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Nauki humaNistyczNe
instytut Badań Literackich PaN, ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica

Śmiech na cenzurowanym. Z historii urzędowej kontroli słowa  
w PRl - dr B. tyszkiewicz 
19 IX godz. 13:00, W  
Z cenzorami w PRL nie było żartów. Przejawy komizmu, które – ich 
zdaniem – naruszały interesy socjalistycznego państwa i społeczeństwa, 
eliminowali z publicznego obiegu. Śladów tych praktyk jest wiele.

Nauki BioLogiczNe
instytut Fizjologii i Żywienia zwierząt im. J. kielanowskiego PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica, sala 300

Jesteś tym, co jesz – a raczej tym, co jadła twoja mama. kilka słów  
o programowaniu żywieniowym - dr inż. M. Białek 
21 IX godz. 11:00, W
Przedstawione zostaną założenia koncepcji programowania 
żywieniowego oraz omówione zostaną wyniki badań dotyczące 
zapadalności na choroby cywilizacyjne, w tym wyniki badań własnych.

Nowoczesne analizy pomiaru stresu oksydacyjnego w komórkach 
bakterii i tkankach ssaków - dr hab. P. kowalczyk 
21 IX godz. 13, W 

Świnia domowa jako model do badań biomedycznych  
- dr hab. J. woliński 
25 IX godz. 12:00, W

SPOTKANIA weekendowe

Nauki ekoNomiczNe
instytut Nauk ekonomicznych PaN we współpracy z PaN zDP 
ul. Nowy Świat 72, sala okrągłego stołu  

Młodzi innowatorzy 2020 - prof. t. Baczko 
26 IX godz. 12:00, Wa 
Młodzi innowatorzy 2020. Przedstawione zostaną inicjatywy na rzecz 
identyfikacji, promocji, wsparcia i rozwoju talentów oraz możliwości 
wykorzystania innowacyjnych modeli biznesowych i cyfryzacji.

Nauki humaNistyczNe
instytut Badań Literackich PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica

Średniowieczna „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”  
i jej późniejsze adaptacje - dr hab. w. wojtowicz 
26 IX godz. 10:00, W 
„Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią” ujmuje śmierć jako fenomen 
bliski, w niektórych miejscach dialogu, zdawałoby się, pozbawiony 
grozy, a nawet obojętny.

wkład Żydów w kulturę średniowiecznej Hiszpanii  
- mgr J. Moreno-szypowska      
26 IX godz. 12:00, W 
Żydzi obecni są w każdej dziedzinie życia kulturalnego Hiszpanii:  
w myśli, poezji, architekturze, a nawet kuchni. Poznając w ten sposób 
Hiszpanię, poznajemy kulturę żydowską.

 Wykład moŻe odbyć się onLine 
Bolesław Prus i fotografia - dr a. Grabowska-kuniczuk 
26 IX godz. 13:30, W 
Rozproszone materiały ikonograficzne dostarczają nowych informacji 
o bolesławie Prusie i jego bliskich, weryfikują stan badań nad jego 
spuścizną i dokumentują życie ludzi na przełomie XiX i XX wieku.

SPOTKANIA Klubowe

21.09.2020

25.09.2020
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W 1895 roku Galicję ogarnęła „gorączka brazylijska”, czyli fala  
migracji mas chłopskich z Galicji do brazylii. Roman dmowski  
dołączył do zespołu redakcyjnego „Przeglądu Wszechpolskiego”.

instytut Filozofii i socjologii PaN we współpracy z PaN zDP 
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica

sala im. h. kołłątaja 

imigranci na polskim rynku pracy w czasach pandemii i kryzysu  
- dr hab. k. andrejuk prof. iFis PaN 
26 IX godz. 11:00, W 
Pandemia koronawirusa uderzyła najsilniej w najsłabsze grupy – dotyczy 
to zarówno kwestii zdrowotnych, jak i gospodarczych. Jak zmienia się 
aktywność cudzoziemców na rynku pracy w czasach kryzysu?

WybRane PokoJe na i i ii PiętRZe
labirynt filozoficzny - dr hab. D Facca 
26 IX godz. 12:00 
W dowiedz się, czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać 
filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź, 
czy istnieją pytania, o których nie śniło się filozofom

sala im. h. kołłątaja

Przychodzi socjolog do lekarza i… społeczno-kulturowa perspektywa 
zdrowia i choroby - doktorantka k. król 
26 IX godz. 12:30, W 
spotkanie poświęcone będzie przybliżeniu najważniejszych badań  
i teorii z zakresu socjologii zdrowia oraz medycyny.

44 5

 Wykład moŻe odbyć się onLine 
Pojedynek w XiX wieku – przestępstwo, rytuał, paradoks - dr a. Bąbel 
26 IX godz. 15:00, W 
Pojedynek w XiX wieku to teatr, rytuał zakazany przez prawo, związany 
z pojęciem honoru i regulowany surowymi przepisami. Przekaz 
historyczny i literacki daje nieco inny obraz niż kultura popularna.

instytut slawistyki PaN we współpracy z PaN zDP
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica

sala im. stanisława staszica

Ćwiczenia z ekspansji. Gorączka brazylijska i początki ruchu 
narodowodemokratycznego w Polsce - dr C. snochowska-Gonzalez 
26 IX godz. 12:30, W 

26.09.2020

26.09.2020

26.09.2020



6 7

-Nauki humaNistyczNe

6

sala im. h. kołłątaja 

Rynek – forum – miejsce wyceny w perspektywie historycznej  
- dr hab. M. w. Bukała prof. iFis PaN 
26 IX godz. 14:30, W 
„Rynek” był najpierw miejscem, a stał się pojęciem teoretycznym.  
Jak zainteresowanie etyką gospodarczą wpłynęło na pojawienie się  
w średniowieczu „rynku” w języku ekonomicznym naszej cywilizacji.

PaN archiwum w Warszawie
ul. Nowy Świat 72 Pałac staszica

sala nr 123 im. m. skłodowskiej-curie 

„uciekaj co najrychlej” Choroby zakażne na przestrzeni wieków.  
- H. krajewska 
26 IX godz. 11:00 ,W   
Wielkie epidemie jako czynnik kształtujący losy społeczeństw ludzkich 
od pradziejów po czasy współczesne. Pandemie odciskające swoje 
piętno na strukturze politycznej, ekonomicznej, a także gospodarce  
w Polsce, europie i na świecie.

sala nr 123 im. m. skłodowskiej-curie 

strzelono jej w tył głowy właśnie tutaj w katyniu”. Opowieść jedynej 
kobiecie – ofierze zbrodni katyńskiej. – katarzyna słojkowska  
26 IX godz. 11:30, W  

Z przemówienia d. tuska wygłoszonego 7 kwietnia 2010 r. w katyniu:  
„dziewczyna, która chciała normalnie żyć. Utalentowana, skończyła 
konserwatorium muzyczne, skończyła szkołę pilotażu, była świetna 
narciarką, świetnie jeździła konno. Córka gen. J. dowbora muśnickiego. 
kiedy wybuchła wojna wstąpiła do wojska. 22 kwietnia miała 
obchodzić urodziny. strzelono jej w tył głowy, właśnie tutaj, w katyniu”.

sala nr 123 im. m. skłodowskiej-curie 

Najpiękniejsze tajemnice PRl-u – od broni nuklearnej po zbrodnię 
połaniecką. – Bartosz Borkowski 
26 IX godz. 12:00, W 
kulisy największych tajemnic powojennej Polski, Czy to prawda,  
że sowieci składowali głowice nuklearne w jednej z polskich wsi? 
dlaczego morderstwo z Połańca było najgłośniejszą zbrodnią PRL-u? 
Czym breżniew zszokował polskich komunistów podczas wizyty  
w Polsce? Czy bolesław bierut musiał umrzeć?
 
sala nr 123 im. m. skłodowskiej-curie 

Najdawniejsza przeszłość zachowana w torfowiskach, bagnach  
i jeziorach: świat i Polska.- mgr w. Piotrowski 

26.09.2020
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instytut kultur Śródziemnomorskich i orientalnych PaN  
we współpracy z PaN zDP 
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica

sala im st. staszica

karnawał w lagos? Praktyki kulturowe afro-Brazylijczyków w Nigerii  
- dr P. kozieł 
26 IX godz. 10:00, W 
Wykład dotyczy społeczności afro-brazylijskiej w nigerii, której 
hybrydyczne dziedzictwo kulturowe wyrażane jest poprzez architekturę, 
tradycje świąteczne, obchody karnawału i kulinaria.

26 IX godz. 12:30
Rzecz dotyczy archeologii, ale tej specyficznej, związanej  
ze środowiskiem, które można nazwać podmokłym. Zabytki,  
całe duże obiekty, a także pozostałości ludzkich ciał są skarbnica 
wiedzy o pradziejowych pokoleniach.

sala nr 123 im. m. skłodowskiej-curie 

Polskie dzieci syberii – dr J. arvaniti 
26 IX godz. 13:00
Fakty z życia polskich dzieci, które – po deportacji na syberię  
i do kazachstanu w latach 1940/1941,  następnie po podpisaniu 
układu sikorski-majski umożliwiającego amnestię i ewakuację  
z ZssR  polskich więźniów, zesłańców i jeńców, wśród nich dzieci – 
los zaprowadził najpierw do iranu, potem do afryki, indii, meksyku, 
i nowej Zelandii. ocalone i bezpieczne w specjalnie utworzonych 
dla nich osiedlach polskie dzieci mogły się uczyć, bawić i cieszyć 
odzyskanym dzieciństwem.

26.09.2020
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sala Lustrzana 

afrykańska symbolika kształtów, wzorów i kolorów, czyli komunikacja 
dla wtajemniczonych - dr M. Bakalarska
26 IX godz. 11:00, W 
Zanim wymyślono smartfony, zakochani Zulusi pisali do siebie listy  
z koralików. 

sala Lustrzana 

Motywy mitologiczne w architekturze - mgr M. wesołowska 
26 IX godz. 13:00, W 
motywy odwołujące się do mitologii znaleźć można w przestrzeni, 
przede wszystkim na elewacjach budynków i w ich wnętrzach. 

sala Lustrzana 

Zróbmy sobie miecz; o dawnej metalurgii orientalnej słów kilka  
- dr M. woźniak 
26 IX godz. 14:30, W 
Co to jest „stal damasceńska”, gdzie powstała, czy można znów ją 
produkować? dlaczego materiał ten nawet dziś zachwyca naukowców? 
kilka tajemnic orientalnych mieczników, bez ognia, dymu i hałasu.

WystaWy:

instytut kultur Śródziemnomorskich i orientalnych PaN  
we współpracy PaN zDP 
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica 

sala Lustrzana 

Ziemia Zulusa Czaki - mgr D. Majchrzak, 
26 IX godz. 10:00-15:30
instytut kultur Śródziemnomorskich i orientalnych Polskiej 
akademii nauk z okazji 24. Festiwalu nauki w Warszawie 
ma zaszczyt zaprosić Państwa na mini wystawę zatytułowaną 
„Ziemia Zulusa Czaki”.

PaN archiwum w Warszawie
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica 

W sala nr. 123 im. marii skłodowskiej- curie    

Dzieci syberii - dr J. arvaniti  
26 IX godz. 14:00-15:00     
Wystawa pokazuje losy i wędrówki w czasie  
ii wojny światowej polskich dzieci, często sierot. Jest próbą 
okazania wdzięczności wszystkim dobrym ludziom za ich 
ocalenie i stworzenie im bezpiecznego dzieciństwa.
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w - wykład, wa - warsztaty, wys - wystawa, wyc - wycieczka, P - pokaz, D - dyskusja, F - filmw - wykład, wa - warsztaty, wys - wystawa, wyc - wycieczka, P - pokaz, D - dyskusja, F - film

proj. graf.  G. Klechniowskaproj. graf.  G. Klechniowska

instytut Badań literackich PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.ibl.waw.pl

instytut Nauk ekonomicznych PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.inepan.waw.pl

instytut slawistyki PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.ispan.waw.pl

PaN Zakład Działalności  
Pomocniczej w warszawie
ul. Nowy Świat 72 Pałac staszica
http://www.zdp.pan.pl

PaN archiwum w warszawie
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.apan.waw.pl 

instytut Filozofii i socjologii PaN  
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica  
http://www.ifispan. waw.pl

instytut kultur Śródziemnomorskich  
i Orientalnych PaN  
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica 
http://www.iksio.pan.pl

instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt  
im. Jana kielanowskiego PaN
ul. instytucka 3, 05-110 Jabłonna
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instytut Badań literackich PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.ibl.waw.pl

instytut Nauk ekonomicznych PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.inepan.waw.pl

instytut slawistyki PaN
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.ispan.waw.pl

PaN Zakład Działalności  
Pomocniczej w warszawie
ul. Nowy Świat 72 Pałac staszica
http://www.zdp.pan.pl

PaN archiwum w warszawie
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica
http://www.apan.waw.pl 

instytut Filozofii i socjologii PaN  
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica  
http://www.ifispan. waw.pl

instytut kultur Śródziemnomorskich  
i Orientalnych PaN  
ul. Nowy Świat 72, Pałac staszica 
http://www.iksio.pan.pl

instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt  
im. Jana kielanowskiego PaN
ul. instytucka 3, 05-110 Jabłonna
http://www.ifzz.pl


