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Spotkania w ramach Wielokulturowego Festiwalu „Galicja” w Przemyślu
Fundacja Dziedzictwo Heritage im. Chone Shmeruka, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK,
Dom Spotkań z Historią - www.festiwalgalicja.com, www.kultura.przemysl.pl, www.dsh.waw.pl

● 6 września 2010, poniedziałek, g. 18.00
Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia tu już była!
Przemyśl, Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.
Magnaci z Litwy i arystokraci z Podola, lwowskie batiary i strzelcy siczowi, galicyjscy chasydzi i Żydzi z
„Jerozolimy Północy”, pustoły Poleszuka i czerwony płaszcz Hucuła, Niemcy na Wołyniu i Ormianie na
Pokuciu, wicinnicy na Niemnie i łebacy w Borysławiu, Anglik z Kołomyi i Karaimi z Trok. To zaledwie parę
przykładów barwnej mozaiki, którą niegdyś stanowiły Kresy. Multimedialna prezentacja Tomasza Kuby
Kozłowskiego, autora cyklu "Opowieści z Kresów" w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, poświęcona
wielonarodowym i wielokulturowym Kresom ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z jego zbiorów. W
programie m. in. zapomniane przez współczesnych dziedzictwo obu unii horodelskich i przedziwny świat
Kresów, w którym członkowie jednej rodziny czy rodzeństwa potrafili różnić się narodowością i wyznaniem.

● 7 września 2010, wtorek, g. 18.00
Z biegiem Dniestru. Kajakiem przez Ziemię Czerwieńską, Pokucie i Podole
Przemyśl, Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.
Tomasz Kuba Kozłowski, autor cyklu "Opowieści z Kresów" w Domu Spotkań z Historią w Warszawie zaprasza
na romantyczny spływ Dniestrem od Bieszczad po Chocim urozmaicony ciekawostkami i anegdotami o leżących
nad Dniestrem miastach, miasteczkach i ich mieszkańcach. W programie multimedialnej prezentacji,
ilustrowanej oryginalną ikonografią z epoki m. in. wyprawa do miasta kryjącego relikwie Św. Walentego,
znanego ze ślubu Maryny Mniszchówny z Dymitrem I Samozwańcem, miejsca urodzenia człowieka, który
spopularyzował picie kawy w Europie, rezydencji jednego z największych polskich kolekcjonerów sztuki,
obleganych przez letników Zaleszczyk i oblanych wodami Zbrucza Okopów Św. Trójcy. Dodatkową atrakcją
będzie pokaz oryginalnego, 18. minutowego filmu z lat 30. – W dolinie Dniestru.
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● 15 września 2010, środa, g. 18.00 – Opowieści z Kresów – DSH, Karowa 20
W cieniu wieszcza. Nowogródek znany i nieznany.
40. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz Kuba Kozłowski poświęci miastu Nowogródek,
kojarzącym się niemal wyłącznie z postacią Adama Mickiewicza. Opowieść o XX-wiecznym Nowogródku,
prowincjonalnym, kresowym miasteczku, które dzięki postaci wieszcza awansowało do rangi stolicy
województwa ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki. W programie także wspomnienie o
żydowskich i tatarskich mieszkańcach miasta oraz męczeńskiej śmierci 11 sióstr nazaretanek zamordowanych
przez Niemców 1 sierpnia 1943 roku.

● 25 września 2010, sobota g. 12.00 – Kino kresowe – DSH, Karowa 20
Poeta nieznany, (2004, 57 min.). reż. Wincenty Ronisz
W cyklu „Kino kresowe” pełen poezji i wysmakowanych krajobrazów Wołynia film wybitnego dokumentalisty
Wincentego Ronisza. Obraz wskrzesza pamięć o Zygmuncie Rumlu, poecie i żołnierzu, spadkobiercy tradycji
poetyckiej Malczewskiego, Goszczyńskiego i Słowackiego, uczestniku kampanii wrześniowej i dowódcy VIII
Okręgu Batalionów Chłopskich – Wołyń, rzeczniku porozumienia z Ukraińcami zamordowanym przez UPA.
Jego twórczość wysoko ceniona przez Jarosława Iwaszkiewicza i Leopolda Staffa pozostaje niemal zupełnie
nieznana. Po projekcji spotkanie z dr Januszem Gmitrukiem, dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, autorem książki „Zygmunt Rumel. Żołnierz nieznany”.
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● 17 września 2010, piątek, g. 18.00
Z biegiem Dniestru. Kajakiem przez Ziemię Czerwieńską, Pokucie i Podole
Dom Kultury „Działdowska” ul. Działdowska 6, www.dzialdowska.pl

Spotkanie w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Centrum
Kultury i Promocji w Jarosławiu - www.tmljaroslaw.pl, www.ckip.jaroslaw.pl, www.dsh.waw.pl

● 29 września 2010, środa, g. 18.00
Kresowy tygiel narodów, religii i kultur …czyli Unia tu już była!
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, Kamienica Attavantich

Dom Spotkań z Historią (DSH) - warszawska instytucja kultury, zajmująca się historią Europy ŚrodkowoWschodniej w XX wieku. DSH organizuje wystawy, dyskusje, cykle spotkań, pokazy filmów fabularnych i
dokumentalnych, warsztaty edukacyjne, promocje książek, seminaria i konferencje, prowadzi działalność
wydawniczą, w księgarni DSH oferuje szeroki wybór książek dotyczących XX wieku, gromadzi i opracowuje
wspomnienia świadków historii, digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy udostępniane w serwisach
internetowych www.audiohistoria.pl oraz www.fotohistoria.pl.
Warszawska Inicjatywa Kresowa (WIK) – program Domu Spotkań z Historią poświęcony upowszechnianiu
wiedzy o historii i dziedzictwie Kresów. W jego ramach odbywają się prezentacje multimedialne, pokazy
filmowe w cyklu „Kino kresowe”, spotkania z udziałem warszawskich środowisk kresowych w cyklu „Wieczory
kresowian”, promocje książek poświęconych Kresom. Od 2009 roku DSH jest współorganizatorem Dni Lwowa i
Kresów Południowo-Wschodnich, które co roku (w listopadzie) odbywają się w Warszawie.
Tomasz Kuba Kozłowski - kolekcjoner, twórca liczącego blisko 30 tysięcy obiektów zbioru fotografii,
pocztówek, wydawnictw, archiwaliów i muzealiów z Kresów; od 2007 roku związany z Domem Spotkań z
Historią w Warszawie, autor cyklu prezentacji multimedialnych „Opowieści z Kresów”, autor wystaw „Świat
Kresów” i „Miłe miasto. Wilno na dawnych kartach pocztowych”, koordynator programu Warszawska
Inicjatywa Kresowa.
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