listopad 2019
Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939 –
3
oprowadzanie kuratorskie
niedziela
14:00

Tomasz Kuba Kozłowski oprowadzi po wystawie i opowie
o wybranych dokonaniach gospodarczych i cywilizacyjnych
związanych z odbudową i modernizacją ziem wschodnich II
RP. Zbiórka: skwer ks. Jana Twardowskiego. Jeśli będzie padać
deszcz, prezentacja odbędzie się w DSH.

5

HIP-HOP – jesteś tam jeszcze?
Na kim wzorowali się pierwsi polscy raperzy? Jak polska
rzeczywistość czasu transformacji ustrojowej i przemian
społecznych oraz wpływy spoza granic ukształtowały polski
hip-hop? W dyskusji wezmą udział: Maciej „Wujek Samo Zło”
Gniatowski, Aleksander „Kałach” Szczypior, Maciej „Człowiek
Warga” Dąbrowski. Prowadzenie: Kacper Klimczak.

6

Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939 – finisaż
wystawy

wtorek
18:00

środa
17:00

18:00

Polskie bieguny. Himalaje ’74 i Antarktyda ’77
na fotografiach Mirka Wiśniewskiego – wystawa
i wydarzenia towarzyszące
Wiosna, lato, WOJNA... Warszawa 1939 – wystawa
i wydarzenia towarzyszące

20:00

Fot. Mirek Wiśniewski

Listopad
2019

19:00

7

czwartek
18:00

10

niedziela
12:00-17:00

Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939 –
finisaż wystawy

WSTĘP WOLNY

Wystawy
27.09.2019–31.01.2020
WIOSNA, LATO, WOJNA… Warszawa 1939
Miejsce: DSH, ul. Karowa 20

16.10–06.11.2019
KU NOWOCZESNOŚCI.
KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939
Miejsce: skwer ks. Jana Twardowskiego

24.10.2019–31.01.2020
Polskie bieguny. Himalaje ’74
I ANTARKTYDA ’77 NA FOTOGRAFIACH
MIRKA WIŚNIEWSKIEGO

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 – Uniwersytet Stefana Batorego
w Wilnie w latach 1919 – 1939
Spotkanie z prof. Mirosławem Supruniukiem i prof. Anną
Supruniuk, badaczami dziejów Uniwersytetu Wileńskiego, poświęcone jego dokonaniom w latach 1919–1939, zorganizowane
w ramach obchodów 100-lecia reaktywowania uczelni.
Piknik historyczny z okazji Święta Niepodległości na placu
Zamkowym
W programie m.in.
Menu niepodległości – Katarzyna Bosacka opowie, co jadano
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Wyścig o niepodległą – terenowa gra plenerowa z nagrodami
dla dzieci w wieku 6–14 lat.
Cztery fajerki – powiemy, co to są bule i zagramy w ciupy,
kapsle i toczenie fajerek.
Warsztaty sztuki pięknego pisania – uczestnicy stworzą
zawieszki z imieniem.
Historyjki o niepodległej Warszawie 1918-1939 – spotkanie
wokół książki dla dzieci autorstwa Anny Ziarkowskiej z ilustracjami Bohdana Butenki. W rolę Historyjka i Historyjki wcielą
się aktorzy: Maksymilian Bogumił i Monika Obara.

11

Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy – pokaz filmu
reż. Wiesław Dąbrowski (2013, 36 min)
poniedziałek Historia polskiego patrioty, światowej sławy pianisty i kompo16:00
zytora, męża stanu, dyplomaty, polityka i filantropa, dzięki któremu Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej.

12

PRACOWNIA DWUTYGODNIKA – Popędy na pędy!
Redakcja Dwutygodnika zaprasza na kolejne ZPT-y. Warsztaty
z gotowania i preparowania dzikich roślin jadalnych poprowadzi poetka i botaniczka Urszula Zajączkowska. Na warsztaty
obowiązują zapisy: redakcja@dwutygodnik.com. W tytule
należy wpisać „Pracownia Dwutygodnika”.
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Jacek Dehnel przedstawia: Sylwester „Kris” Braun i Warszawa ‘39
Okazja czyni złodzieja, ale zdarza się, że i artystę. Żołnierz
Armii Krajowej Sylwester Braun ps. „Kris” nie miał wykształcenia artystycznego, a to, że wykonał ikoniczne zdjęcia powstania
warszawskiego, było wypadkową talentu i tego, że znalazł się
we właściwych – i dramatycznych – okolicznościach. To samo
można powiedzieć o mniej znanych fotografiach Brauna z jesieni
1939 roku. Wspólnie z Jackiem Dehnelem przyjrzymy się tym
właśnie zdjęciom i porozmawiamy o początkach artystycznej
drogi „Krisa” oraz o zniszczeniach Warszawy we wrześniu 1939.

wtorek
19:00

środa
18:00

Miejsce: DSH, ul. Karowa 20

15

KAwiarnia
KAROWA 20 pyszne kawy,

piątek
18:00

księgarnia
XX wieku 2000 tytułów –

16

herbaty i domowe ciasta

sobota
12:30

bestsellery, nowości, publikacje naukowe

Dom Spotkań z Historią, instytucja kultury m.st. Warszawy
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
wtorek–piątek 10:00–20:00
sobota–niedziela 12:00–20:00
www.dsh.waw.pl
tel. 22 255 05 00

„ELEKTRIT” – Wilno. Fenomen polskiego przemysłu radiotechnicznego
Prezentacja Henryka Berezowskiego, kolekcjonera materiałów związanych z historią radia, autora albumu „Towarzystwo
Radiotechniczne ELEKTRIT. Wilno 1925–1939”.
Architektura modernistyczna na Kresach – zapomniana
nowoczesność
Prezentacja dr. hab. Michała Pszczółkowskiego (Akademia Sztuk
Pięknych w Gdańsku) poświęcona modernizmowi w architekturze na ziemiach wschodnich II RP.
Szklane cacka znad Niemna
Ireneusz Matera, kolekcjoner szkła artystycznego i autor blogu
„Zbieracz Staroci”, opowie o produktach Huty Szkła Niemen
Juliusza Stolle wytwarzanym w Brzozówce na Nowogródczyźnie.
Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939
Dyskusja poświęcona modernizacji ziem wschodnich II RP oraz
osiągnięciom gospodarczym i cywilizacyjnym Kresów.

Bez emocji. Polsko-litewski dialog o roku 1938
Tematem spotkania będzie nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez dwa państwa, które w 1918 roku odzyskały
niepodległość. W dyskusji wezmą udział polscy i litewscy
historycy oraz politolodzy: Simonas Jazavita (Uniwersytet
Witolda Wielkiego w Kownie), Dominik Wilczewski (Uniwersytet
w Białymstoku), prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN).
Spotkanie odbędzie się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem. Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada
Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, DSH.
Moje Miasto Warszawa: Praga Północ – warsztaty architektoniczno-varsavianistyczne dla dzieci (7-12 lat)
Pokażemy, czym różni się zabudowa prawobrzeżnej Warszawy
od tej lewobrzeżnej i przyjrzymy się różnorodności praskiej
architektury. Na koniec zaprojektujemy ulice przyjazne dla
mieszkańców. Obowiązują zapisy. Szczegóły: dsh.waw.pl.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Masław, Tu było, tu stało.
Partner: DSH.

16

Warszawa: miasto podzielone – pokaz filmu
reż. Eric Bednarski (2017, 70 min)
Pokaz dokumentu, w którym wykorzystano amatorski film ukazujący rzeczywistość po obu stronach muru getta w 1941. Po
pokazie spotkanie z Erikiem Bednarskim i Krystyną Budnicką
(działaczką społeczną, w czasie wojny przebywającą w getcie
warszawskim). Organizator: Pado Studio Film, DSH.

17

Wiosna, lato, WOJNA…Warszawa 1939 – oprowadzanie
varsavianistyczne
Jak wyglądało życie w oblężonym mieście? Co widać na zdjęciach
z wystawy i czego możemy się z nich dowiedzieć o Warszawie?
Po wystawie oprowadzą Katarzyna Madoń-Mitzner i Ryszard
Mączewski (varsavianista, Fundacja „Warszawa1939.pl”).

sobota
16:00

niedziela
12:30

17

Fenomen Polskiego Himalaizmu, Jelczem na ośmiotysięczniki!
Dlaczego to Polacy wnieśli tak duży wkład w historię światowej
wspinaczki wysokogórskiej? Jak organizowano wyprawy przed
1989 roku (kontrabanda), a jak później? O historii polskiego
himalaizmu porozmawiamy m.in. z Leszkiem Cichym (pierwsze
wejście zimowe na Mount Everest wspólnie z Krzysztofem
Wielickim w 1980 roku) i Anną Okopińską (himalaistka, uczestniczyła w wyprawie na Lhotse w 1974).

19

Którędy do Polski? Droga do niepodległości w zapisie Michała
Sokolnickiego
Promocja książki Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat
1896–1919. Goście: prof. Andrzej Friszke (ISP PAN) – w roli
rzecznika formacji Józefa Piłsudskiego, prof. Krzysztof Kawalec
(Uniwersytet Wrocławski) – w roli rzecznika formacji Romana
Dmowskiego oraz Zbigniew Gluza (prezes Ośrodka KARTA, autor
przedmowy do książki Michała Sokolnickiego). Prowadzenie:
red. Marta Grzywacz. Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH.

niedziela
16:00

wtorek
18:00

20

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Czar kresowych tkanin.
Od Leszczkowa i Glinian do Buczacza
środa
Tomasz Kuba Kozłowski przypomni wytwórnie i manufaktury
12:00 i 18:00 tkackie Kresów Południowo-Wschodnich.

21

Propaganda – dezinformacja – manipulacja: historia
i współczesność
Pierwsze spotkanie z cyklu dotyczyć będzie historii
propagandy, przykładów jej wykorzystania w konfliktach
i możliwościach jej użycia w zglobalizowanym środowisku
informacyjnym. W dyskusji wezmą udział zaproszeni eksperci.
Organizatorzy: Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium
Civitas, DSH.

23

Moje Miasto Warszawa: Praga Południe – warsztaty
architektoniczno-varsavianistyczne dla dzieci (7–12 lat)
Warsztaty poświęcone historii Saskiej Kępy, różnorodności
Parku Skaryszewskiego i „architekturze okrętowej” – modernistycznej zabudowie na przykładzie willi I.B. Lachertów czy J. Szanajcy. Obowiązują zapisy. Szczegóły: dsh.waw.pl. Organizatorzy: Stowarzyszenie Masław, Tu było, tu stało. Partner: DSH.
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Litwo, Ojczyzno moja… – XXX-lecie kwartalnika „Znad Wilii”
Spotkanie na temat czasopisma będącego kroniką dokonań
Polaków na Litwie, integrującego ich odradzające się
środowisko inteligenckie i badającego relacje polsko-litewskie.
Organizatorzy: Redakcja kwartalnika „Znad Wilii”, DSH.

24

Polskie bieguny. Himalaje ’74 i Antarktyda ’77 na fotografiach
Mirka Wiśniewskiego – oprowadzanie kuratorskie
Wystawa niepokazywanych dotychczas fotografii Mirka
Wiśniewskiego, który uczestniczył w dwóch pionierskich
ekspedycjach: na dach świata i Antarktydę. O zdjęciach
z obydwu wypraw opowiedzą kuratorki: Katarzyna Bańka,
Maria Wiśniewska, Sandra Włodarczyk.

24

XXVII Dni Lwowa w Warszawie

16:00

Nieprzebrane skarby miasta Lwowa
Tomasz Kuba Kozłowski opowie o zbiorach zgromadzonych
w lwowskich muzeach, galeriach, archiwach i zbiorach
prywatnych w XIX i na początku XX wieku.
Lwowskie Krajobrazy Serdeczne
Autorski program Wojciecha Habeli, aktora i muzyka,
popularyzatora kultury i tradycji miasta Lwowa.
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich, DSH.

czwartek
18:00

sobota
12:30

sobota
16:00

niedziela
12:00

niedziela
14:00
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Zdzierak warszawski, czyli 366 dni z życia stolicy
Co na warszawskich ulicach robił wielbłąd Grzesio? Kiedy
uruchomiono pierwszą windę w Warszawie? Gdzie kupimy
pączki, które jadał Piłsudski? Co w gwarze warszawskiej
znaczy „cwajnos”? Zapraszamy na spotkanie z autorami
Zdzieraka warszawskiego, którzy m.in. odpowiedzą na pytania,
porozmawiają o gwarze warszawskiej, przygotują konkurs
z nagrodami i inne atrakcje.
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WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA – Zapomniane Ateny
i Oksfordy dawnej Rzeczypospolitej
Spotkanie z dr. Janem Skłodowskim (fotografik, publicysta,
badacz Kresów) poświęcone jego książce Zapomniane uczelnie
Rzeczypospolitej o „żmudzkich i wołyńskich Atenach” oraz
„spiskim Oksfordzie”. Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, DSH.

28

Śniegiem w oczy. Jak fotografować wyprawy?
Jak robić zdjęcia w ekstremalnych warunkach pogodowych?
Jaki sprzęt zabrać? Na ten temat porozmawiają Mirek Wiśniewski, autor zdjęć z wystawy Polskie bieguny oraz Piotr Trybalski,
fotoreporter, dziennikarz, pisarz i podróżnik.
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Moje Miasto Warszawa: Bielany – warsztaty architektonicznovarsavianistyczne dla dzieci (7-12 lat)
Słynna karuzela ze znanej piosenki znajdowała się w Lesie
Bielańskim. Zadaniem dzieci będzie zaprojektowanie wesołego
miasteczka. Obowiązują zapisy. Szczegóły: dsh.waw.pl.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Masław, Tu było, tu stało.
Partner: DSH.

wtorek
18:00

środa
18:00

czwartek
18:00

sobota
12:30

Wrzesień 1939 w Warszawie we wspomnieniach świadków

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 listopada, godz. 14:00
Mieszkańcy dawnej Warszawy opowiadają o narastającym
niebezpieczeństwie związanym z wybuchem wojny i o życiu w oblężonym
mieście. Film składa się z fragmentów relacji wideo nagranych przez
Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Na
pokazy zapraszamy też przed wybranymi spotkaniami o godz. 17:15. Plan
projekcji na stronie www.dsh.waw.pl.

DSH na XXVIII Targach Książki Historycznej
28 listopada – 1 grudnia
Zapraszamy na nasze stoisko! Targi odbywają się na Zamku Królewskim
w Arkadach Kubickiego. Informacje o spotkaniach z naszymi autorami na
stronie: www.dsh.waw.pl.

