HARMONOGRAM WYDARZEŃ
9-12 LISTOPADA 2018
9 LISTOPADA
Wolność – kocham i rozumiem

kiedy: 9.12.2018 (piątek) g. 19:00 - 20:00
gdzie: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
płatność: bezpłatne
Koncert pieśni patriotycznych i piosenek o wolności napisanych w drugiej połowie XX wieku w wykonaniu chóru Kohezja.
Usłyszymy takie utwory jak „Nie pytaj o Polskę”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Ojczyzna”.
Dyryguje Ewa Jurkiewicz, akompaniuje Natalia Pystina.

Koncert słowno- muzyczny na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
kiedy: 9.11.2018, godz. 18:00 - 19:30
gdzie: Klub Mieszkańców "Szafir", ul. Dolnośląska 3
płatność: bezpłatne
Występ Chóru "Szafirki" pod batutą Pana Marka Tomczaka, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Z SZUFLADY BABCI I DZIADKA | WERNISAŻ WYSTAWY
kiedy: 09.11.2018, 15:00 / 17:00
gdzie: Centrum Aktywności „Na spokojnej”, Spokojna 2, Wesoła
płatność: bezpłatne
Jakie niezwykłe pamiątki kryją się w szufladach mieszkańców Wesołej? Jaką historię opowiedzą rodzinne pamiątki, historię
jakiej Warszawy możemy przez nie poznać? Ciekawych odpowiedzi zapraszamy serdecznie na wystawę „Z szuflady Babci i
Dziadka”.
15:00 - warsztaty tworzenia kotylionów i dekoracji z okazji Święta Niepodległości.
17:00 - wernisaż wystawy

Historia przeżyta
kiedy: 09.11.18, godz. 18:00
gdzie: Mikromiasto, ul. Ludwika Narbutta 27A
płatność: bezpłatne
Spotkanie z Jadwigą Dippel-Bossowską

Uroczysty koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
kiedy: 09.11.2018, godz. 19:30
gdzie: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5
płatność: 50-100 zł
Wykonawcy
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Chór Filharmonii Narodowej
Jacek Kaspszyk - dyrygent
Nicholas Angelich - fortepian
Tomasz Warmijak - tenor
Bartosz Michałowski - dyrektor chóru
Program
Karol Szymanowski - Uwertura koncertowa E-dur op. 12

Karol Szymanowski - IV Symfonia - Symphonie concertante op. 60
Przerwa [20']
Karol Szymanowski - Balet Harnasie op. 55
„Powstało w wolnej Polsce”

Dzieci dla Niepodległej - koncert
kiedy: 09.11.18, godz. 18:00
gdzie: Al. Rzeczypospolitej 14
płatność: bezpłatne
Organizator: Centrum Kultury Wilanów
9 listopada dzieci z przedszkola nr 420 „Nasza bajka” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 358 dadzą koncert z okazji
obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

Premiera spektaklu "KU BIAŁO - CZERWONEJ"
kiedy: 09.11.2018, godz. 19:00
gdzie: Ośrodek Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 14
płatności: bezpłatne

Teatr Amatorski „Scena przyfabryczna” przy Ośrodku Kultury Arsus ma zaszczyt zaprosić Szanowną Publiczność na wystawiane na deskach scenicznych przedstawienie o tematyce niepodległościowej.
Scenariusz i reżyseria:
Joanna Godlewska
Muzyka:
Radosław
Występują:
Agnieszka Grajewska, Kaja Wójcik, Marysia Grajewska, Paulina Pastuszek, Andrzej Dębkowski, Paweł Pakosz, Janusz Godlewski, Wiktoria Tarasiuk

Meeting Patriotyczny dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości
kiedy: 09.11.2018, godz. 17:00
gdzie: Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego ul. Nowy Świat 2
płatności: bezpłatne
organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Wstępny program:
17:00 – Powitanie gości
17:15 – 18:00 – okolicznościowe wystąpienia tematyczne poświęcone m.in:
-100-leciu polskiej niepodległości
-Największym polskim powstaniom narodowym
18:15 – Koncert Pieśni Patriotycznych
19:00 – Poczęstunek

10 LISTOPADA
Piknik Historyczny
kiedy: 10.11.2018 12:00 - 18:00
gdzie: plac Zamkowy
płatność: bezpłatne

Przez cały czas trwania wydarzenia:
12.00-18.00 stoisko promocyjne Warszawy (warsztaty prowadzone przez animatorów, podczas których uczestnicy będą

mogli wykonać kokardy, flagi, bransoletki w barwach narodowych, dodatkowo quiz niepodległościowy z nagrodami oraz
możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia)
12.00-18.00 prezentacja poszczególnych stoisk historycznych ze sprzętem wojskowym wraz z komentarzem rekonstruktorów
PROGRAM:
12:00-12:15 powitanie Marszałka Piłsudskiego na Dw. Gdańskim przez 8-osobowy Oddział Legionistów, warszawiaków
ubranych w stroje epokowe i Orkiestrę OSP Nadarzyn.
12:15-12:45 odjazd Marszałka J. Piłsudskiego Dorożką w towarzystwie Oddziału Legionistów (przejazd ulicami Andersa,
Świętojerska, pl. Krasińskich, Długa, Miodowa na pl. Zamkowy)
12:30-12:45 inscenizacja rozbrojenia Niemców przez oddziały POW i Dowborczyków na pl. Zamkowym
12:45-13:15 przyjazd i powitanie Marszałka na pl. Zamkowym i odśpiewanie Roty
13:15-13:30 prezentacja namiotów z warsztatami edukacyjnymi
13:30-14:00 koncert Orkiestry OSP Nadarzyn
14:20-16:30 występy/animacje Trupy Teatralnej Warszawiaki
16:30-18:00 koncert Trupy Teatralnej Warszawiaki wraz z potańcówką
18:00 koniec wydarzenia

200 lat!
kiedy: 10.11.2018 godz. 12:00 -20:00
gdzie: Nowy Teatr, Madalińskiego 10/16
płatność: bezpłatne
W sobotę 10 listopada Kultura Niepodległa, największy ruch skupiający twórców, animatorów i odbiorców kultury, zaprasza
do Nowego Teatru na celebrację początku nowego niepodległego (oby) stulecia.
Nie interesuje nas wyłącznie PRZESZŁOŚĆ - chcemy patrzeć również w PRZYSZŁOŚĆ. Zamiast polityki historycznej, pragniemy
polityki futurystycznej, która pozwoli nam wyobrazić sobie, kim możemy być, co jesteśmy w stanie osiągnąć, jakie powinniśmy formułować cele.
Czerpiąc z tego co BYŁO, spróbujmy przewidzieć, co BĘDZIE!
Dla dzieci i młodzieży:
12:00 „Niepodległość: jaki znak twój?” warsztaty plastyczne: Joanna Olech, Ewa Abart i goście.
13:00 „Historia puszczona z dymkiem” komiks z Przemysławem Truścińskim i Grzegorzem Kasdepke.
Dla dorosłych:
14:00 „Z ulicy na salony: narodowa demokracja w Polsce międzywojennej” Michał Sutowski, Krytyka Polityczna
14:40 „Masoni walczą o niepodległość Polski” Profesor Tadeusz Cegielski, Uniwersytet Warszawski
15:20 „Dżihad dla Polski czyli jak polscy muzułmanie walczyli o Niepodległą” Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej UW
16:00 „Śniadanie mistrzyń” TERAZ POLIŻ i gościnie o prawach kobiet
16:40 „Alternatywne historie Polski”, Weronika Szczawińska, Zygmunt Miłoszewski, Ziemowit Szczerek
17:35 „Polska za kolejne 100 lat”, goście magazynu Nowa Fantastyka (m.in. Tomasz Kołodziejczak) w rozmowie z Jerzym
Rzymowskim.
19:00 You Are Safe spektakl
Na wszystkie wydarzenia (poza spektaklem) wstęp jest bezpłatny

Flagowe dzierganki- międzykulturowa dekoracja drzew / dekoracja drzew na skwerku
kiedy: 10.11.2018, godz. 11:00
gdzie: Warsztat pl. Konstytucji 4
płatność: bezpłatne

To oddolna inicjatywa, która ma upamiętnić 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ale również przypomnieć o
Polsce otwartej, wielokulturowej i zacieśnić więzi historyczne pomiędzy innymi narodami. Super międzykulturowa atmosfera i rozmowy o flagach świata (będzie ciepła herbata z imbirem zatem zła pogoda nam niestraszna)

Powstania narodowe w literaturze / 1 z 3 spacerów historycznych
kiedy: 10.11.2018, godz. 13:00
gdzie: ul. Myśliwiecka, róg ul. Agrykola, przy wejściu do Łazienek Królewskich
płatność: bezpłatne
Jeden z trzech spacerów, podczas których odwiedzimy historyczne miejsca w Warszawie.
Dowiesz się więcej o powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym, a także ich bohaterach.
Razem stworzymy ścieżkę historyczno-literacką z kalendarium wydarzeń oraz rozwiążemy zagadki historyczne i literackie.

Wycieczka śladami Ignacego Paderewskiego po Warszawie

kiedy: 10.11.2018, godz. 12:00
gdzie: przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego (Aleje Ujazdowskie przy Belwederze)
płatność: bezpłatne
Spacer rozpocznie się od przedstawienia planu wycieczki i rozdania map po Warszawie, na których zaznaczone zostaną
miejsca upamiętniające Ignacego Paderewskiego/Józefa Piłsudskiego.
Uczestnicy wybiorą miejsca, do których chcą dotrzeć, a następnie udokumentują je zdjęciami lub rysunkami. Następnie
spotkają się przy hotelu Bristol, gdzie poznają działania Ignacego Paderewskiego na rzecz Niepodległej.
Potem uczestnicy udadzą się na skwer Hoovera, całość zaś zakończy się podsumowaniem przy pomniku Józefa Piłsudskiego.

Uroczysty koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
kiedy: 10.11.2018, godz. 18:00
gdzie: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5
płatność: 50-100 zł
Wykonawcy
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Chór Filharmonii Narodowej
Jacek Kaspszyk - dyrygent
Nicholas Angelich - fortepian
Tomasz Warmijak - tenor
Bartosz Michałowski - dyrektor chóru

Jak długo w sercach naszych - koncert galowy VI Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych
kiedy: 10.11.2018, 17:00
gdzie: Klub Kościuszkowca 1. Warszawskiej Dywizji Pancernej, Pl. Wojska Polskiego 129
płatność: bezpłatne
organizator: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Radość z niepodległości najlepiej wyśpiewać! Wszystkich, którzy czują podobnie, zapraszamy na VI edycję Festiwalu Pieśni
Żołnierskich i Patriotycznych „Jak długo w sercach naszych".
Festiwalowe kategorie wykonawcze to: soliści, duety, zespoły wokalne i instrumentalne oraz chóry.
Na koncercie wystąpią laureaci konkursu oraz zaproszona Gwiazda. Zobaczymy też Warszawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki.

Horny Trees i goście – muzyczna podróż śladami Józefa Bema
kiedy: 10.11.2018, 19:00
gdzie: Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201
płatność: bezpłatne
organizator: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Horny Trees to działające od 2007 roku trio w składzie Paweł Szamburski, Maciej Trifonidis oraz Hubert Zemler. Przez niemal
7 lat koncertowali z powodzeniem w kraju i zagranicą zyskując miano jednej z najciekawszych, polskich grup wykonujących
muzykę improwizowaną.
Tym razem Szamburski, Trifonidis i Zemler zaprosili do współpracy wybitnych wirtuozów muzyki etnicznej z Europy i Azji
(Polska, Węgry, Austria, Turcja, Syria). Wyjątkowy, międzynarodowy skład improwizatorów uda się w muzyczną podróż
śladami patrona dzielnicy Bemowa, bohatera trzech narodów, generała Józefa Bema.

Biegi i marsze przełajowe dla Niepodległej
kiedy: 10.11.2018, 10:00
gdzie: Las Bródnowski
płatność: bezpłatne
organizator: Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
W każdym wieku – warto pamiętać o zdrowiu i Niepodległej!
Dlatego na terenie Lasu Bródnowskiego odbędą się biegi terenowe dla wszystkich grup wiekowych i marsz Nordic Walking
dla seniorów – z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Czeka nas także wspólne odśpiewanie hymnu na polanie Grodziska, pieśni patriotyczne podczas biegów płynąć będą z głośników, rozdawane będą chorągiewki. Placówki oświatowe i kulturalne przygotowują dla dzieci i młodzieży quizy i kąciki o
tematyce święta odzyskania niepodległości.
Start na terenie Lasu Bródnowskiego. Meta i animacje na terenie Polany przy Grodzisku.

Wielki wyścig o Niepodległą
kiedy: 10.11.2018, godz. 13:00; 15:00
gdzie: Skwer ks. Jana Twardowskiego
płatność: bezpłatne
organizator: Dom Spotkań z Historią
Poznaj Polskę, w której żył autor „Lokomotywy”, dowiedz się, kim były sufrażystki i co im dziś zawdzięczasz, odwiedź Marszałka Piłsudskiego i pobaw się z jego psami, naucz się charlestona i tanecznym krokiem wygraj wyścig!
„Wyścig o Niepodległą” to gra, która pozwoli zabrać dzieci w podróż w czasie, aby odkryły najciekawsze wydarzenia społeczne, polityczne i sportowe odradzającej się Polski. Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6–14 lat oraz ich opiekunów.
Pierwsza rozgrywka odbędzie się 9 września i poprowadzi ją Katarzyna Stoparczyk z radiowej „Trójki”.
W grze biorą udział dwuosobowe zespoły – dziecko i opiekun. Opiekunowie pełnią funkcje doradców poza planszą. Na
zadawane pytanie dzieci mogą odpowiadać samodzielnie, ale również – skonsultować się z opiekunem (jeżeli nie będzie on
znał odpowiedzi, do gry włączy się moderator).
Aby wziąć udział w grze, należy zgłosić drużynę (dziecko i opiekun) na adres: recepcja@dsh.waw.pl oraz wskazać preferowany termin rozgrywki.

Józef Piłsudski w Warszawie

kiedy: 10.11.2018, godz. 11:00
gdzie: Kolegiacka 3
płatność: bezpłatne
organizator: Centrum Kultury Wilanów
Akademia Varsavianistyczna wraz z Centrum Kultury Wilanów oraz Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, zapraszają na prelekcje, której tematem będzie „Pomniki Józefa Piłsudskiego i miejsca w Warszawie z nim związane”.

"Cud nad Wisłą" - pokaz filmu
kiedy: 10.11.2018, godz. 11:00
gdzie: Kolegiacka 3
płatność: bezpłatne
organizator: Centrum Kultury Wilanów

Fundacja otoKultura.org oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają na pokaz niemego filmu „Cud nad Wisłą” w reżyserii
Ryszarda Bolesławskiego. Pokazowi towarzyszyć będzie muzyka na żywo.

Warsztaty plastyczne "Przywdziejmy barwy Niepodległej"
kiedy: 10.11.2018, godz. 11:00
gdzie: XVII CZYTELNIA Bibliotek Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 17
płatność: bezpłatne
organizator: Mieszkańcy Bemowa wraz z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Bemowo na warsztaty z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz.
11:00 młodzież, dorośli i seniorzy będą tworzyli ozdoby w narodowych barwach, a następnie udekorują nimi salę w XVII
Czytelni Biblioteki Publicznej. Podczas warsztatów plastycznych będzie można zdobyć wiedzę na temat polskiej historii i
kultury.

Imieniny ulicy - Fiesta Wolności

kiedy: 10.11.2018, godz. 18:00
gdzie: Skład Butelek. Klub, ul. 11 Listopada 22
płatność: bezpłatne
organizator: Podwórko 11 Listopada 22
Zapraszamy Wszystkich na kulturalne, klubowe Podwórko przy 11 Listopada 22. Wieczór z koncertami, pokazami slajdów na
budynkach podwórka, muzyce na żywo, gdzie tematem przewodnim będzie „wolność” i „niepodległość” dzisiaj.
Na podwórku będzie można zobaczyć wizualizacje ze starych rzutników autorstwa Damiango Zielińskiego.
Plan:
18.00 Rozpoczęcie Wieczoru, koncert – współpraca z Urzędem dzielnicy Praga Północ
18.30 Rozświetlamy Podwórko Wizualizacje na ścianach budynków, kolorowe światła na podwórku. Slajdy będą specjalnie
zrobione przez artystę Damiango Zielińskiego.
20.30 Koncert folk-jazz Skład Butelek Marcin Maroszek Trio.
23.30 Imprezy tematyczne w klubach na Podwórku 11 listopada 22

Warszawska repremiera filmu „Szaleńcy” (1928) Leonarda Buczkowskiego

kiedy: 10.11.2018, godz. 18:00
gdzie: Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5
płatność: bezpłatne
W przeddzień wyjątkowej rocznicy – 100-lecia polskiej Niepodległości – Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
zaprasza na uroczysty pokaz zrekonstruowanego cyfrowo w jakości 4K filmu Szaleńcy (1928).
Przed filmem odbędzie się rozmowa- prelekcja dwójki znakomitych filmografów FINA – Katarzyny Wajdy i Grzegorza Rogowskiego.
SZALEŃCY, reż. Leonard Buczkowski, 1928, 140 minut
Fabularny debiut Leonarda Buczkowskiego (m.in. Zakazane piosenki, Skarb) jest pierwszą polską superprodukcją (nowatorskie efekty pirotechniczne, zastępy statystów, w tym wojskowych, zrekonstruowane sceny bitew, broń z epoki) i zarazem
jednym z ostatnich filmów niemych. To opowieść o trójce przyjaciół przemierzających wspólnie bojowy szlak Legionów
Piłsudskiego. Choć film wpisuje się w nurt kina patriotycznego, to jednocześnie – poprzez realizacyjny rozmach i elementy
farsy – wychodzi poza jego propagandowe ramy. Film, w 1928 roku znakomicie przyjęty przez widzów i krytyków, z powodzeniem pokazywany był później również za granicą, m.in. w USA. Dziś, w 90 lat po premierze, poddany cyfrowej rekonstrukcji przez zespół Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i wzbogacony przez ścieżkę dźwiękową autorstwa
Stephena Horne’a.

Supermaraton Stulecia – mistrzostwa Polski w biegu na 100 km

kiedy: 10.11.2018, cały dzień
gdzie: AWF przy ul. Marymonckiej 34
płatność: bezpłatne / 150 zł opłata startowa
organizator: Klub Sportowy Ski Test Kraków
Supermaraton Stulecia na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 10 listopada, w setną
rocznicę przyjazdu do stolicy Pierwszego Marszałka Polski, decyzją PZLA będzie jednocześnie mistrzostwami kraju. Zainauguruje też Narodowy Bieg Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości od Bałtyku do Tatr.
Program:
godz. 7:00 – 7:45 pokój przy hali gier AWF – możliwość zasięgnięcia opinii lekarza
godz. 7:30 – zbiórka zawodników przy pomniku Józefa Piłsudskiego
godz. 7:36 – uroczystość otwarcia zawodów w setną rocznicę przyjazdu do Warszawy Marszałka
godz. 8:00 – start do biegu w pobliżu hotelu „Meksyk”
godz. 10:00 – start sztafety „Niebo-Ziemia-Woda-Ogień” – stadion lekkoatletyczny
godz. 18:00 – zakończenie biegu sztafetowego – stadion lekkoatletyczny
godz. 20:00 – zakończenie supermaratonu; rozpatrywanie ewentualnych protestów
godz. 20:30 – wywieszenie wyników (przy hali gier)
godz. 21:00 – ceremonia dekoracji w hali gier

III Turniej Niepodległości - turniej indywidualny
kiedy: 10.11.2018, cały dzień
gdzie: COS Torwar, ul. Łazienkowska 6a
płatność: 25 - 100 zł / 15 - 60 EUR
organizator: Polski Klub Szermierczy, Centralny Ośrodek Sportowy, Polski Związek Szermierczy
Polski Klub Szermierczy po raz trzeci organizuje turniej z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W bieżącym roku rozszerzyliśmy formułę zawodów o wprowadzenie rywalizacji dziewcząt.
Mamy nadzieję, że będzie to okazja do ukazania jak polska szermierka świętuje to niezwykle ważne dla wszystkich Polaków
wydarzenie.
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:

•
•

junior młodszy (Puchar Polski III) – turniej indywidualny (10.11.2018)
dzieci roczniki 2007 – 2008 – turniej indywidualny (10.11.2018)

Święto Niepodległości w teatrze

kiedy: 10.11.2018, godz. 10:00 - 12:00
gdzie: Dom Kultury Kadr, ul. P. Gintrowskiego 32
płatność: bezpłatne / rezerwacja miejsc
Warsztaty teatralne wykorzystujące zabawy, ćwiczenia i zadania aktorskie mające na celu pobudzić kreatywność i wyobraźnię dzieci. Tematem przewodnim będzie Święto Niepodległości, dzieci poznają rytm marsza i wykorzystają zdobytą wiedzę
na temat Święta Niepodległości w etiudach i zadaniach aktorskich.

INWITACJE / POKAZ I WYKŁAD POŚWIĘCONY TECHNICE LITOGRAFII

kiedy: 10.11.2018, g.11:00 – 16:00
gdzie: Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, oddział Muzeum Warszawy, ul. Ząbkowska 23/25
płatność: bezpłatne
Zapraszamy na organizowany przez Muzeum Drukarstwa, oddział Muzeum Warszawy, pokaz i wykład poświęcony technice
litografii. W czasie spotkania każdy uczestnik i uczestniczka będą mogli wziąć udział w wykonaniu grafiki, której odbitkę
otrzymają na własność.
Spotkanie organizowane jest w ramach otwartych, sobotnich zajęć plastycznych, podczas których Pracownia Litografii prowadzi wykłady oraz warsztaty z projektowania graficznego i typograficznego.
Pokazowi będą towarzyszyły warsztaty z typograficznego projektowania zaproszeń w godz. 12:00–16:00.

SPEKTAKL MUZYCZNO-BALETOWY „Lata 20-ste, lata 30-ste – Wodewil Starej Warszawy”
kiedy: 10.11.2018, godz. 19:30
gdzie: Teatr Sabat, ul. Foksal 16
płatność: 120pln – 250pln / osoba

W związku z obchodzonym jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na
spektakl „Lata 20ʹ lata 30ʹ – Wodewil Starej Warszawy”.
Spektakl zawiera najpiękniejsze szlagiery z Warszawskich scen okresu międzywojennego z repertuaru Hanki Ordonówny,
Miry Zimińskiej, Zuli Pogorzelskiej, Jana Kiepury, Eugeniusza Bodo oraz Mieczysława Fogga i wielu innych. Wszystko to w
nowych aranżacjach muzycznych, wspaniałej choreografii, znakomitej oprawie scenograficznej z dodaniem historycznych
zdjęć starej Warszawy. Spektakl ten jest sentymentalnym i historycznym przypomnieniem lat XX-lecia międzywojennego.
Rezerwacje: rezerwacje@teatr-sabat.pl ,tel. 22 826 23 55

Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym
kiedy: 10.11.2018, godz. 19:30
gdzie: PGE Narodowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
płatność: bezpłatne
organizator: Biuro Programu ,,Niepodległa"

10 listopada 2018 r. zapraszamy na Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym w Warszawie. Transmisja telewizyjna i
radiowa rozpocznie się o godz. 20.10.
Podczas koncertu usłyszymy utwory zarówno z czasu dwudziestolecia międzywojennego, czasów II wojny światowej, lat 60.
ubiegłego wieku oraz ery polskiego rocka. Nie zabraknie pieśni legionowych, przebojów przedwojennej muzyki filmowej,
utworów powstańczych, czy kompozycji towarzyszących walce z komunizmem.
Występom artystów towarzyszyć będą inscenizacje i filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Koncert zakończymy
wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego – jako przedsmak akcji Niepodległa do Hymnu.
Zagrają m.in.: Kami Bednarek, Krzysztof Cugowski, Natalia Szroeder i inni

Tramwaj N jak Niepodległość
Zabytkowe tramwaje linii N będą jeździły 10 i 11 listopada następującą trasą:
Kawęczyńska-Bazylika – Kawęczyńska – Kijowska – Targowa –
al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności –
pl. Bankowy– Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska –
pl. Unii Lubelskiej– Puławska – Metro Wilanowska.

11 LISTOPADA
Koncert Niepodległościowy

kiedy: 11.11.2018, godzina 17:00
gdzie: Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, ul. Okólnik 2
płatność: bezpłatne
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
W programie:
pieśni patriotyczne i wojskowe z lat 1790–1918
Chór Mieszany UMFC
Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC
Marcin Piotr Łopacki - fortepian
Krzysztof Kusiel-Moroz, Wanda Tchórzewska-Kapała, Jakub Hutek - dyrygenci

Konstytucja na 100 - Nacjonalizm STOP
kiedy: 11.10.2018, godz. 14:00 - 18:00
gdzie: skwer Stanisława Wisłockiego
płatność: bezpłatne

My, Obywatelki i Obywatele RP, członkinie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, aktywiści i aktywistki Komitetu Obrony Demo-

kracji nie zgadzamy się z ksenofobiczną wizją Polski. Nie chcemy żyć w społeczeństwie, które wyklucza. Chcemy żyć w kraju,
który jest otwarty, europejski, przestrzega praw człowieka.
Spotkajmy się 11 listopada pod hasłem “#KonstytucjaNa100 - Nacjonalizm Stop”, w sprzeciwie wobec nacjonalizacji życia
publicznego, wobec siania przemocy i agresji przez duchowych spadkobierców Eligiusza Niewiadomskiego - mordercy
pierwszego prezydenta Polski, Gabriela Narutowicza.
W obronie naszej wspólnej wolności i niepodległości z jedyną bronią jaką mamy - KONSTYTUCJĄ - 11 listopada. Pokażmy, że
sto lat niepodległości i 29 lat demokracji czegoś nas nauczyło.

Myśli nowoczesnego Polaka. Roman Dmowski
kiedy: 11.11.2018, godz. 17:00 / 20:00
gdzie: TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8
płatność: 30-70zł

To coś więcej niż przedstawienie teatralne. To mroczny musical. Przy akompaniamencie gitary, saksofonu i trąbek wystąpią
przed Państwem: Roman Dmowski i Hannah Arendt. Ich biografie w rzeczywistości nigdy się nie przecięły. Do takiego egzotycznego spotkania mogło dojść tylko na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu!
Niespodziewanie z książki Romana Dmowskiego wyłania się obraz politycznej rzeczywistości. Wystarczy posłuchać przemówień prawicowych polityków aby dostrzec, że używają języka, którego autorem jest ojciec współczesnej prawicy. Język
radykalny, pełen uprzedzeń i resentymentów, podkreślanie roli kościoła i polskości – to kalka z tekstów Dmowskiego.
Zanurzone w konkretnym kontekście politycznym rozważania dotyczące biografii Romana Dmowskiego, zamieniają się w
znacznie szerzej sformułowane pytania o to, co skłoniło go do tworzenia nacjonalistycznej, antysemickiej i antydemokratycznej ideologii.
Czy osobista historia dzieciństwa autora Myśli nowoczesnego Polaka wywarła wpływ na jego postrzeganie świata?
Jak mogłoby wyglądać spotkanie Hannah Arendt – filozofki, myślicielki i Romana Dmowskiego – antysemity i ideologa nacjonalizmu? Gdzie leżą źródła triumfu współczesnej prawicy?
Zadając sobie te i inne pytania twórcy stworzyli intensywny, nasycony kontrowersjami musical, w którym myśli nie krępują
się żadnymi względami.
Pokazy 11 listopada 2018 roku w TR Warszawa współorganizowane są z Teatrem Polskim w Poznaniu i Komuną//Warszawa.
czas trwania: 1 godz. 20 min.
Ważne informacje:
w spektaklu wykorzystywana jest lampa stroboskopowa;
w niektórych scenach spektaklu użyta jest bardzo głośna muzyka.

Setki flag na Bródnowskim "Pekinie" w 100-lecie niepodległości
kiedy: 11.11.2018, godz. 13:00 - 15:30
gdzie: ul. Rembielińska (skrzyżowanie z ul. Bazyliańską).
płatność: bezpłatne

11 Listopada, na Warszawskim Bródnie, na największym budynku na całym Targówku mieszkańcy wywieszą setki polskich
flag w swoich oknach by uczcić 100 lat naszej Niepodległości. Chcemy w ten sposób, sąsiedzko i w miłej atmosferze cieszyć
się Niepodległością. Mieszkańcy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w tym wydarzeniu otrzymają od organizatorów Polską
flagę. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia przygotowane będą animacje i konkursy z nagrodami. Jednostka Strzelecka
nr 1920 Warszawa – Targówek im. Bitwy Warszawskiej 1920r. zaprezentuje ceremonię składania flagi Państwowej i postępowania z symbolami narodowymi. Dla uczestników zapewnimy ciepłą herbatę i poczęstunek.
Wydarzenie to może stać się to przyczyną do ciekawej rywalizacji wśród mieszkańców Warszawy i sympatycznej tradycji
wspólnego świętowania Niepodległości.

Śpiewnik domowy - wspólne śpiewanie pod pomnikiem Marszałka
kiedy: 11.11.2018, godz. 19:00
gdzie: Pl. marsz. J. Piłsudskiego
płatność: bezpłatne

Dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości, spotkajmy się na wspólnym śpiewaniu pod pomnikiem marszałka Józefa
Piłsudskiego przy placu Jego imienia.
Spędźmy ten wieczór wspólnie - z radością i odrobiną refleksji.
Niech słowa i nuty historycznych pieśni popłyną z naszych serc w dobrej, niepodległej sprawie!

30. Bieg Niepodległości

kiedy: 11.11.2018, godz. 11:11 - 14:00
gdzie: Al. Jana Pawła II/Stawki
płatność: bezpłatne
Bieg Niepodległości jest ostatnim i zarazem największym biegiem cyklu Warszawskiej Triady Biegowej. Stołeczne Centrum
Sportu AKTYWNA WARSZAWA organizuje ten bieg, aby na sportowo uczcić wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Co roku bieg staruje w dniu 11.11.o godz. 11.11. Biegacze mają do pokonania 10 km. Bieg Niepodległości to jeden z największych biegów ulicznych w Warszawie, liczy 20 tysięcy uczestników. Zawodnicy ustawiają się na starcie
w dwóch kolumnach – koszulce białej i czerwonej tworząc najdłuższa flagę Polski

Za Wolność Waszą i Naszą
kiedy: 11.11.2018, godz. 14:00
gdzie: Pl. Unii Lubelskiej
płatność: bezpłatne

W tym roku tanecznym krokiem przejdziemy przez ponurą, listopadową Warszawę. Planujemy głośno dać o sobie znać
dzięki trzem niezależnym platformom muzycznym — każda i każdy znajdzie coś dla siebie! Pamiętajcie, nasza demonstracja
ma charakter pokojowy — nie planujemy blokować innych marszów ani ścierać się z innymi obchodami. Nasz marsz nawiązuje do bogatej historii tanecznych protestów antyfaszystowskich. Oczywiście bardziej tradycyjne formy uczestnictwa w
demonstracji pozostają jak najbardziej mile wid1ziane!
Spotykamy się o godz. 14:00 na Placu Unii Lubelskiej. To ważne, by być na miejscu punktualnie! Stąd wyruszamy w kierunku
-> Placu Zbawiciela, przechodzimy przez -> Plac Konstytucji i ruszamy -> ul. Piękną w kierunku -> Alei Ujazdowskich. Stąd
udajemy się prosto na -> Plac Trzech Krzyży, gdzie odbędą się końcowe przemówienia.

WIELE TWARZY MARSZAŁKA / Wernisaż
kiedy: 11.11.2018, godz. 17:00
gdzie: Dom Kultury SMB Imielin ul. Dereniowa 6
płatność: bezpłatne
Od września do listopada seniorzy z Ursynowa w trakcie 16 godzin konsultacji z instruktorem – Marią Kuduk-Białkowską,
pracując również w domu, przygotowywać będą prace na wystawę „Wiele twarzy Marszałka”.
Wystawa: 11.11 do 18.11 w godzinach 14:00 – 20:00
Wernisaż: 11.11 o godzinie 17:00. Wernisaż poprzedzi recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Izabeli Wardak, całość
słowem ubarwi Romana Kopeć.

Koncert Piosenek Patriotycznych

kiedy: 11.11.2018, godz. 19:00
gdzie: parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty; ul. Ostródzka 172(kaplica parafialna)
płatność: bezpłatne
Z okazji 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI zapraszamy na koncert PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH. Jednocześnie zachęcamy do czynnego wzięcia udziału w koncercie. Wszystkich chętnych zapraszamy na próby śpiewu 28.10.2018r. o godz. 19:00 w harcówce i 07.11.2018r. o godz. 19:00 w kaplicy.

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w 100-lecie Niepodległości
kiedy: 11.11.2018, godz. 16:00
gdzie: Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3

płatność: bezpłatne
Wykonawcy
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
Jan Lewtak - kierownictwo artystyczne, skrzypce
Maria Machowska - skrzypce
Maciej Wota - fortepian
Program
Michał Kleofas Ogiński - Polonez a-moll Pożegnanie ojczyzny [3']
Fryderyk Chopin - Polonez A-dur op. 40 Nr 1 [6']
Fryderyk Chopin - Koncert fortepianowy f-moll op. 21 [35']
Henryk Wieniawski - Polonez koncertowy D-dur op. 4 na skrzypce i orkiestrę [4']
Richard Addinsell - Koncert warszawski [10']

Chór Filharmonii Narodowej w Świątyni Opatrzności

kiedy: 11.11.2018, godz. 17:00
gdzie: Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
płatność: bezpłatne
Wykonawcy
Orkiestra SINFONIA VIVA
Chór Filharmonii Narodowej
Tomasz Radziwonowicz - Dyrektor artystyczny, dyrygent
Bartosz Michałowski - dyrygent, dyrektor chóru

100 na 100. Muzyczne dekady wolności
kiedy: 11.11.2018, godz. 20:00
gdzie: Teatr Wielki - Opera Narodowa, pl. Teatralny 1
płatność: 25-45 zł
Koncert galowy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Program
Krzysztof Penderecki - Fanfara
Henryk Mikołaj Górecki – Beatus Vir op. 38
Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll
Krzysztof Penderecki – Te Deum
Wykonawcy
Garrick Ohlsson – fortepian
Jacek Kaspszyk – dyrygent
Mariusz Godlewski – baryton
Ewa Vesin – sopran
Karolina Sikora – mezzosopran
Arnold Rutkowski – tenor
Tomasz Konieczny – bas-baryton
Chór, Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Międzynarodowy Festiwal I.J. Paderewskiego
kiedy: 10.11.2018, godz. 10:00
gdzie: Pałac na Wyspie, Łazienki Królewskie
płatność: bezpłatne

MUNIANIA - warsztaty umuzykalniające dla dzieci w wieku 3 - 5 lat

XXI Bieg Niepodległości - Białołęka

kiedy: 11.11.2018, godz. 12:00
gdzie: Klub Dziki Zakątek, Chlubna 1A
płatność: bezpłatne
organizator: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Od ponad dwudziestu lat mieszkańcy Białołęki świętują odzyskanie niepodległości na sportowo. Wśród znanych już naszym
mieszkańcom kategorii biegowych pojawią się w tym roku nowości - marsz Nordic Walking oraz symboliczny dystans 1918
m, który upamiętnia rok odzyskania przez Polskę niepodległości.
Świetna atmosfera i liczne kategorie biegowe, a także sportowy charakter rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości –
to chyba najważniejsze aspekty, które charakteryzują bardzo lubiany w naszej dzielnicy bieg. W 100. rocznicę odzyskania
przez nasz kraj niepodległości na uczestników, poza sportowymi emocjami, będą czekały liczne atrakcje o tematyce wolnościowej.
Tradycyjnie bieg będzie rozgrywany na terenach leśnych Choszczówki, czyli w Klubie Dziki Zakątek przy ul. Chlubnej 1a.
Serdecznie zapraszamy. Atmosfera jak zawsze będzie wyjątkowa.

Koncert " Niepodległa - Wolna - Nasza"
kiedy: 11.11.2018, godz. 18:45
gdzie: Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15
płatność: bezpłatne
organizator: Klub Inteligencji Katolickiej
Zapraszamy na uroczysty koncert Niepodległa- Wolna- Nasza, który odbędzie się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W programie koncertu znajdzie się "Msza Polska" Jana Maklakiewicza (1944) do słów Marii Szpyrkówny oraz najpiękniejsze
polskie pieśni patriotyczne w opracowaniach na chór mieszany.
Wykonawcy:
Barbara Zamek - sopran,
Adam Hrynkiewicz - organy,
chór kameralny "Ars Cantata" pod dyrekcją Anny Celmer-Falkiewicz.

Koncert w wykonaniu chóru Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Męckowskiej

kiedy: 11.11.2018, godz. 11:00
gdzie: Kościół Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, ul. Sosnowskiego 34
płatność: bezpłatne
organizator: Stowarzyszenie Kulturalne Carmen, Ośrodek Kultury Arsus, Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Jak może pamiętacie, nasz Chór również „poddał się” festiwalowym przesłuchaniom, w wyniku których otrzymaliśmy laur
zwycięstwa w swojej kategorii. Mamy więc zapewniony udział w Koncercie Laureatów 10 listopada w Arsusie a ponadto,
na zakończenie festiwalu, jak co roku, zaśpiewamy zbiór najpiękniejszych pieśni patriotycznych. Każdego roku wyciągamy
inne smaczki z tego obszernego kanonu, więc usłyszycie utwory, które przywoływane są niezwykle rzadko. Zapraszamy.
W grze, stworzonej przez uczestników projektu, wziąć udział może każdy! Zapraszamy wszystkich warszawiaków.

Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości
kiedy: 11.11.2018, godz. 12:30
gdzie: Kościół Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, ul. Sosnowskiego 34
płatność: bezpłatne
organizator: Rada i Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Proboszcz Parafii Św. Brata Alberta oraz Ośrodek Kultury w
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
W programie:
• Godz. 12.30 – Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Św. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2
• Godz. 13.30 – Przemarsz uczestników pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej z udziałem grupy rekonstrukcyjnej
Muzeum 2. Korpusu Polskiego
• Godz. 14.00 - Uroczystości pod Pomnikiem Organizacji Wojskowej: apel poległych, salwa honorowa, złożenie wieńców
oraz okolicznościowy koncert pt. „Póki Polska żyje w nas” w wykonaniu zespołu Sonanto
• Godz. 15.00 - Piknik historyczny: prezentacja obozowiska wojskowego

z wyposażeniem, rekonstruktorzy w historycznych strojach, pokazy strzelającej artylerii, jazda konna dla dzieci, strzelnica
ASG z nagrodami, kuchnia polowa.

III Turniej Niepodległości - turniej drużynowy
kiedy: 11.11.2018, cały dzień
gdzie: COS Torwar, ul. Łazienkowska 6a
płatność: 25 - 100 zł / 15 - 60 EUR
organizator: Polski Klub Szermierczy, Centralny Ośrodek Sportowy, Polski Związek Szermierczy
Polski Klub Szermierczy po raz trzeci organizuje turniej z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W bieżącym roku rozszerzyliśmy formułę zawodów o wprowadzenie rywalizacji dziewcząt.
Mamy nadzieję, że będzie to okazja do ukazania jak polska szermierka świętuje to niezwykle ważne dla wszystkich Polaków
wydarzenie.
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:
• junior młodszy (Puchar Polski III) – turniej drużynowy (11.11.2018)
• dzieci roczniki 2007 – 2008 – turniej drużynowy (11.11.2018)

Niepodległa do hymnu
kiedy: 11.11.2018, 12:00
gdzie: pl. Piłsudskiego
płatność: bezpłatne
organizator: Kancelaria Prezydenta RP
Bierzemy udział w akcji „Niepodległa do hymnu”! Przyjdź 11 listopada o godzinie 12.00 i włącz się we wspólne świętowanie.
Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy to w najbliższy
sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy.
„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego
Polaka. Zaśpiewajmy razem z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. Uczcijmy najważniejsze święto i jedyny taki jubileusz w naszym życiu!
Hymn zostanie wykonany 11 listopada podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas niewielkich uroczystości
lokalnych w kraju i za granicą. Mazurka wyemitują stacje radiowe i zagrają orkiestry straży pożarnej, wojska, policji. Zespoły
polskich teatrów, oper, filharmonii również planują zaproszenie lokalnych społeczności do wspólnego świętowania. Ty też
przyłącz się do akcji i wspólnie z nami zaśpiewaj hymn!
Pomysłodawcą i koordynatorem akcji „Niepodległa do hymnu” jest Biuro Programu „Niepodległa”.

SPEKTAKL MUZYCZNO-BALETOWY „Lata 20-ste, lata 30-ste – Wodewil Starej Warszawy”
kiedy: 11.11.2018, godz. 17:00
gdzie: Teatr Sabat, ul. Foksal 16
płatność: 120pln – 250pln / osoba
W związku z obchodzonym jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na
spektakl „Lata 20ʹ lata 30ʹ – Wodewil Starej Warszawy”.
Spektakl zawiera najpiękniejsze szlagiery z Warszawskich scen okresu międzywojennego z repertuaru Hanki Ordonówny,
Miry Zimińskiej, Zuli Pogorzelskiej, Jana Kiepury, Eugeniusza Bodo oraz Mieczysława Fogga i wielu innych. Wszystko to w
nowych aranżacjach muzycznych, wspaniałej choreografii, znakomitej oprawie scenograficznej z dodaniem historycznych
zdjęć starej Warszawy. Spektakl ten jest sentymentalnym i historycznym przypomnieniem lat XX-lecia międzywojennego.
Rezerwacje: rezerwacje@teatr-sabat.pl ,tel. 22 826 23 55

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu

kiedy: 11.11.2018, godz. 13:00 - 21:00
gdzie: ul. Krakowskie Przedmieście
płatność: bezpłatne
organizator: Biuro Programu Niepodległa
Festiwal rozpocznie się o godz. 13:00 – tuż po zakończeniu oficjalnych uroczystości państwowych na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Zapraszamy gości na dziedzińce: Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Przygotowaliśmy dwie trasy na Krakowskim Przedmieściu - Białą oraz Czerwoną. Trasa Biała to sześć przystan-

ków - Scena Muzyczna na dziedzińcu UW, Smaki Polskie na UW, strefa dla najmłodszych na ASP, Tańce polskie na dziedzińcu
MKiDN, Arcydzieła Polskiej Kinematografii w Kinie Kultura, Wystawa Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim. Druga
trasa, Czerwona, jest związana z Ojcami Niepodległości.
Podczas festiwalu planujemy koncerty, pokazy mody, parady, przemarsze orkiestr dętych, rozrywki dla dużych i małych.

Tramwaj N jak Niepodległość
Zabytkowe tramwaje linii N będą jeździły 10 i 11 listopada następującą trasą:
Kawęczyńska-Bazylika – Kawęczyńska – Kijowska – Targowa –
al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności –
pl. Bankowy– Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska –
pl. Unii Lubelskiej– Puławska – Metro Wilanowska.

12 LISTOPADA
Wycieczka śladami Józefa Piłsudskiego po Warszawie

kiedy: 12.11.2018, godz. 11:00
gdzie: przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego (Aleje Ujazdowskie przy Belwederze)
płatność: bezpłatne
Spacer rozpocznie się godz. 12.00 przy Belwederze od przedstawienia planu wycieczki i rozdania map po Warszawie, na
których zaznaczone zostaną miejsca upamiętniające Ignacego Paderewskiego/Józefa Piłsudskiego.
Uczestnicy wybiorą miejsca, do których chcą dotrzeć, a następnie udokumentują je zdjęciami lub rysunkami.
Następnie uczestnicy udadzą się na skwer Hoovera, całość zaś zakończy się podsumowaniem przy pomniku Józefa Piłsudskiego.

Spektakl "Gałązka Rozmarynu"
kiedy: 12.11.2018, godz. 19:00
gdzie: Dom sióstr, ul. Przyczółkowa 27
płatność: bezpłatne
organizator: Centrum Kultury Wilanów

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Teatr Obrzędowy zaprasza na spektakl „Gałązka rozmarynu”.
Przed spektaklem odbędzie się marz pamięci, który rozpocznie się o godz. 18:30 przy Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej(Ul. Przyczółkowa 29).

EKSPOZYCJE
"W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości"
gdzie: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
kiedy: 09.11.18 - 01.07.2019
płatność: 8 zł ulgowy / 12 zł normalny / 30 zł rodzinny
kuratorki: Anna Czerwińska, Tamara Sztyma
Zapraszamy dzieci i dorosłych do spotkania z dziesięcioletnim królem i przeżycia niezapomnianej przygody.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę chcemy, aby dzieci zrozumiały rolę obywateli w tworzeniu państwa i
poczuły, że także one mogą mieć na nie wpływ. Dlatego na odwiedzających wystawę czeka pełna atrakcji przestrzeń działań
twórczych. Dzięki angażującym i pobudzającym wyobraźnię grom i zabawom – maszynie do głosowania, kalejdoskopowi czy
wadze z wydatkami państwa – zastanowimy się nad tym, czym jest władza, czy powinno się nią dzielić, co to są reformy, ile
one kosztują i czy zawsze się udają.

W ostatniej części wystawy oddajemy głos dzieciom. Artystka Iza Rutkowska zaprosiła je do rozmowy o tym, kto dba o
państwo na co dzień i wspólnie z nimi stworzyła niezwykłą instalację.
Wystawa W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości to opowieść o sprawach ważnych i dotyczących
każdego z nas. Stwarza przestrzeń do międzypokoleniowej rozmowy, samodzielnych odkryć i doświadczenia w działaniu.

Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918
kiedy: 26.10.2018 – 17.03.2019
gdzie: Muzeum Narodowe
płatność: 15 zł ulgowy / 25 zł normalny
kurator: dr Piotr Rypson

Wystawa organizowana na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości. Jej głównym założeniem jest skonfrontowanie przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych – z przemianami polskiej sztuki na progu Niepodległości. Naszą intencją jest
przybliżenie obrazu tego chaotycznego, nieoczywistego i bolesnego okresu poprzez powstałe w tamtym czasie (i nieco
później) dzieła sztuki.
Osobną część wystawy poświęcimy wojnie polsko-bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce i grafice propagandowej. Silnie zarysowane na wystawie będą wątki legionowe, postać J. Piłsudskiego, a także motywy batalistyczne – na zamknięcie zaś powstanie Sejmu w 1919 roku. Przedstawionym kilkuset obrazom, rzeźbom, grafikom sekundować będą wybrane fotografie i
prezentacje multimedialne.
Wątkom niepodległościowym i patriotycznym towarzyszyć będzie prezentacja nowych, dynamicznie rozwijających się tendencji artystycznych, które również będą w przyszłości kształtowały nowoczesne oblicze odrodzonej Rzeczypospolitej.
Na wystawie znajdą się też prace artystów współczesnych, stanowiące rodzaj interwencji w zespoły dzieł dawniejszych –
fragmenty Wesela Andrzeja Wajdy, rejestracja spektaklu Tadeusza Kantora Wielopole, Wielopole oraz realizacje Piotra
Uklańskiego i Przemka Trusta Truścińskiego.

Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918.

kiedy: 26.09 - 30.12.2018
gdzie: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28/42
płatność: 15 zł ulgowy / 20 zł normalny / grupy powyżej 5 osób: 12 zł ulgowy / 18 zł normalny
kuratorzy: Barbara Hensel - Moszczyńska, Anna Topolska
Lata I wojny światowej (1914-1915) to dla Warszawy czas zmian, które zaowocowały po odzyskaniu niepodległości.
Nie tylko dramatyczne wydarzenia wojenne, lecz także przemiany polityczne, administracyjne i społeczne całkowicie zmieniły życie Warszawy. Na początku wojny była miastem gubernialnym wielkiego imperium rosyjskiego, na końcu – stolicą niepodległego, odrodzonego państwa polskiego. Stało się to dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu mieszkańców
pochodzących z różnych środowisk, o różnych poglądach i często odmiennym wyobrażeniu o politycznej przyszłości
państwa. W 1918 roku Warszawa jako stolica miała przygotowane struktury administracyjne, kilkanaście tysięcy wyszkolonych urzędników i powiększone terytorium.
Na wystawie „Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918” zaprezentujemy eksponaty z własnych zbiorów, wzbogacone
o obiekty wypożyczone z warszawskich muzeów.

Czekając na kolejne nadejście

kiedy: 25.10.2018 - 27.01.2019
gdzie: CSW Zamek Ujazdowski
płatność: 6 zł ulgowy / 12 zł normalny / 20 zł rodzinny / grupowy (min. 10 osób) 6 zł/os.
kuratorzy: Anna Czaban, Jarosław Lubiak, Ūla Tornau
Planeta z zamarzniętych ludzkich ciał spotyka się z fragmentem pejzażu małej wsi, cmentarze wytyczają wyobrażone mapy
pamięci, wnętrze duszy sąsiaduje z politycznym podziemiem, a enklawy imigrantów z ostojami tożsamości. To nurt nieustannych transformacji, a podróż z nim oznacza przemierzanie wielorakich heterotopii. Wystawy w Wilnie i Warszawie
ukazują dwie możliwe drogi przejścia przez nie. Projekt Czekając na kolejne nadejście zadaje pytanie o sposoby odnajdowania miejsca w zmieniającym się świecie i możliwości przygotowania się na to, co nadchodzi. Pytanie zadawane jest z pozycji
krajów znajdujących się poza centrum globalnego porządku.
Wystawy w Wilnie i Warszawie są odrębnymi koncepcyjnie konfiguracjami. Pierwsza z nich przyjmuje kształt konstelacji,
na którą składają się heterotopijne światy i historie budzące uczucie zawieszenia, w drugiej powstaje opowieść
o wyczekiwaniu.

Mimo że pomysł wspólnego litewsko-polskiego projektu narodził się w kontekście obchodów stulecia konkretnych wydarzeń historycznych, nie ma on zamiaru tworzyć kolejnej narracji o przeszłości. Raczej stawia pytanie o możliwą przyszłość,
wyłaniającą się z praktyk artystycznych czy, szerzej, procesów kulturowych. Tytułowe „czekanie” podkreśla sytuację,
w której artyści rezygnują z tworzenia wizji przyszłości czy zmiany teraźniejszości, w zamian próbują tworzyć dla siebie odmienne przestrzenie i środowiska. Nie proponując utopii, skupiają się na konkretnych heterotopiach fizycznych, wirtualnych
czy wyimaginowanych. Używają do tego wielorakich środków – zwykle samplując, remiksując i kompostując materiał pochodzący ze świata sztuki, kultury popularnej, życia codziennego czy mitologii narodowej. Z kolei tytułowe „nadejście”
sugeruje spojrzenie ku przyszłości i otwarcie na wszelkie możliwe scenariusze. Tytuł wystawy oprócz odniesienia
do konkretnych postaw artystów biorących w niej udział, odnosi się do ogólnej kondycji obu krajów w obliczu
dramatycznie zmieniającego się porządku geopolitycznego.

Był taki szpital. Dzieje Szpitala Ujazdowskiego w latach 1918-1945
kiedy: 19 września 2018 – 28 lutego 2019
gdzie: Koszary Kantonistów, Łazienki Królewskie
płatność: 5 zł ulgowy / 10 zł normalny (w listopadzie zwiedzanie Łazienek jest darmowe)

Szpital Ujazdowski w Warszawie był jedną z największych i najstarszych wojskowych placówek medycznych w Polsce. Przez
lata służył rannym i chorym żołnierzom oraz kształcił przyszłych lekarzy. Historię tego niezwykłego miejsca przybliża wystawa "Był taki szpital. Dzieje Szpitala Ujazdowskiego w latach 1918-1945" w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia, dokumenty, przedwojenne narzędzia oraz urządzenia medyczne, pamiątki po osobach związanych ze szpitalem Ujazdowskim i Szkołą Podchorążych Sanitarnych - lekarzach, żołnierzach
i studentach.

Miraże i rzeczywistość. Proza polskiego międzywojnia.
kiedy: ekspozycja stała
gdzie: Muzeum Andrzeja Struga, Al. Niepodległości 210 m. 10 A
płatność: 5 zł ulgowy / 6 zł normalny
scenariusz wystawy: Barbara Riss
Wystawa zarysowuje panoramę prozy „polskiego międzywojnia”, w której powieść polityczna wysuwa się na pierwszy plan
także z racji miejsca jej prezentacji. Jest nim Muzeum Andrzeja Struga – autora „Ludzi podziemnych” (1908), prozaika, publicysty, działacza PPS, oficera Legionów Polskich, wreszcie senatora i masona w niepodległej RP. Pisarza o romantycznych
ideałach, zaangażowanego w „sprawę polską” bez reszty, który jednak stopniowo tracił złudzenia, jak całe jego pokolenie i…
„Pokolenie Marka Świdy” (1925). W tych murach pisał Strug trylogię „Żółty krzyż” (1923-33).

Cele Bezpieki
kiedy: wystawa stała
gdzie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11 (wejście od ul. Św. Teresy)
płatność: 8 zł ulgowy / 10 zł normalny
Nowa ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego w piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,
gdzie w latach 1945-1954 więzieni byli działacze podziemia niepodległościowego.
Do tej pory w budynku obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości zachowały się oryginale cele oraz karcery, w niektórych
odkryto nawet zapiski osadzonych. Na powierzchni 600 m2 Muzeum Powstania Warszawskiego stworzyło ekspozycję, gdzie
pokazane zostały powojenne losy Powstańców – komunistyczne represje wobec młodych ludzi, którzy nie spodziewali się,
że będą prześladowani i torturowani za walkę o niepodległość. Ekipa konserwatorów z Muzeum przeprowadziła w piwnicach badania konserwatorskie i zabezpieczyła kilkadziesiąt śladów pozostawionych przez więźniów (rysunki, inicjały, sentencje itp.)

1000 lat historii Żydów polskich

kiedy: wystawa stała
gdzie: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6
płatność: 15 zł ulgowy / 25 zł normalny
kuratorzy:
Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności.

Zwiedzający poznają odpowiedzi na pytania:

•
•
•

jak Żydzi pojawili się w Polsce?
w jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na
świecie?
jak przestał nim być i jak odradza się tu życie żydowskie?

Wystawa stała muzeum ma charakter narracyjny: zwiedzający zanurzy się w historii opowiadanej przez zabytkowe przedmioty, malowidła, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo, dźwięki i teksty.

Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości
kiedy: 9 listopada 2018 – 3 lutego 2019
gdzie: Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Podchorążówka, Łazienki Królewskie
płatność: 5 zł ulgowy / 10 zł normalny (w listopadzie zwiedzanie Łazienek jest darmowe)
Wystawa obejmująca blisko tysiąc obiektów, w tym mundury i dokumenty, przygotowana została z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to pierwsza ekspozycja, która w tak przekrojowy sposób ukazuje historię polskich
orderów i odznaczeń od XVIII wieku do współczesności. Wystawę oglądać można będzie od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego
2019 r. (wtorek-niedziela, godz. 10.00-18.00). Oprowadzanie po wystawie odbywać się będzie w soboty o godz. 11.00 (start
przed Pałacem na Wyspie): 10, 17 i 24 listopada - bezpłatnie, w kolejnych miesiącach - 1, 8, 15 i 22 grudnia, 5, 12, 19 i 26
stycznia oraz 2 lutego - w cenie biletu wstępu na ekspozycję.

Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

kiedy: 10 listopada 2018 – 31 marca 2019 r.
gdzie: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
płatność: 1 zł dzieci i młodzież do 16 lat / 10 zł ulgowy / 20 zł normalny/ 5 zł rodzinny / UWAGA! W listopadzie wstęp na
wystawę jest bezpłatny (obowiązuje pobranie biletu ewidencyjnego).
Koordynacja projektu: Natalia Ładyka, Ziemowit Koźmiński

Wymiar ekspozycji, realizowanej w ramach wieloletniego programu „Niepodległa”, to nie tylko rekordowa jak na warunki wystawiennicze liczba 30 sal, niemal 500 dzieł sztuki, pozyskanych z wielu
instytucji i kolekcji prywatnych, oraz kilkaset fotografii dokumentalnych, którym towarzyszą montaże
filmowe, ścieżki dźwiękowe, komentarze historyczne czy dokumenty archiwalne. To także monumentalny fresk historyczny, ujmujący w chronologicznych ramach 1914–1989 dzieje zmagań o narodową
suwerenność oraz jej obronę i umacnianie, pomyślany jako refleksja nad istotą narodowej tożsamości.

Wystawa Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018
kiedy: 11.11.2018 – 10.04.2019
gdzie: Królikarnia, Puławska 113a
płatność: bezpłatne
zespół kuratorski pod kierownictwem Agnieszki Tarasiuk:
Hubert Czerepok, Ania Miczko
Projekt zapoczątkowany w Królikarni dotyczy pomników istotnych ze względów artystycznych, historycznych lub społecznych, które powstały na terenie Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-2018. Jego celem
jest zrozumienie i opisanie znaczenia procesów, jakim podlegają pomniki, postrzegane jako materializacje zbiorowej tożsamości, zarówno tej konstruowanej przez elity rządzące, jak i tej realizującej się w wolnościowych i solidarnościowych dążeniach społeczeństw. Program ma przede wszystkim na celu ustalenie, czy z perspektywy relatywnej wspólnoty doświadczeń
Polski i innych środkowoeuropejskich krajów postsocjalistycznych, można mówić o podobieństwach form, logiki i dynamiki
losów środkowoeuropejski pomników – o regionalnej specyfice lokalnych aktywności związanych z upamiętnieniami.

Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918‒1939
kiedy: 10.10.2018 - 13.01.2019
gdzie: galeria Domu Spotkań z Historią, ul. Karowa 20; skwer ks. Jana Twardowskiego
płatność: bezpłatne
kuratorki: Anna Brzezińska i Katarzyna Madoń-Mitzner
W ramach warszawskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezentujemy wystawę „Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939”. To fotograficzna opowieść o mieście, spacer po ulicach i zaułkach przedwojennej
Warszawy, bliskie spotkanie z jej mieszkańcami. Kuratorki wystawy – Anna Brzezińska i Katarzyna Madoń-Mitzner – chciały
przede wszystkim pokazać, jak stolica II RP zmieniała się i rozwijała się w ciągu zaledwie 20 lat pomiędzy dwiema wojnami
oraz czym na co dzień i od święta żyła warszawska ulica.

Ignacy Jan Paderewski. Anatomia geniuszu
kiedy: 27.09 - 09.12.2018
gdzie: Teatr Wielki – Opera Narodowa, pl. Teatralny 1
płatność: bezpłatne
organizator: Galeria Opera
Na wystawie Anatomia geniuszu będzie można zobaczyć, jak rodziła się sława Paderewskiego i co pozwoliło mu tak skutecznie walczyć o Polskę na arenie międzynarodowej. Zaprezentowana zostanie historia wizerunku wielkiego artysty, który
genialnie umiał wykorzystać swój talent, inteligencję i szyk. Oryginalne zdjęcia, gazety i czasopisma, rzeczy osobiste Paderewskiego oraz liczne karykatury pozwolą prześledzić proces rodzenia się gwiazdy kultury masowej, jednej z pierwszych
w historii. Szczególne miejsce zarezerwowane będzie dla Manru, jedynej opery skomponowanej przez Paderewskiego,
jednocześnie jedynej polskiej opery, która została pokazana w nowojorskiej Metropolitan Opera.

Co po Cybisie?
kiedy: 15.09 – 16.12.2018
gdzie: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
płatność: 10 zł ulgowy / 15 zł normalny / 18 zł rodzinny / 8 zł grupowy
kurator: Michał Jachuła
Przekrojowa wystawa polskiego malarstwa XX i XXI wieku obejmie szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców
wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. Międzypokoleniowy, problemowy pokaz przypomni starsze oraz przywoła najnowsze postawy ponad czterdziestu artystów zanurzonych w medium malarstwa. Ekspozycja z jednej strony skoncentruje się na najważniejszych, historycznych już dzisiaj pozycjach artystycznych „po Cybisie”.
Z drugiej — jej ambicją jest zaprezentowanie prac ukazujących stan współczesnego malarstwa, dyktowany dążeniem do
eksperymentu oraz redefiniowania, czym może być malarstwo, które wymyka się niekiedy z „ram” medium kojarzonego
zwykle z płótnem i farbą.

„Metropolita Dionizy Waledyński – Człowiek Niepodległej - wystawa
kiedy: 28.10-28.11.2018
gdzie: Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Cyryla i Metodego 4
płatność: bezpłatne
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Warszawska Metropolia Prawosławna, ma przyjemność zaprezentować wystawę poświęconą wyjątkowej osobie w dziejach Kościoła prawosławnego w Polsce, a mianowicie Jego Eminencji metropolicie Dionizemu Waledyńskiemu.
Metropolita Dionizy to ważna postać Kościoła i państwa doby dwudziestolecia międzywojennego, jak i czasu II Wojny Światowej. To wybitny hierarcha, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy metropolita Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego, którego życie i trud nierozerwalnie związane są z losami Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowana
wystawa w jakimś stopniu będzie wystawą osobistą, dającą możliwość spotkania z wielkim mężem polskiego prawosławia,
jakim niewątpliwie jest metropolita Dionizy Waledyński.

„Rezydencje Królewskie – źródła niepodległości” – Bezpłatny Listopad w Czterech Muzeach
Rezydencjach Królewskich
kiedy: 1-30.11.2018
płatność: bezpłatne
Od sześciu lat Cztery Muzea Rezydencje Królewskie (Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Zamek Królewski na Wawelu) realizują wspólny Program „Darmowy Listopad”,
który cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy i Krakowa, a także turystów odwiedzających te miasta.
Celem Programu jest wolny dostęp do dziedzictwa narodowego i oferty edukacyjnej Rezydencji Królewskich. Tegoroczny
program wpisuje sie w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, ponieważ każda z rezydencji przygotowała wydarzenia
oraz lekcje muzealne wokół wspólnego tematu „Rezydencje Królewskie – źródła niepodległości”. W programie spacery
tematyczne, spotkania z ekspertami i kuratorami, pokazy filmowe i warsztaty. Wszystkie instytucje biorące udział w akcji,
poza Pałacem w Wilanowie, proponują darmowe zwiedzanie wystaw stałych oraz czasowych. Ponadto każda z rezydencji
przygotowała wyjątkowy, bogaty program na jeden z weekendów listopada: 3-4 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie; 10-11 listopada w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; 17-18 listopada w Muzeum Łazienki Królewskie; 24-25
listopada na Zamku Królewskim na Wawelu. Program szczegółowy na stronach każdej z instytucji.

100 warsztatów varsavianistycznych na 100 lat odzyskania niepodległości
kiedy: 04.10 - 20.11.2018
gdzie: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, Krakowskie Przedmieście
płatność: bezpłatne
organizator: Fundacja Park Miniatur Województwa Mazowieckiego
Odwiedziny u nas to niepowtarzalna okazja, aby zwiedzający przenieśli się do Warszawy z 1918 roku. W czasie wizyty przybliżamy tło historyczne prezentowany pałaców i innych budynków przedwojennej Warszawy!
Rezerwacji bezpłatnych lekcji/warsztatów można dokonać jedynie drogą elektroniczną pod adresem: rezerwacja@miniaturymazowieckie.pl Jesteśmy również dostępni pod numerami telefonów: 509-833-332 i 530-833-280.
Na bezpłatne godzinne lekcje zapraszamy od 4 października do 20 listopada br., od poniedziałku do niedzieli, o pełnych
godzinach od 9 do 19-tej, tylko po wcześniej uzgodnionej drogą elektroniczną rezerwacji. Prosimy o podanie liczby uczestników i telefonu kontaktowego.
Ekspozycję prezentujemy na plenerowej wystawie w ogrodzie Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Zwiedzający powinni być ubrani stosownie do pogody. Nawet kiedy pada deszcz, goście z naszymi
parasolami oglądają eksponaty umieszczone pod namiotami.
Zapraszamy do poznawania dawnej Warszawy!

Warsztaty „Lokalnie-Niebanalnie. 100 projektów na 100-lecie Niepodległości” dla dzieci i
nauczycieli
kiedy: 25.09 - 16.11.2018
gdzie: Namysłowska 21 / Alfreda Nobla 18/26
płatność: bezpłatne
organizator: Fundacja "Edukacja dla Nas"
Fundacja „Edukacja dla Nas” w ramach projektu „Lokalnie-Niebanalnie. 100 projektów na 100-lecie Niepodległości” zaprasza na cykl warsztatów metodą Design Thinking!
Dzieci i młodzież z praskich placówek edukacyjnych Fundacja zaprasza na cykl interaktywnych warsztatów. Podczas warsztatów uczestnicy będą w zespołach pracować nad rozwijaniem własnych pomysłów, a następnie lokalnych projektów dotyczących uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Warsztaty obejmą cykl spotkań, podczas których uczestnicy zostaną wprowadzeni do zagadnienia myślenia projektowego,
poznają najważniejsze zasady projektowania oraz wartości jakich przekazywaniu sprzyja zastosowanie tej metody w całym
procesie edukacyjnym. Uczestnicy poznają od strony praktycznej możliwości jakie daje zastosowanie Design Thinking w
edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, a następnie w zespołach opracują własne projekty mające na celu
uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy do udziału!

11 listopada 1918 – 2018
kiedy: 30.09 - 30.11.2018, godz. 07:00 - 19:00
gdzie: Aleja Stanów Zjednoczonych 55
płatność: bezpłatne
organizator: Radny dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
W niedzielę 30 września 2018 roku parafia i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie włączy
się w Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na placu przed Sanktuarium zostaną zainstalowane chorągwie prezentujące postacie i wydarzenia, które prowadziły nasz kraj do Niepodległości – nie tylko tej odzyskanej 100 lat temu, ale także tej, którą wywalczyliśmy obalając komunizm. Zainstalowane chorągwie przedstawiają następujące postacie: Marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski oraz Święty Jan Paweł II. Wskazane zostały
wydarzenia takie jak: Powstanie Listopadowe 1830, Powstanie Styczniowe 1863, Pierwsza Kompania Kadrowa 1914, Cud
nad Wisłą 1920, Powstanie Solidarności 1980. Przypomnienie też Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych. Główna chorągiew
to oczywiście 1918 – 2018 Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie ma na celu przybliżenie naszej historii, naszej
drogi, która nas doprowadziła do obecnej chwili, gdy możemy cieszyć się pełną wolnością. Wolnością taką, o jakiej marzył
Marszałek Józef Piłsudski.

Kierunek Niepodległa. Politechnika – Polska – Europa 1914-1921
kiedy: 09.11.2018 - 31.01.2019
gdzie: Politechnika Warszawska, plac Politechniki
płatność: bezpłatne
organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

„Nade wszystko pamiętajcie Panowie, że my i Wy nie stanowimy dwóch obozów, lecz jeden hufiec, ożywiony jednym pragnieniem, a mianowicie: pragnieniem zdobycia szczęśliwej woli dla Ojczyzny”.
(Z przemówienia inauguracyjnego rektora Z. Straszewicza, 15.11.1915)
Prezentowana na filarach I piętra Dużej Auli Politechniki Warszawskiej wystawa ma postać kalendarium, w którym zamieszczono istotne wydarzenia wojenne, polityczne i społeczne, dziejące się na ziemiach polskich i w krajach ówczesnej Europy
od początku I wojny światowej, do czasu kształtowania się wschodnich granic odrodzonej Rzeczypospolitej w 1921 roku. Na
ich tle przedstawiono pierwsze lata działalności Politechniki Warszawskiej, której otwarcie z wykładowym językiem polskim
nastąpiło za zgodą władz niemieckich 15 listopada 1915 roku. Wystawa ma na celu pokazanie wkładu społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej w walkę najpierw o odzyskanie, a potem – utrzymanie wolności.

Cykl prelekcji pt. „Niepodległa” - „Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej”
kiedy: 07.01 - 25.11.2018, godz. 12:00
gdzie: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości), ul. Skazańców 25
płatność: bezpłatne
organizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie
prowadzenie: Jan Engelgard

„Niepodległa” to cykl prelekcji historycznych poświęconych więźniom X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, adresowanych do
szerokiego grona odbiorców, a wygłaszanych przez muzealników specjalizujących się w dziejach prezentowanych postaci.
Prelekcje odbywają się w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Albo przed obrazem Aleksandra Sochaczewskiego „Pożegnanie
Europy” (największa ze 118 prac tego malarza sybiraka w zbiorach Muzeum), albo w sali audiowizualnej. Każde spotkanie
kończy się bezpłatnym oprowadzaniem gości po ekspozycji muzealnej.

Warszawskie teatrowisko

kiedy: 21.05.2018 – 30.11.2018
gdzie: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1
płatność: bezpłatne
organizator: Muzeum Teatralne
Naszą wystawą pragniemy przywołać atmosferę dawnych teatrów i teatrzyków ogródkowych. Opowieść o teatralnym świecie i jego wiernej publiczności stanie się możliwa dzięki przechowywanej w zbiorach muzeum niezwykłej kolekcji XIXwiecznych kart pocztowych, fotografii oraz grafiki prasowej.

INWITACJE / WYSTAWA

kiedy: 17.05.2018–15.11.2018
gdzie: Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, oddział Muzeum Warszawy, ul. Ząbkowska 23/25
płatność: bezpłatne
„Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa” to niezwykła szansa na podróż w czasie i zajrzenie w towarzyską
codzienność minionych dekad.

JAK POWSTAJE FILM? POLSKA NIEPODLEGŁA - HISTORIA W OŻYWIONYCH OBRAZACH WYSTAWA
kiedy: wystawa stała, pon-pt, godz.10:00 – 17:00
gdzie: WFDiF, Chełmska 21, budynek 4A
płatność: bezpłatne

Wystawa JAK POWSTAJE FILM? POLSKA NIEPODLEGŁA - HISTORIA W OŻYWIONYCH OBRAZACH opowiada o realizacji filmowego cyklu edukacyjnego POLSKA NIEPODLEGŁA - HISTORIA W OŻYWIONYCH OBRAZACH, wyprodukowanego przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
Ekspozycja przedstawia kulisy powstawania serii i odkrywa przed widzami tajniki produkcji filmowej, od momentu powstawania scenariusza, poprzez zdjęcia filmowe, po efekty specjalne.
Na wystawie widzowie mają okazję zobaczyć kostiumy filmowych bohaterów, m.in.: Józefa Piłsudskiego, Emilii Plater, Tadeusza Kościuszki, obejrzeć fotosy i werki z planu filmowego oraz materiały i szkice wykorzystane przy produkcji.
Wystawie towarzyszą również specjalne pokazy VR (ang. virtual reality), które pozwalają widzom przenieść się na plan jednego z filmów z cyklu, z bliska przyjrzeć się pracy ekipy filmowej i poczuć niezwykłą atmosferę pracy na planie.

„Sąsiedzi” Сусіди WYSTAWA EDUKACYJNA
kiedy: wt-niedz 12.00–20.00
gdzie: Pawilon Cepelii Marszałkowska 99/101
płatność: 2pln

Wystawa festiwalowa jest próbą przyjrzenia się idei sąsiedztwa we współczesnym mieście, która na skutek skali migracji
uwarunkowanych ekonomicznie czy politycznie staje się jedną z podstawowych kwestii do pomyślenia na nowo. Różnorodne doświadczenia współistnienia w nowym kontekście, podzielane zarówno przez pracowników sezonowych jak i innych
migrantów jest punktem wyjścia do wypowiedzi artystycznych, stanowiących główne medium tegorocznej edycji festiwalu
WARSZAWA W BUDOWIE. W ramach ekspozycji kuratorzy z Centrum Badań nad Kulturą Wizualną w Kijowie starają się
uchwycić obraz dzisiejszych relacji i znaczeń kształtujących się wokół tematu sąsiedzkości, biorąc za jeden z możliwych
punktów wyjścia relacje pomiędzy Warszawą a Kijowem jako przykład dla szerszych procesów globalnych, których odmianą
może być trwająca pomiędzy tymi miastami migracja.

„Kobiety w walce o niepodległość Polski” WYSTAWA
kiedy: 12.11 – 19.11, g. 8:00 – 16:00
gdzie: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, Księdza Ignacego Kłopotowskiego 15
płatność: bezpłatne
Liga Kobiet Polskich przy współpracy z Archiwum Akt Nowych stworzyła wystawę poświęconą roli kobiet w walce o niepodległość Polski. Zawiera 26 plansz o mądrych, silnych i niezwykłych polskich kobietach, które żyły i działały w trudnych czasach, zarówno wojny jak i pokoju. Ilustracje i kopie dokumentów pochodzą ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego, Komisji
Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski oraz zbiorów prywatnych Tadeusza Krawczaka i Jacka Dehnela.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa”

Teraz będzie Polska - wystawa plenerowa
kiedy: 15.05.2018–31.12.2018
gdzie: poszczególne dzielnice Warszawy
płatność: bezpłatne

Wystawa przygotowana przez Dom Spotkań z Historią przywołuje atmosferę ostatnich miesięcy przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Obserwujemy wyzwalający się Kraków, Lublin, Warszawę, Lwów, Poznań… Archiwalnym zdjęciom,
ulotkom, plakatom i dokumentom towarzyszą relacje świadków tamtych dni, w kronikarskich zapisach i fragmentach kore-

spondencji powraca klimat sprzed 90 lat. Wystawa będzie prezentowana w poszczególnych dzielnicach Warszawy od II
połowy maja.
Gdzie i kiedy można obejrzeć wystawę:
1. Białołęka – 01.08–31.12 przed Urzędem Dzielnicy, ul. Modlińska 197.
2. Śródmieście – 4.08–26.08 podczas ART. Parku w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego oraz 27.08–30.11 na
ogrodzeniu Ogrodu Krasińskich – narożnik ul. Andersa i ul. Świętojerskiej.
3. Bemowo – 01.10–15.11 przed Urzędem Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70 (od strony wejścia).
4. Praga Południe – od lipca do końca roku (ekspozycja mobilna).
5. Wesoła – od lipca do grudnia przed Urzędem Dzielnicy Wesoła, ul. W. Raczkiewicza 33.
6. Mokotów – od września do grudnia na ogrodzeniu parku Dreszera.
7. Bielany – od września do grudnia przed Urzędem Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29.
8. Ochota – od października do grudnia przed Urzędem Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a.
9. Rembertów – od września do grudnia przed Urzędem Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.
10. Ursynów – 01.09–07.12, trakt pieszy wzdłuż głównej elewacji Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej
61 oraz podczas pikniku przy Parku „Przy Bażantarni” z okazji Dnia Patrona Warszawy.
11. Wawer – od września do grudzień w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1.
12. Włochy – od września do grudnia przed Urzędem Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257.
Tablice poświęcone dzielnicom przygotował varsavianista Jarosław Zieliński. Kuratorem i pomysłodawcą całej ekspozycji jest
Tomasz Kuba Kozłowski.

