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PaN aRCHIWUm W WaRszaWIe

sala maRII skłodoWskIej-CURIe    18:00–1:00

konCerT I wykŁAdy hybrydowo
LInk doSTęPny nA   www.ArChIwum.PAn.PL      
w ZAkŁAdCe AkTuALnośCI

Ludzie listy piszą 
wystawa planszowa PaN archiwum w Warszawie

przygotowana na podstawie zawartej w Archiwum PAN kore-
spondencji uczonych XIX i XX wieku. Pokazujemy listy rodzin-
ne, m.in. dzieci, listy przyjaciół, naukowców, życzenia świątecz-
ne z niezwykłymi załącznikami (dawne opłatki bożonarodze-
niowe, igiełki choinkowe, sianko), listy z daleka, m.in. z Syberii, 
pozdrowienia z wakacji, wiadomości z frontu, grypsy z więzie-
nia i obozu koncentracyjnego, pisma wielkich pisarzy, poetów, 
polityków, telegramy, karty patriotyczne.

Duch Romantyzmu, wystawa rzeźb w brązie jerzego Tepera 
Mała Polska w Paryżu (Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin)
Opinogóra, Zygmunt Krasiński
Łódź Cypriana Kamila Norwida

19:00
koNCeRT Różne oblicza miłości – HybRydoWo

Maryla Ochimowska-Teper – sopran koloraturowy, Anna Kornacka 
– fortepian
1.  Fr. Haendel – aria Kleopatry z opery Juliusz Cezar
2.  J.P. Martini – Plaisir d`amour
3.  J. Stefani – aria Basi z opery Krakowiacy i górale
4.  F. Suppe – aria z operetki Pensjonarki
5.  F. Chopin– Śliczny chłopiec
6.  L. Różycki – Rajski ptak
7.  G. Gershwin – Summertime
8.  C.A. Bixio  – Mamma
9.  E. de Curtis – Torna a Sorrento
10. M. de Falla – El paño moruno
11. E. Granados – El majo discreto
12. E. Granados – El tra la la 
13. J. Turina – Tu pupila es azul 
14. J. Turina – Cantares

20:00 – HybRydoWo
Historia pandemii na świecie, opowiada i prezentuje 
Hanna krajewska 

Wykład stanowi zarys historii wybranych chorób epidemicznych 
i przedstawia tylko część trapiących nas dolegliwości. Przegląd 
uwzględnia dżumę, cholerę, tyfus, ospę, trąd, syfilis i hiszpan-
kę, traktując historie tych chorób jako egzemplifikację rozwoju 
pandemii  a przestrzeni dziejów.

21:00 – HybRydoWo
Ludzie listy piszą, opowiada i prezentuje joanna arvaniti

Wykład towarzyszy ekspozycji Ludzie listy piszą i prezentuje 
krótką historię polskiej poczty oraz unikatowe zbiory Archiwum 
PAN, będące chlubą naszej instytucji, np. pisma króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego, premier Wielkiej Brytanii Margaret 
Thatcher, kardynała Karola Wojtyły, Józefa i Bronisława Piłsud-
skich, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, 
Bolesława Prusa. Współczesna epistolografia wydaje się być wy-

marłą i zapomnianą formą komunikacji. Szczególnego znaczenia nabie-
ra więc korespondencja zawarta w zbiorach Archiwum PAN. Prezentowa-
ne dokumenty pozwalają prześledzić ewolucję sposobu przekazywania 
pisemnych wiadomości, zaobserwować, jak ich forma i treść różniły się w 
zależności od okazji, miejsca i czasu powstania.

WysTaWa PlaNszoWa W koRyTaRzU 
do sali Marii Skłodowskiej-Curie – Gościli w Pałacu Staszica
kąCIk dzIeCIęCy Na aNTResolI  18:00 – 23:00 
(wstęp do kaligrafii: pisanie stalówką, kolorowanie liter)
kąCIk PoRTReToWy aNTResola  18:00 – 22:00

IksIo PaN

sala Im. sT. sTaszICa  godz. 19:00
Wykład z koncertem online na zoom: “music in ancient egyptand its 
beginnings – latest research in music archaeology (lecture including 
live music)” – dr Heidi köpp-junk (spotkanie w j. angielskim). 

Wiele dokumentów tekstowych i ikonograficznych ze Starego Królestwa 
dotyczy muzyki i muzyków, a nawet ich skomplikowanej hierarchii. Muzy-
ka była nie tylko elementem rozrywkowym, ale odgrywała ważną rolę ry-
tualną w świątyniach, grobowcach i na dworze królewskim. Najwcześniej-
sze źródła dokumentujące rolę muzyki w Egipcie pochodzą z V tysiąclecia 
p.n.e. Niniejszy wykład, ukazujący aktualne wyniki badań archeologii mu-
zyki starożytnego Egiptu, odnosi się do początków neolitu, czasów pre-
dynastycznych i wczesnodynastycznych, które łączą się z rozwojem zło-
żonego systemu poświadczonego w Starym Państwie. Podczas wykładu 
zostaną zaprezentowane instrumenty muzyczne starożytnego Egiptu – to 
5000 lat historii Egiptu z ponad 25 instrumentami (repliki i ich współcze-
sne odpowiedniki), w tym instrumentami z czasów Totmesa III (ok. 1400 
p.n.e.) oraz tekstami pieśni, np. pieśni miłosnej „Podróż do Memfis”.

sala Im. sT. sTaszICa od  godz. 19:00 – 01:00
Wystawa fotograficzna Pracowni badań nad afryką subsaharyjską nt. 
dziedzictwa kulturowego w Nigerii – dr Patrycja kozieł, dr mariusz kra-
śniewski. 

Wystawa fotograficzna prezentuje przykłady unikalnej architektury, po-
chodzące z wybranych miast południowej Nigerii, m.in. Lagos, Calabar 
i Badagry oraz będące źródłem badania lokalnego dziedzictwa kultu-
rowego. Temat wystawy zachęca do refleksji, w jaki sposób kolonialna 
przeszłość, migracje i przemiany globalne wpływają na wytwory kultu-
ry tradycyjnej, oddziałując na doświadczenia i tożsamości zarówno lud-
ności rdzennej, jak i diaspory afro-brazylijskiej.

Muzeów
sala Im. sT. sTaszICa  godz. 20:00

Wykład „Pionierki polskiej egiptologii?” – dr marta kaczanowicz
W Europie Zachodniej XIX wiek to okres rozkwitu fascynacji starożyt-
nym Egiptem. Czy dziewiętnastowieczne Polki podzielały zaintereso-
wanie cywilizacją faraonów? Wykład ma za zadanie przybliżyć sylwet-
ki nieco zapomnianych Polek piszących o starożytnym Egipcie.

sala Im. sT. sTaszICa  godz. 21:00
Wykład „W Dilmun (…) żaden lew nie zabija, żaden wilk nie porywa 
owieczki” – rajskie oblicze zachodniego wybrzeża zatoki arabskiej 
w epoce brązu” – mgr dominika majchrzak. 

Kraina Dilmun, opisana w mezopotamskich tekstach klinowych 
jako miejsce bez śmierci, cierpienia czy starości, uważana jest za 
literacki pierwowzór starotestamentowej kreacji ogrodu Eden. 
Dilmuńczycy zasiedlali w III i pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e. 
współczesne tereny wschodniego wybrzeża Arabii Saudyjskiej, 
wyspy Bahrajn oraz Failakę (Kuwejt). Podczas wykładu autorka 
zaprezentuje wybrane elementy życia codziennego Dilmuńczyków, 
czerpiąc z wyników badań archeologicznych i ikonograficznych. 

sala Im. H. kołłąTaja  godz. 20:00
autografy

W zbiorach Archiwum PAN znajdują się oryginały listów najznakomit-
szych postaci ze świata nauki, literatury, sztuki, muzyki. Archiwum 
uzupełnia zbiory kolejnymi dokumentami związanymi z życiem, pra-
cą i pasjami wybitnych polskich osobistości, w tym również najsłyn-
niejszych ludzi kultury, nauki, sztuki, muzyki, pozostawiając informa-
cje o ich dokonaniach do dyspozycji przyszłym pokoleniom.
 W 2022 roku zaprezentujemy sylwetki najbardziej znanych osobisto-
ści pochodzących ze Śląska, związanych z tym regionem: miejscem 
urodzenia, pracą, czy też życiowym wyborem. 
Będą to:   Agata Uchman: kostiumografka, projektantka, artystka. 

 Andrzej Schmidt: historyk jazzu, wykładowca, prelegent, 
 autor 3 - tomowej  Historii Jazzu.  
 Piotr Schmidt: trębacz jazzowy, producent muzyczny,  
 wydawca, wykładowca. 
 Lech Majewski: poeta , malarz, pisarz, reżyser teatralny, 
operowy  i filmowy.

godz. 18:00  sala lUsTRzaNa
mUzeUm jazzU przy współpracy z Polską akademią 
Nauk, automobilklubem Polski, Wydawnictwem  
Czytelnik i Wydawnictwem ForTune przedstawi  
program pt.: „Życiowe pasje andrzeja dąbrowskiego”.

W programie usłyszymy i zobaczymy bohatera wieczoru, Andrzeja Dą-
browskiego oraz jego żonę i autorkę książki pt.: „Andrzej Dąbrowski 
do zwariowania jeden krok”, Agnieszkę Matynię-Dąbrowską. 

sala lUsTRzaNa godz.  18:00  20:00 i 21:00  koNCeRTy 
Oprócz Andrzeja Dąbrowskiego wystąpią zespoły:  
Anatola Wojdyny, Pawła Perlińskiego i Warsaw Dixielanders. 

PRzed salą lUsTRzaNą godz. 18:00 do 01:00

-  Wystawa fotografii artystów jazzowych autorstwa Andrzeja Dąbrow-
skiego.

-  Promocja i sprzedaż książki: „Andrzej Dąbrowski do zwariowania je-
den krok”, Agnieszki Matyni-Dąbrowskiej. 
Stoisko Wydawnictwa „Czytelnik”.

-  Promocja i sprzedaż płyty: „Dąbrowski & All Stars - Live”. 
Stoisko Wydawnictwa „ForTune”.


