta, gdzie jeszcze pod koniec XIX wieku znajdowały
się sady, ogrody i niszczejące dworki. Spacer poprowadzili Maria Pawlak i Piotr Hummel
(WAWstep).
15 lipca – Miasto Kobiet – spacer po Pradze
Spacerując po Pradze, poznaliśmy historię m.in. Antoniny Żabińskiej i Sabiny Sebyłowej, dowiedzieliśmy się, kim byli Szmul i Judyta Jakubowicz-Zbytkower oraz porozmawialiśmy o twórczości rzeźbiarki Magdaleny Gross i artystki Katarzyny Kozyry.
20 lipca – Urodziny św. Filipa Neri – koncert ks. Andrzeja Daniewicza
W Kawiarni Karowa 20 swój solowy koncert zagrał ks. Andrzej Daniewicz – lider zespołu La
Pallotina. Podczas koncertu zabrzmiały największe przeboje zespołu La Pallotina. Była to też
okazja do świętowania 503. urodzin patrona fundacji Chrześcijańskie Granie – św. Filipa Neri.
22 lipca – Miasto Kobiet – spacer po Ochocie
Na Ochocie mieszkało wiele kobiet związanych ze sztuką – śpiewaczka operowa Halina Leska
oraz malarki Halina i Stanisława Maszyńskie, polska Mata Hari, czyli Krystyna Skarbek. Opowiedzieliśmy też o historyczce sztuki Marii Czapskiej oraz nauczycielkach Annie, Irenie i Halinie
Goldmann.
28 lipca – Warszawa zapamiętana – Żoliborski WSM – wymarzone M2 w II RP
Celem założycieli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej było zapewnienie taniego i zdrowego mieszkania dla robotników oraz stworzenie członkom spółdzielni warunków do zawiązania
zgodnej i aktywnej wspólnoty. Podczas spaceru po Żoliborzu zastanawialiśmy się, dlaczego ta
idea nie przetrwała.
29 lipca – Miasto Kobiet – spacer po Żoliborzu
W ramach spaceru uczestnicy zobaczyli willę architektów Stanisława i Barbary Brukalskich oraz
Twierdzę Zmartwychwstanek, tzw. redutę Żoliborza. Poszliśmy też na osiedle Sady Żoliborskie,
gdzie odszukaliśmy bloku Mister Warszawy (najładniejszy nowo powstały budynek w Warszawie
w 1960 roku) i poznaliśmy historię jego projektantki prof. Haliny Skibniewskiej.
12 sierpnia – promocja książki Danusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty Kominiak
Warsztaty plastyczne oraz promocja książki Danusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty Kominiak.
Podczas warsztatów dzieci poznały historie z dzieciństwa Danusi, namalowały własną interpretację jej przygód, a także wzięły udział w konkursie z nagrodami. Zajęcia poprowadził Krzysztof
Zięba, autor ilustracji.
12 sierpnia – Warszawa zapamiętana – Kolonijna społeczność Filtrów
Do rozwoju dzielnicy w XIX wieku przyczyniło się powstanie Filtrów i Szpitala Dzieciątka Jezus.
W okresie międzywojennym powstały kolonie Staszica i Lubeckiego, a także Dom Studencki UW
„Akademik” przy placu Narutowicza. Wpływ na rozwój dzielnicy w II RP miała intensywna budowa nowych osiedli mieszkaniowych. W trakcie spaceru usłyszeliśmy wspomnienia mieszkańców zebrane w AHM, które przeniosły nas w czasy tworzenia kolonii.
19 sierpnia – Warszawa zapamiętana – Robotnicza Wola – nieistniejąca dzielnica
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W trakcie spaceru opowiedzieliśmy, co produkowano w zapomnianej fabrycznej części Warszawy, gdzie spędzano czas wolny oraz w jakich warunkach mieszkała przedwojenna ludność Woli.
Zastanawialiśmy się też, jak po II wojnie światowej zmienił się charakter tej dzielnicy.
25 sierpnia – Planszówkowa Inicjatywa Historyczna
Samorząd Studentów IH UW zaprosił na popołudnie z grami planszowymi o tematyce historycznej w Kawiarni Karowa 20.
26 sierpnia – Miasto Kobiet – spacer po Mokotowie
Podczas spaceru po Mokotowie podążaliśmy śladami życia i twórczości Zofii Stryjeńskiej oraz
cofnęliśmy się do czasów księżnej Izabeli Lubomirskiej z Czartoryskich i dowiedzieliśmy się,
gdzie stał jej pałacyk. Przypomnieliśmy postaci takich kobiet jak aktorka filmowa i teatralna Elżbieta Barszczewska, pionierka ruchu spółdzielczego i anarchistka dr Maria Orsetti czy dyrektorka
powstańczego szpitala Ewa Matuszewska ps. Mewa.
2, 9, 23 września; 7, 14, 21, 28 października, 18, 25 listopada oraz 2 grudnia – Uwaga! Zabytek! – warsztaty architektoniczne dla dzieci i rodziców
Celem cyklu Uwaga, zabytek!, było nauczyć uczestników „rozpoznawać” zabytki i pozwolić lepiej zrozumieć, dlaczego są one tak ważne. Uczestnicy dowiedzieli się, jak możemy kształtować
otaczającą nas architekturę, i poznali tajniki pracy konserwatora zabytków – „naprawiali” przykładowe zabytki. Zajęcia skierowane były do dzieci (7–12 lat) wraz z rodzicami. Organizatorem
projektu było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław” oraz inicjatywa „Tu
było, tu stało”. Projekt został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
9 września – Miasto Kobiet – Prawy brzeg kobiet – wycieczka rowerowa
W czasie wycieczki przejechaliśmy przez Kolonię Posłów i Senatorów PPS, gdzie mieszkała
pisarka Helena Boguszewska, odwiedziliśmy dom malarki i pierwszej kobiety-scenografki Teresy
Roszkowskiej oraz wille primabaleriny Teatru Wielkiego Haliny Szmolcówny i pediatry Hanny
Hirszfeldowej.
11 września – „Spotkanie z książką” – 485 dni na Majdanku. Nowe wydanie wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego
Promocja książki wydanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku. W rozmowie, oprócz edytorki książki, Doroty Niedziałkowskiej z PMM, uczestniczyli: Zbigniew Gluza, prezes Fundacji
Ośrodka Karta; Maciej Siekierski, kurator zbiorów Europejskich Hoover Institution, oraz dr Bartłomiej Krupa, literaturoznawca specjalizujący się w tematyce obozowej z IBL PAN. W trakcie
spotkania głos zabrał również dyrektor Hoover Institution przy Uniwersytecie Stanford, USA,
Eric Wakin. Prowadzenie: Krzysztof Banach z PMM.
12 września – „Spotkanie z książką” – Rozliczenia z ekipą Gierka 1980–1984
Czy PRL była krajem równości, czy niezasłużonych przywilejów? Jak doszło do ujawnienia
przypadków korupcji i nadużywania stanowisk przez ekipę Edwarda Gierka? Jak zareagowało na
to społeczeństwo, a jak struktury państwa? Co korupcja i walka z nią mówią o ówczesnej Polsce?
O tym dyskutowaliśmy w czasie spotkania poświęconego książce Jakuba Szumskiego Rozliczenia
z ekipą Gierka 1980–1984. Oprócz autora książki w rozmowie udział wzięli: dr hab. Maciej Gdula z Instytutu Socjologii UW, dr Piotr Koryś z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz dr Agata
Zysiak, Uniwersytet Łódzki. Prowadzenie: Adam Leszczyński.
15–17 września – Generations Remember Conference – Konferencja Pamięć Pokoleń
Tegoroczna konferencja i zjazd, które odbyły się z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 75. rocznicy rzezi wołyńskiej, została współorganizowana przez Oddział Warszawski
Związku Sybiraków oraz Dom Spotkań z Historią. W programie wydarzanie znalazły się m.in.:
prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego – koordynatora Warszawskiej Inicjatywy Kresowej, wykład prof. Jana Wiktora Sienkiewicza o artystach w Armii Andersa, prezentacja badań Amandy
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Chałupy z Uniwersytetu w Montrealu, opowieści o polskich śladach na Syberii i w innych miejscach na świecie. W programie konferencji znalazły się również pokazy 2 filmów o Sybirakach,
którzy znaleźli się w Iranie i Afryce.
18 września – „Spotkanie z książką” – Przemytnicy życia
Barwne wspomnienia chłopaka z warszawskiej Woli. Środowisko handlarzy z bazaru Kercelego.
Wojna i szmugiel. Zaangażowanie w pomoc Żydom. We wrześniowy wieczór zaprosiliśmy na
promocję książki Przemytnicy życia Bernarda Konrada Świerczyńskiego, Sprawiedliwego wśród
Narodów Świata. W rozmowie o książce udział wzięli: redaktorka książki dr Aleksandra Janiszewska (Ośrodek Karta), varsavianista i historyk sztuki Jerzy Majewski oraz badacz najnowszych dziejów polskich Żydów prof. Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny). Organizator: Fundacja Ośrodka Karta i Dom Spotkań z Historią.
19 września – promocja książki Biografie ulic w Klubokawiarni Radio Telewizja
Spotkanie z autorem książki Jackiem Leociakiem dla mieszkańców Muranowa. Prowadzenie:
Michał Wójcik.
20 września – „Spotkanie z książką” – Trzy połówki życia Maciej Wierzyński
Promocja książki wydanej przez Wydawnictwo BOSZ. Spotkanie z Maciejem Wierzyńskim, autorem książki, poprowadził Bogdan Szymanik, dyrektor wydawnictwa.
21 września – Wieczór bułgarski w DSH
Z okazji Dnia Sofii (17 września) i Dnia Niepodległości Bułgarii (22 września) zaprosiliśmy na
spotkanie z Arturem Nowaczewskim, poetą, krytykiem literackim, autorem książki Hostel Nomadów, w której autor zawarł opowieści o swoich pięciu podróżach do Bułgarii. Publikacja znalazła
się w półfinale międzynarodowej nagrody literackiej Angelus. Rozmowę poprzedził film dokumentalny Stepana Poljakowa Sofia – historia Europy (27'). Jego bohaterem jest dziennikarz BBC
i obywatel Bułgarii Terry Randall.
22 września – Warszawski Dni Seniora – spacer po Żoliborzu
Podczas spaceru seniorzy mogli zobaczyć skąpane w zieleni przedwojenne bloki i porozmawiać
o wymarzonych warunkach do życia. Zastanawialiśmy się też, dlaczego osiedla początkowo przeznaczone dla robotników zmieniały się w „inteligenckie”? Przyglądaliśmy się świetnie zaprojektowanym, przedwojennym blokom i próbowaliśmy powiedzieć, co stanowi o jakości przestrzeni,
w której żyjemy.
23 września – Miasto Kobiet – Lewy brzeg kobiet – wycieczka rowerowa
Trasę wycieczki po lewobrzeżnej Warszawie wyznaczyły pomniki: Syreny autorstwa prof. Ludwiki Kraskowskiej-Nitschowej, do którego pozowała Krystyna Krahelska, żołnierka AK i poetka; pisarki Elizy Orzeszkowej; generał Marii Wittek; harcmistrzyni Wandy Tazbir odznaczonej
medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz Haliny Mikołajewskiej, aktorki, reżyserki
i opozycjonistki.
2 października – Warszawianka stulecia, czyli kto?
Co łączyło kobiety nominowane do tytułu „Warszawianki Stulecia”? W jakich czasach żyły?
O jakiej Warszawie marzyły? Czy ich dokonania mogą być dla nas inspiracją? Pierwsze z dwóch
spotkań poświęconych kandydatkom na Warszawiankę Stulecia. Plebiscyt organizowany był
w ramach stołecznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – Warszawa
Stolica Wolności oraz obchodów 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych. Organizatorem plebiscytu było m.st. Warszawa.
5 października – premiera książki Wspomnienia Zbigniewa Karpińskiego
Premiera książki wydanej w ramach serii „Biblioteka Kroniki Warszawy” przez Dom Spotkań
z Historią i Archiwum Państwowe w Warszawie. Spotkanie z Wojciechem i Markiem Karpińskimi, synami architekta, poprowadził Marek Zagańczyk, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów
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Literackich”. Sylwetkę i dorobek Zbigniewa Karpińskiego przedstawiła Anna Cymer, historyczka
architektury, związana m.in. z Culture.pl i magazynem „ARCH”.
6 października – Dyniowo mi! Warsztaty kulinarne z Łukaszem Smykiem
W czasie spotkania poznaliśmy historię i pochodzenie dyni oraz jej właściwości zdrowotne. Odkryliśmy bogactwo odmian dyń i przygotowaliśmy z nich smakołyki. Spróbowaliśmy też gotowych potraw dyniowych.
9 października – Warszawianka stulecia, czyli kto?
Co łączyło kobiety nominowane do tytułu „Warszawianki Stulecia”? W jakich czasach żyły?
O jakiej Warszawie marzyły? Czy ich dokonania mogą być dla nas inspiracją? Drugie ze spotkań
poświęconych kandydatkom na Warszawiankę Stulecia. Plebiscyt organizowany był w ramach
stołecznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – Warszawa Stolica
Wolności oraz obchodów 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych. Organizatorem
plebiscytu było m.st. Warszawa.
11 października – „Spotkanie z książką” – Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie
mówione dr Jarosław Pałka i prof. Kaja Kazimierska
Promocja książki Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu, które poprowadził dr
Dominik Czapigo (Ośrodek KARTA) uczestniczyli: prof. Kaja Kaźmierska (Instytut Socjologii –
Uniwersytet Łódzki), dr Jarosław Pałka (Dom Spotkań z Historią) oraz prof. Marcin Zaremba
(Instytut Historyczny – Uniwersytet Warszawski) – historyk, dr Piotr Filipkowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – socjolog. Fragmenty relacji z książki przeczytał aktor Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy Michał Podsiadło.
12 października – promocja Księgi Stulecia Niepodległości w Hotelu Bristol w Warszawie
Spotkanie inauguracyjne Księgi Stulecia Niepodległości, której premiera 12 października była
kluczowym momentem programu Nieskończenie Niepodległa prowadzonego przez Ośrodek
KARTA od początku 2018 roku oraz stołecznych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, organizowanych pod hasłem Wasza Warszawa. Stolica wolności 1918–
2018. W czasie spotkania uznani historycy i osoby ważne dla polskiej kultury dyskutowały o tym,
jak powstawała polska państwowość w ostatnich 100 latach, jakie są dla niej zagrożenia, a także
jakie wnioski na przyszłość powinniśmy wyciągnąć z tej lekcji historii jako społeczeństwo dbające na co dzień o to, aby niepodległość Polski była nieskończona. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Rottermund, prezes Fundacji Teresy Sahakian; Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich; Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią oraz Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka
KARTA.
14 października – Szafiarka Stulecia – warsztaty plastyczne w ramach plebiscytu na Warszawiankę Roku
Jak ubierały się kiedyś nasze mamy, babcie i prababcie? Co było wtedy na czasie, a co passé? Co
o przeszłości mogą powiedzieć nam ubrania lub buty? Dlaczego moda jest ważna i kto wyznacza
trendy? W czasie warsztatów przenieśliśmy się w czasie i zajrzeliśmy do szaf oraz garderób Warszawianek Stulecia. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku 6–11 lat.
16 października – „Spotkanie z książką” – Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej literatury
faktu
Skąd wzięła się Rumunia – kraj kultury łacińskiej w Europie Południowo-Wschodniej – z dala od
krajów romańskich zachodniej Europy? Dlaczego wszystkie procesy XX wieku zachodziły tam
intensywniej? W rozmowie na ten temat udział wzięli: Bogumił Luft (autor wyboru tekstów
i opracowania książki, niezależny publicysta i tłumacz literatury rumuńskiej, w latach 2001–2003
korespondent „Rzeczpospolitej” w Bukareszcie, w latach 1993–1999 ambasador RP w Rumunii)
oraz Theodor Paleologu (politolog i polityk, ambasador Rumunii w Danii w latach 2005–2008,
minister kultury w latach 2008–2009, od 2008 roku deputowany w rumuńskim parlamencie, syn
Alexandru Paleologu, autora jednego z tekstów w książce Łacińska wyspa). Organizatorzy: Ośro-

73

dek KARTA, Dom Spotkań z Historią. Partner: Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Ambasada Rumunii.
17 października – promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu w Lublinie
Promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu w Ośrodku Brama Grodzka w Lublinie. Spotkanie
z Agatą Tuszyńską poprowadziła Grażyna Lutosławska (Polskie Radio Lublin).
27 października – promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Spotkanie z Agatą Tuszyńską w Saloniku Literackim poprowadziła Katarzyna Kubisiowska
z „Tygodnika Powszechnego”.
27 października – promocja książki Bagaż osobisty. Po Marcu w Kawiarni Literackiej
w Krakowie
Spotkanie z Agatą Tuszyńską poprowadził Michał Świątek.
28 października – Polki na wybory! – spotkanie w 100-lecie uzyskania przez Polki praw wyborczych
Rok 2018 – Rok Praw Kobiet, setna rocznica uzyskania praw wyborczych przez Polki – to cała
masa wydarzeń rocznicowych: wystaw, konferencji, publikacji, happeningów, filmów niemal
w każdym zakątku naszego kraju. Dziewięćdziesiątą rocznicę praw wyborczych kobiet w Polsce
obchodziła niewielka grupa organizacji kobiecych i feministek. Co i dlaczego zmieniło się przez
te dziesięć lat, że zainteresowanie historią kobiet wzrosło? W jaki sposób herstoria może przyczynić się do większej obecności kobiet w życiu publicznym? Rozmawialiśmy o tym z twórczynią Archiwum Historii Kobiet z Krakowa – Ewą Furgał oraz z Maciejem Dudą z Poznania, który
odkrył przed nami emancypantów – mężczyzn, którzy pomagali kobietom w walce o prawo głosu.
30 października – Jak fotografuje się pustkę? Wołyń, którego nie ma – spotkanie z Magdaleną
i Maksymilianem Rigamontimi
Magdalena i Maksymilian Rigamonti opowiedzieli o pracy nad książką pt. Echo, która jest efektem kilkunastu podróży na Wołyń, które autorzy odbyli w latach 2013–2017.
7 listopada – Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek – wernisaż w Galerii W-Z
O pracy nad wystawą i znaczeniu równouprawnienia kobiet opowiedziały kuratorki, Kinga Sochacka i Alicja Smotryś oraz autorki wystawy, Agnieszka Grzybek i Anna Czerwińska. Po krótkiej części oficjalnej odbyło się oprowadzanie po wystawie.
13 listopada – premiera książki Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne
Książka ukazała się w serii „Z Archiwum Historii Mówionej”. Warszawa zapamiętana to barwna,
wielowątkowa i pasjonująca opowieść o przedwojennej Warszawie i jej mieszkańcach. O kulisach
pracy nad książką opowiedziała jej redaktorka Magda Szymańska, która wybrała i opracowała
relacje. Komentarz historyczny – Ryszard Mączewski, varsavianista. Spotkanie poprowadziła
Justyna Dżbik-Kluge (Radio Zet). Fragmenty relacji przeczytali Karolina Czarnecka i Tomasz
Olejnik.
17 listopada – Kompostowanie w mieście
Podczas tego spotkania można było dowiedzieć się, jak kompostować lokalnie, np. na balkonie
lub wspólnie z sąsiadami, jaki kompostownik wybrać, jak wykorzystać gotowy kompost itd.
Warsztat poprowadziła Izabella Mier – z wykształcenia antropolożka kultury, zajmuje się suwerennością żywnościową i odpadami. Obecnie pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu
Warszawskiego w Pracowni Edukacji.
18 listopada – Legendy wiślane – robienie kolaży dla dorosłych i śpiewanie kolaży dla dzieci
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Z okazji wydania przez Dom Spotkań z Historią pocztówek Legendy wiślane przygotowaliśmy
specjalne warsztaty z ich autorką, Martą Kopyt. Zajęcia z robiania kolaży przeznaczone były dla
dzieci i dla dorosłych.
22 listopada – promocja książki Biografie ulic w Szczecinie
Spotkanie z autorem książki prof. Jackiem Leociakiem dla mieszkańców Szczecina w bibliotece
ProMedia. Prowadzenie: dr Eryk Krasucki, historyk Uniwersytetu Szczecińskiego.
25 listopada – Orężem, piórem i pazurem – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nasze
bojownice i akcja performatywna
Oprowadzanie autorskie po wystawie Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek oraz
akcja performatywną przypominająca najważniejsze postulaty i postacie polskiego ruchu kobiecego u progu niepodległości.
25 listopada – Babki i prababki. Historie prawdziwe
Jaka była codzienność naszych babć i prababć? Co było najważniejsze w ich życiu? Czy mogły
swobodnie realizować swoje plany i marzenia? Jak często napotykały przeszkody nie do przejścia? Dzieci w wieku od 4 do 10 lat wzięły udział w warsztatach plastycznych poświęconych roli
kobiet w historii.
27 listopada – Brat przeciw bratu. Doświadczenie Wielkiej Wojny w Europie ŚrodkowoWschodniej
Spotkanie poświęcone I wojnie światowej, a szczególnie narodom, które brały w niej udział. Jak
doszło do tego, że żołnierze tej samej narodowości walczyli przeciwko sobie? Co poszczególne
kraje chciały osiągnąć i dlaczego Wielka Wojna nie istnieje w pamięci narodów Europy Środkowo-Wschodniej?
1 grudnia – Dzień rumuński w DSH
Przez cały dzień w Kawiarni Karowa 20 można było spróbować rumuńskiego wina i rumuńskich
przysmaków, zagrać w rumuńskie gry, a w naszej księgarni znaleźć książki związane z tematem
dnia. W ten sposób świętowaliśmy stulecie Wielkiego Zjednoczenia Rumunii. Nie zabrakło też
historii, kultury, kina, muzyki i podróży. W ramach wydarzenia odbyła się projekcja filmu Rekonstrukcja (1968, 106 min) w reżyserii Luciana Pintilie. Wprowadzenie do filmu wygłosił Miłosz
Stelmach (czasopismo „Ekrany”). Odbył się również pokaz zdjęć i opowieści o podróżach do
Rumunii Na kawę do Rumunii. Prowadzenie: Magdalena i Gabriel Oprządek (Kawiarnia Karowa
20). Organizatorzy: Rumuński Instytut Kultury, Dom Spotkań z Historią oraz Kawiarnia Karowa
20
1, 2, 15 i 16 grudnia – Zrób to sam! Warsztaty graficzno-introligatorskie
Seria warsztatów, podczas których można było stworzyć swój własny notes oraz poznać tajniki
introligatorstwa. Zajęcia składały się dwóch części. W pierwszej uczestnicy poznali tajniki XIXwiecznej grafiki warsztatowej. Samodzielnie wykonali odbitki w technice fotograficznej zwanej
fotograwiurą. Następnie uczestnicy dowiedzieli się wszystkiego o historii papieru i zobaczyli sito
do jego czerpania. Samodzielnie wykonali notes w jednej z podstawowych technik introligatorskich. Zajęcia poprowadzili fachowcy z Instytutu Fotograficznych Technik Szlachetnych i Introligatorni Rozmus
2 grudnia – promocja książki Biografie ulic podczas XXVII Targów Książki Historycznej
w Warszawie
Spotkanie z autorem prof. Jackiem Leociakiem poprowadziła dr Karolina Szymaniak (ŻIH).
9 grudnia – Piernikowe popołudnie, czyli mikołajki w DSH
Z pomocą naszych edukatorów dzieci ozdabiały pierniki o najróżniejszych, fantazyjnych kształtach. Własnoręcznie wykonywały piękne kartki z życzeniami świątecznymi, które następnie
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ostemplowały prawdziwym lakiem. Każdą pracę można było zapakować na specjalnym stoisku,
a później wręczyć komuś bliskiemu.
15 grudnia – Zrób torbę i koszulkę na prezent, czyli warsztaty sitodruku
Z okazji Świąt zorganizowaliśmy warsztaty sitodruku, które poprowadziły: Ola Gralik oraz Katarzyna Dulniak.
18 grudnia – Warszawskie zabytki w 100-lecie niepodległości
Spotkanie podsumowujące wieloletnią współpracę Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
i redakcji „Spotkań z Zabytkami”. O współpracy obu zasłużonych instytucji rozmawiali: Michał
Krasucki, Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Wojciech Przybyszewski, redaktor naczelny „Spotkań z Zabytkami”. W ramach spotkania wysłuchaliśmy też Anety Bojanowskiej, autorki jednego z artykułów grudniowego numeru „Spotkań z Zabytkami”. Spotkanie poprowadziła Anna Jagiellak z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Byliśmy również gospodarzami spotkania archiwów społecznych z różnych regionów Polski
w ramach projektu Pamięć trzeciego sektora: kontynuacja. Wydarzenie zorganizowało FO KARTA (27.10). U nas rozstrzygnięto konkurs orgaznizowany przez DSH i FO KARTA Rówieśnicy
Niepodległej (9.11). Gościliśmy też konferencję prasową dot. projektu MS Piłsudski – ukryta
historia organizowaną przez Fundację Koncept Kultura (26.11).
Wybraliśmy wolność. 4 czerwca 1989
W tym roku obchodziliśmy 29. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989. Od 2009 roku Dom
Spotkań z Historią (DSH) zachęca mieszkańców Warszawy do obchodów Święta Wolności
4 czerwca, przypomina uczestników i świadków tamtych wydarzeń i podkreśla, jak fundamentalne znaczenie dla historii Polski miało obalenie komunizmu w 1989 roku.
Działania w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej rozpoczęliśmy w połowie maja.
Głównym celem organizowanej przez Dom Spotkań z Historią kampanii pod hasłem „Wybraliśmy wolność 4 czerwca 1989”. jest utrwalenie idei obchodów Święta Wolności w dniu 4 czerwca
i zachęcenie mieszkańców Warszawy do powtórki z historii najnowszej oraz wspólnego świętowania.
4 czerwca 1989 to data szczególna. Wyniki pierwszych częściowo wolnych wyborów były zwycięstwem Polaków, którzy opowiedzieli się za wolnością i powiedzieli solidarne NIE systemowi. Kampania „Wybraliśmy wolność“ przypomina uczestników i świadków tamtych wydarzeń i podkreśla, jak fundamentalne znaczenie dla historii Polski miało obalenie komunizmu w
1989 roku. Koncentruje się szczególnie na tamtych emocjach: wzruszeniu i radości. Dlatego lejtmotywem kampanii jest znak uśmiechu.
Motywem przewodnim tegorocznej kampanii były zdjęcia fotoreportera Krzysztofa Millera, przedstawiające demonstrujących na ulicach ludzi. W ramach kampanii przygotowaliśmy
rocznicowy mural na „Patelni” przy stacji Metro Centrum inspirowany zdjęciami Krzysztofa Millera oraz happening „Akcja demonstracja”, podczas którego przypominaliśmy najważniejsze hasła i postulaty z 1989 roku oraz zainscenizowaliśmy demonstrację. Chętni mogli stanąć przed
obiektywem fotoreporterów. Pamiątkowe zdjęcia tego dnia wykonali Cezary Sokołowski, Wojciech Grzędziński i Maksymilian Rigamonti. Od godziny 12:00 do 20:00 na „Patelni” byli też
nasi wolontariusze, którzy rozdawali materiały informacyjne, wyjaśniali ideę Święta Wolności
i zachęcali przechodniów do włączania się do zorganizowanej przez nas akcji.
Wieczorem zaprosiliśmy mieszkańców miasta na plac Defilad, gdzie odbył się koncert
„Chaos pełen idei” Wojtka Mazolewskiego i jego gości: Wojciecha Waglewskiego, Natalii Przybysz, Justyny Święs, Misi Furtak, Johna Portera, Piotra Zioły, Ani Rusowicz, Vienia. Koncert
poprowadził Piotr Metz.
Od 6 czerwca w Domu Spotkań z Historią było można oglądać wystawę Krzysztof Miller.
Rok 1989. Prezentowane na niej zdjęcia były inspirację dla tegorocznej kampanii. Krzysztof Miller uwiecznił przełomowe wydarzenia i o nich opowiadają fotografie na wystawie. Ekspozycja
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składa się z około stu zdjęć wybitnego fotoreportera oraz z materiałów filmowych, w których
fotoreporterzy i artyści, przyjaciele i znajomi wspominają Millera oraz wydarzenia roku 1989.
Wśród nich są m.in. Chris Niedenthal, Anna Bohdziewicz, Czarek Sokołowski, Maja Komorowska, Kazik Staszewski, Paweł Smoleński, Krzysztof Skiba.
PUBLIKACJE
Dom Spotkań z Historią jest wydawcą publikacji dotyczących historii społecznej i politycznej XX-wieku, m.in. albumów i katalogów towarzyszących wystawom, książek popularnonaukowych, materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, audiobooków, e-booków oraz periodyku Kronika Warszawy (wspólnie z Archiwum Państwowym w Warszawie). Publikacje są ściśle związane
z naszą misją oraz bieżącą działalnością wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską. Towarzyszą organizowanym przez nas wydarzeniom, co jest specyfiką naszego wydawnictwa.
Szczególny nacisk kładziemy na tematykę varsavianistyczną, która od lat cieszy się dużym
zainteresowaniem czytelników. Od niedawna wchodzimy także w nowe dla nas segmenty rynku –
audiobooki: Warszawiacy nie z tej ziemi (wyd. 2013), Przetrwałam (wyd. 2017), Biografie ulic
(wyd. 2017); e-booki: Przetrwałam (wyd. 2017), Biografie ulic (wyd. 2017), Bagaż osobisty. Po
Marcu (wyd. 2018); książki dla dzieci: Historyjki z ulicy Karowej (wyd. 2016), Danusia ze Lwowa. Wspmnienia Danuty Kominiak (wyd. 2018), Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939
(wyd. 2018) czy edycje specjalne – kalendarz historyczny Zdzierak Warszawski (wyd. 2017),
który otrzymał nagrodę główną dla kalendarzy w konkursie Polish Graphic Design Awards.
W sprzedaży mamy obecnie 76 pozycji wydanych przez DSH lub przygotowanych we
współpracy z Ośrodkiem KARTA.
W minionym roku uczestniczyliśmy w wielu różnych wydarzeniach – targach, kiermaszach,
festiwalach i festynach oraz organizowaliśmy spotkania autorskie w różnych miastach Polski,
prezentując nasz dorobek wydawniczy oraz nowo wydane książki. Nawiązaliśmy współpracę
z innymi wydawcami, blogerami, dziennikarzami i spotkaliśmy się z czytelnikami, których opinie
o naszych książkach są dla nas cennym źródłem informacji o tym, jak profilować naszą ofertę.
W 2018 roku Dział Publikacji zorganizował 41 wydarzeń promujących książki w DSH i poza jego siedzibą (w Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Lublinie i Szczecinie), w tym
29 wydarzeń związanych z publikacjami własnymi lub współwydawcami. Wzięliśmy udział
w 6 imprezach o charakterze wystawienniczo-promocyjnym (targi, piknik, kiermasz i spotkanie
autorskie).
Reorganizacja struktury Działu Publikacji przebiegająca od połowy 2017 roku przyczyniała
się do zwiększenia efektywności prac i sprawnego prowadzenia tytułów DSH od włączenia ich do
planu wydawniczego aż po sprzedaż, w tym terminowego wykonywania działań, skutecznego
monitorowania przebiegu procesu wydawniczego, prężne prowadzonej promocji publikacji
i wzrostu sprzedaży.
Wprowadzenie na stałe do harmonogramu prac w DSH kolegiów wydawniczych poświęconych pracom nad publikacjami, które toczą się w różnych działach, pozwoliło lepiej skoordynować proces wydawniczy w DSH i przyczyniło się do synergii miedzy różnymi działami instytucji.
Poniżej przedstawiamy listę publikacji DSH wydanych lub przygotowywanych w 2018
roku:
 Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę – książka Jacka
Leociaka ukazała się w grudniu 2017 roku i miała swoją premierę w 2018. Związana
z cyklem spotkań, który prowadzony był przez autora w Domu Spotkań z Historią. To
historyczny portret dwunastu warszawskich ulic: Siennej, Krochmalnej, Chłodnej, Leszna,
Nalewek, Nowolipia, Nowolipek, Karmelickiej, Smoczej, Miłej, Niskiej, Stawek. Autor
opisuje tętniące niegdyś życiem ulice stolicy, gdzie mieszkali warszawscy Żydzi, których
kultura i obyczaje nadawały tej części miasta swoisty, odrębny charakter. Jacek Leociak,
przywołując wielowiekową historię ulic i ich mieszkańców, sięgnął głęboko w przeszłość,
koncentruje się jednak na czasach II wojny światowej, okresie getta i Zagłady, a kończy
opowieść na czasach współczesnych. Tak powstała pełna „biografia” ulic: od prehistorii po
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dzień dzisiejszy, a zarazem autorski przewodnik po ulicach warszawskiego getta. Książka
objęta patronatem: TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Midrasz”, Stowarzyszenie „Nigdy
Więcej”. Publikacja ukazała się przy wsparciu Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury
Narodowej. Oprawa twarda. Format 165 x 235 mm, 700 stron, wydawca: Dom Spotkań
z Historią.


E-book Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę – elektroniczna wersja książki dostępna w sprzedaży internetowej w sieci Azymut. Publikacja ukazała
się przy wsparciu Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Format: e-pub, mobi, wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Audiobook Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę
Tekst książki czytają: aktor Michał Sieczkowski, autor publikacji prof. Jacek Leociak
(Wprowadzenie) oraz pisarz Marek Bieńczyk (Posłowie). Ponad 20 godzin nagrań. Znakomite eseje o dwunastu ulicach warszawskiej Dzielnicy Północnej i ich mieszkańcach. Prof. Jacek Leociak, który sam czyta fragment książki, przywołuje wielowiekową historię żydowskich ulic i ich żydowskich mieszkańców – od pojawienia się Żydów w stolicy aż po zagładę
tej części miasta. Eseje czytane przez aktora Michała Sieczkowskiego niosą duży ładunek
emocjonalny. Szczególnie polecamy dla osób starszych, które mają kłopoty ze wzrokiem i nie
mogą samodzielnie czytać długich tekstów. Publikacja ukazała się przy wsparciu Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Nośnik: 2 płyty: CD, format: mp3, Wydawca: Dom
Spotkań z Historią.



Wydanie specjalne „Res Publica Nowa” (nr 230, 4/2017), Kołakowski. Raj utracony. Kołakowski. Lost Paradise – specjalny numeru magazynu „Res Publica Nowa” poświęcony
sylwetce Leszka Kołakowskiego. Numer w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej. Oprawa
miękka, 100 stron, wydawcy: Fundacja Res Publica Nowa, Dom Spotkań z Historią.



Bagaż osobisty. Po Marcu – wielogłosowa opowieść grupy przyjaciół – pomarcowych emigrantów – którzy opuścili Polskę z „dokumentem podróży”, stwierdzającym, że jego okaziciel
nie jest już obywatelem tego kraju. Wyjeżdżali pod koniec lat 60. i na początku 70. w skutek
propagandowej nagonki w Polsce do Szwecji, Francji, Danii, USA, Kanady, Izraela. Autorkami książki Bagaż osobisty. Po Marcu są Agata Tuszyńska oraz uczestniczki warsztatów
mistrzowskich prowadzonych przez pisarkę w 2017 roku w Domu Spotkań z Historią: Dorota
Barczak-Perfikowska, Grażyna Latos, Elżbieta Strzałkowska i Wioletta Wejman. Po pięćdziesięciu latach autorki odnalazły tych, którzy tego dnia przyszli na dworzec i stworzyły polifoniczną powieść pokolenia ‘68 bogato ilustrowaną zdjęciami z archiwów rodzinnych bohaterów. Książka objęta patronatem: TOK FM, Gazeta Wyborcza, Stowarzyszenie Otwarta
Rzeczpospolita. Oprawa miękka. Format: 150 x 205 mm, 340 stron, wydawca: Dom Spotkań
z Historią.



E-book Bagaż osobisty. Po Marcu – elektroniczna wersja książki dostępna w sprzedaży internetowej w sieci Azymut. Format: e-pub, mobi, wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Warszawskie vademecum niepodległości – broszura autorstwa Jerzego S. Majewskiego, Jarosława Zielińskiego i Ośrodka KARTA, która w przystępnej formie przedstawia historię stolicy u progu niepodległości oraz historię Polski w pierwszych latach formowania II RP. Warszawskie vademecum składa się z trzech części. Pierwsza z nich to kalendarium, w którym
zebrano najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne odradzającej się Polski. Druga –
Abecadło warszawskie – prezentuje wybór haseł i terminów związanych z niepodległością.
W trzeciej części znalazło się 11 piosenek na stulecie niepodległości (Śpiewnik na stulecie).
Broszura jest bezpłatna i wysokonakładowa (70 tys.) i została wręczona wszystkim absolwentom szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy. Oprawa miękka, broszurowa, format
168 x 240 mm, 72 strony, wydawca: Dom Spotkań z Historią.
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Danusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty Kominiak w serii „Historia Mówiona Dzieciom”–
książeczka dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, która otwiera nową serię wydawniczą Domu
Spotkań z Historią. W sposób przystępny, dostosowany do percepcji młodych czytelników
popularyzujemy historię XX wieku; chcemy ożywić historię znaną z podręczników szkolnych
i zachęcić dzieci do własnych odkryć i poszukiwań, do rozmów z pradziadkami i dziadkami.
Oprawa twarda, format: 225 x 225 mm, 32 strony, wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Półrocznik „Kronika Warszawy” – w czerwcu ukazał się kolejny 157. numer varsavianistycznego przeglądu społeczno-kulturalnego, skoncentrowanego przede wszystkim na historii
najnowszej stolicy, zwracającego uwagę na inicjatywy popularyzujące XX-wieczne dziedzictwo naszego miasta. Pismo podzielone jest na kilka działów: „Kronika”, „Debaty Kroniki
Warszawy”, „Artykuły i materiały, „Fotofelieton”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”
oraz „Bibliografia varsavianów”. W numerze znalazły się m.in. teksty: Opieka społeczna
i gminna Delegatura Rady Głównej Opiekuńczej w Wawrze w latach 1939–1944; Opieka
zdrowotna, kuchnie Rady Głównej Opiekuńczej, legitymizacja, przesiedleńcy; Północna
MDM. Zabudowa ulicy Nowotki w Warszawie; „Naprawdę wielka” – Warszawa w fotografii
tygodnika „Świat” (1951–1969); Źródła do dziejów polskiej emigracji w zasobie Archiwum
Państwowego w Warszawie. Oprawa miękka, format 16,5 x 23 cm, 180 stron, wydawca:
Dom Spotkań z Historią oraz Archiwum Państwowe w Warszawie.



Zbigniew Karpiński. Wspomnienia w serii: „Biblioteka Kroniki Warszawy” – wspomnienia
architekta Zbigniewa Karpińskiego, profesora Politechniki Warszawskiej, projektanta budynków biur i urzędów w Warszawie, którego dziełem życia była wzniesiona w latach 1962–
1969 Ściana Wschodnia – ostatni wielkomiejski kompleks urbanistyczny, jaki powstał w centrum Warszawy, jedno z najwybitniejszych osiągnięć modernizmu w Polsce. Książkę uzupełnia posłowie Tomasza Markiewicza oraz wspomnienia jego synów Jakuba i Marka. „Biblioteka Kroniki Warszawy” to nowa seria varsavianistyczna wydawnicza Domu Spotkań z Historią i Archiwum Państwowego w Warszawie popularyzująca nieznane źródła i świadectwa
związane z Warszawą. Oprawa miękka, format 16,5 x 23 cm, 150 stron, wydawca: Dom Spotkań z Historią oraz Archiwum Państwowe w Warszawie.



Wydanie specjalne albumu Inside Poland. Marian Schmidt. Fotografie – kolekcjonerskie
wydanie książki, która prezentuje ponad 100 zdjęć Mariana Schmidta, wybitnego fotografa
i pedagoga, które wykonał podczas swych podróży po Polsce od połowy lat 70. Są to fotografie z reporterskich cykli z lat 70., kilkanaście współczesnych zdjęć z Polski, a także wysublimowane, ponadczasowe fotografie oraz zdjęcia z rodzinnego archiwum artysty. Oprawa
twarda z obwolutą, format: 210x250 mm,116 stron, wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Krzysztof Miller. Rok 1989 – katalog zawiera około 50 fotografii wybitnego fotografa
Krzysztofa Millera i prezentuje zdjęcia, od których rozpoczynał swoją karierę. Są to reporterskie fotografie z roku 1989, związane z ważnym wydarzeniami i przemianami politycznymi,
które miały wówczas miejsce w naszym kraju i Europie Środkowej. Kolejne miesiące 1989
roku, od stycznia poprzez obrady Okrągłego Stołu, czerwiec i wybory w Polsce, a także czas
przemian w innych krajach bloku wschodniego – Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech.
Oprawa miękka, format: 21 x 25 cm, 66 stron, wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939 – bohaterami książki są dwa sympatyczne
zwierzątka – Historyjka i Historyjek, które narysował legendarny Bohdan Butenko, ceniony
polski grafik, ilustrator, autor komiksów i książek. Opowieść o historii Warszawy, odzyskaniu wolności i życiu jej mieszkańców aż do wybuchu II wojny światowej osnuta jest wokół
faktów historycznych i wspomnień zaczerpniętych z Archiwum Historii Mówionej DSH
i Ośrodka KARTA, które opracowała dr Anna Ziarkowska z Domu Spotkań z Historią.
Książka pokazuje historię Polski i Warszawy w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Za-

79

równo treść, jak i język dopasowane są do wieku odbiorcy, a fakty zostały opisane w sposób
zrozumiały dla najmłodszych. Oprawa twarda, format: 330 x 235 mm, 60 stron. Wydawca:
Dom Spotkań z Historią.


Księga Stulecia Niepodległości (tom 1. i 2.) – dynamiczny montaż świadectw dotyczących
sześćdziesięciu newralgicznych momentów naszej historii w minionym stuleciu. Autorzy
Księgi stawiają fundamentalne pytanie: czym był i jest dla Polski niepodległy byt państwowy? Publikację przygotował Ośrodek KARTA w ramach społecznego programu Nieskończenie Niepodległa. Współwydawcą jest Dom Spotkań z Historią w związku ze stołecznymi obchodami stulecia odzyskania niepodległości pod hasłem Wasza Warszawa. Stolica wolności
1918–2018. Oprawa twarda, 502 strony. Wydawcy: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią.



Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939 – album Odzyskana to w większym stopniu fotograficzny esej niż kronika Warszawy. Prezentujemy tu zdjęcia prekursorów polskiego
fotoreportażu – wybitnych przedwojennych fotografów z koncernu „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego” – pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Katalog to fotograficzny spacer po mieście, którego bohaterem jest przedwojenna Warszawa i jej mieszkańcy. Pokazujemy, jak wyglądała stolica odrodzonej Polski w chwili odzyskania niepodległości i jak zmieniała się wciągu 20 lat między dwiema wojnami światowymi. Oprawa zintegrowana, format: 210 x 250 mm, 140 stron. Wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne w serii „Z Archiwum Historii
Mówionej” – publikacja to zbiór fragmentów wspomnień warszawiaków z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przede wszystkim z lat 30. Jest to opowieść o rozwoju stolicy po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości i o życiu osobistym jej mieszkańców, których dzieciństwo przypadło na ten okres. Barwna, dynamiczna i wielowątkowa historia, pokazująca
Warszawę międzywojenną jako miasto o dwóch obliczach: zarówno jako elegancką, europejską stolicę, jak i biedne, prowincjonalne miasteczko. Publikację uzupełniają niepublikowane
zdjęcia z rodzinnych archiwów bohaterów. Oprawa miękka ze skrzydełkami, format:
160 x 230 mm, 182 strony. Wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Paderewski. Katalog – katalog o życiu Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego dokonaniach
jako artysty, męża stanu i polityka. Znajdują się w nim zdjęcia, grafiki i inne materiały archiwalne opisujące barwne życie Paderewskiego – od młodości i początków kariery, przez podbój międzynarodowych scen aż po działalność dyplomatyczną i polityczną. Oprawa miękka,
format: 210 × 250 mm, 44 strony. Wydawca: Dom Spotkań z Historią.



Półrocznik „Kronika Warszawy” – w grudniu ukazał się kolejny 158. numer varsavianistycznego przeglądu społeczno-kulturalnego, skoncentrowanego przede wszystkim na historii
najnowszej stolicy, zwracającego uwagę na inicjatywy popularyzujące XX-wieczne dziedzictwo naszego miasta. Pismo podzielone jest na kilka działów: „Kronika”, „Debaty Kroniki
Warszawy”, „Artykuły i materiały, „Fotofelieton”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”
oraz „Bibliografia varsavianów”. W numerze znalazły się m.in. teksty: Roman Dmowski wobec Józefa Piłsudskiego – fascynacja, rozczarowanie, odpowiedzialność; Głodne życie codzienne odradzającej się stolicy – Warszawa w 1918 r.; Pierwsze tygodnie niepodległości
w Warszawie (listopad-grudzień 1918) w świetle źródeł z Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce; Początki poczty polskiej w Warszawie 1918-1919; Kapitan inżynier Tadeusz Śmiśniewicz – bojownik o niepodległość Polski. Oprawa miękka, format 16,5 x 23 cm,
180 stron. Wydawca: Dom Spotkań z Historią oraz Archiwum Państwowe w Warszawie.

Współpraca wydawnicza:
 Kwartalnik „Karta”: w 2018 roku Ośrodek KARTA wydał cztery numery kwartalnika „Karta”
ze stałą rubryką Domu Spotkań z Historią.
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W 94. numerze pisma ukazał się wywiad Mileny Ryćkowskiej z Agata Tuszyńską na temat książki Bagaż osobisty. Po Marcu.



W 95. ukazał się z wywiad Mileny Ryćkowskiej i Marty Rogowskiej-Stradomskiej z prof.
Jackiem Leociakiem o książce Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę.



W 96. ukazał się wywiad Mileny Ryćkowskiej z Waldemarem Gorlewskim i Katarzyną
Puchalską o wystawie Krzysztof Miller. Rok 1989.



W 97. ukazał się wywiad Małgorzaty Purzyńskiej z Anną Brzezińską i Katarzyną MadońMitzner, kuratorkami wystawy Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939.

Promocja, targi i spotkania autorskie:
Od początku roku organizowaliśmy spotkania autorskie związane z książką Przetrwałam.
Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu opracowanych przez Marię
Buko, Katarzynę Madoń-Mitzner i Magdę Szymańską.
Następnie nasze działania promocyjne skupiały się wokół wprowadzenia na rynek nowości
wydawniczych: Biografii ulic, które wydaliśmy w grudniu 2017 roku i Bagażu osobistego. Po
Marcu. Dużą rolę w promocji obu publikacji odegrały patronaty medialne, o które wystąpiliśmy
jeszcze przed drukiem książek.
Zorganizowaliśmy serię spotkań z autorami, a także spacery po Warszawie (w przypadku
pierwszej publikacji) oraz intensywnie wspomagaliśmy Dział Wystaw przy zbieraniu materiałów
ikonograficznych do wystawy Bagaż osobisty. Po Marcu, która zapowiadała i promowała książkę. Obie książki promujemy także poprzez zgłoszenia ich do nagród literackich (Biografie ulic:
Książka Historyczna Roku, Polish Graphic Design Awards, Nagroda im. Jana Długosza, Nagroda
KLIO – laureat w kategorii varsaviana; Bagaż osobisty. Po Marcu: Książka Historyczna Roku,
Nagroda im. Jana Długosza).
Publikacja Warszawskie Vademecum Niepodległości i katalog Krzysztof Miller. Rok 1989
związane są ściśle z przygotowanym przez Dział Animacji cyklem wydarzeń mającym uczcić
100-lecie niepodległości Polski. Wysoko nakładowa broszura rozdawano bezpłatnie uczniom
i mieszkańcom miasta. Katalog, odpłatnie, lecz po przystępnej cenie, jest dostępny w naszej księgarni.
Książka Danusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty Kominiak otwiera nową serię DSH, opartą na materiałach z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA. Książka ukazała się
przed majowymi targami książki. Seria wymaga jeszcze pozycjonowania na rynku w związku
z wejściem w nowy obszar działalności wydawniczej, tj. edukacyjnej książki dziecięcej.
Numer „Kroniki Warszawy” 1 (157)/2018 miał swoją premierę w DSH. Zorganizowana z tej
okazji debata została zarejestrowana, a jej zapis udostępnimy w kolejnym numerze pisma oraz na
kanale YouTube. Numer „Kroniki” 2 (158)/2018 ukazał się w grudniu 2018 roku.
Sezon jesienny rozpoczęliśmy od premiery publikacji Wspomnienia Zbigniewa Karpińskiego
wydanej przez Dom Spotkań z Historią i Archiwum Państwowe w Warszawie w nowej serii „Biblioteka Kroniki Warszawy”. Seria związana jest z półrocznikiem varsavianistycznym „Kronika
Warszawy”, a jej założeniem jest popularyzacja nieznanych źródeł i świadectw związanych
z Warszawą.
Kontynuowaliśmy także promocję wydawnictw związanych z 100. rocznicą niepodległości
Polski. W październiku wraz w Ośrodkiem KARTA wydaliśmy dwutomową, bogato ilustrowaną
Księgę Stulecia Niepodległości, na którą składa się dynamiczny montaż świadectw dotyczących
sześćdziesięciu newralgicznych momentów naszej historii w minionym stuleciu. W listopadzie
we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ukazała
się książka Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939 adresowana do młodszego czytelnika
i opracowana przez Dział Edukacji. Większa część nakładu została bezpłatnie rozdana uczniom
szkół podstawowych, pozostała w przystępnej cenie dostępna jest w Księgarni XX wieku Domu
Spotkań z Historią i innych księgarniach. W listopadzie miała także swoją premierę książka Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne – barwna, wielowątkowa i pasjonująca
opowieść o przedwojennej Warszawie i jej mieszkańcach opracowana na podstawie relacji z Ar-
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chiwum Historii Mówionej. Książka ukazała się w cenionej serii wydawniczej „Z Archiwum
Historii Mówionej” – w nowym, atrakcyjnym layoucie
Udział w targach książki:
• W dniach 17–20 maja 2018 Dom Spotkań z Historią uczestniczył w 9. edycji Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym. Zaprezentowaliśmy wszystkie tytuły
naszego wydawnictwa i zorganizowaliśmy dwa spotkania z naszymi autorami w dniu 20
maja: z Agatą Tuszyńską, współautorką książki Bagaż osobisty. Po Marcu, które poprowadziła Renata Kim oraz spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem, autorem książki Biografie ulic. O żydowskich uli-cach Warszawy: od narodzin po Zagładę, które poprowadził Jerzy Sosnowski. Ponadto prof. Jacek Leociak był gościem stoiska DSH – podpisywał
książkę oraz rozmawiał z czytelnikami. Podczas targów byliśmy także obecni na stoisku
literackim miasta stołecznego Warszawy „Zaczytana Warszawa”, gdzie zaprezentowaliśmy i sprzedawaliśmy książki z naszej oferty varsavianistycznej.
• Dom Spotkań z Historią uczestniczył także w II edycji Literackiego Pikniku nad Wisłą,
który odbył się na bulwarach wiślanych w dniach 8–10 czerwca 2018 roku. Wydarzenie
było okazją do zaprezentowania naszej oferty varsavianistycznej.
• Publikacje DSH zaprezentowaliśmy także podczas kolejnej edycji pikniku Biblioteki
Na-rodowej „Imieniny Jana Kochanowskiego”, który odbył się 30 czerwca 2018 roku
w Ogrodzie Krasińskich. Gośćmi stoiska była Agata Tuszyńska, autorka książki Bagaż
osobisty. Po Marcu.
• W dniach 25–28 października Dom Spotkań z Historią uczestniczył w 22. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, podczas których zaprezentowaliśmy nasze publikacje i zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską, autorką książki Bagaż osobisty. Po Marcu. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Kubisiowska z „Tygodnika
Powszechnego”.
• Nasze książki, zwłaszcza z kategorii varsaviana, zaprezentowaliśmy także podczas
3. edycji Warszawskich Targów Książki Artystycznej, które odbyły się w dniach 24–
25 listopada w Babce do wynajęcia w Warszawie.
• Po raz kolejny Dom Spotkań z Historią uczestniczył w XXVII Targach Książki Historycznej, które trwały od 29 listopada do 2 grudnia w Zamku Królewskim – Muzeum Arkady Kubickiego w Warszawie. Zaprezentowaliśmy wszystkie tytuły z naszego wydawnictwa oraz zorganizowaliśmy wydarzenia towarzyszące:
–

spotkanie autorskie z prof. Jackiem Leociakiem, autorem książki Biografie ulic.
O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę, które poprowadziła dr
Karolina Szymaniak z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

–

gośćmi stoiska DSH byli nasi autorzy, którzy podpisywali książkę oraz rozmawiali
z czytelnikami: Magda Szymańska (Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne) oraz Anna Ziarkowska (Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–
1939).

KSIĘGARNIA XX WIEKU I SPOTKANIA Z KSIAŻKĄ
W Księgarni XX wieku oferujemy szeroki wybór publikacji dotyczących historii Warszawy,
Polski i Europy Wschodniej. W stałej ofercie mamy blisko 3000 tytułów, wśród nich książki
historyczne, albumy, wspomnienia, biografie, reportaże, przewodniki. W sprzedaży znajdują się
również pocztówki, filmy dokumentalne, reprinty map historycznych oraz płyty z przedwojenną
muzyką. Księgarnia specjalizuje się w ofercie varsavianów, ma też duży wybór publikacji związanych z dawnymi Kresami Rzeczpospolitej.
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Księgarnia XX wieku oferuje publikacje wiodących oficyn historycznych i popularnonaukowych (m.in. Wydawnictwo Naukowe PWN, Ośrodek KARTA, IPN, Bellona, W.A.B., Wydawnictwo Czarne, Wysoki Zamek, Bosz, Zysk, Wydawnictwo Trio, wydawnictwa Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Instytutu Historii PAN i Muzeum Warszawy) oraz niszowych wydawnictw, których publikacje są niedostępne w innych warszawskich
księgarniach.
Z publikacji wydanych przez DSH największym zainteresowaniem w 2018 roku cieszyły się:
Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę; Bagaż osobisty. Po
Marcu; Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939. A City Regained; Krzysztof Miller Rok
1989; Historyjki o niepodległej Warszawie 1918–1939; Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie
międzywojenne; Zbigniew Karpiński. Wspomnienia; Danusia ze Lwowa. Wspomnienia Danuty
Kominiak; Księga Stulecia Niepodległości.
Wszystkie wydane przez DSH publikacje można kupić też w księgarni internetowej DSH,
która rozwija się systematycznie i zyskuje nowych klientów, również dzięki procesowi pozycjonowania, które prowadzony jest od lipca ubiegłego roku.
Dział Publikacji we współpracy z autorami i wydawnictwami specjalizującymi się w tematyce historycznej zorganizował kilka promocji wydawniczych w ramach cyklu Spotkania z książką
(w sumie 41 spotkań). Promocje te wyszczególniamy w części poświęconej spotkaniom w DSH.
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