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9 czerwca otwieramy Łąkę Leśmiana – miejsce, gdzie można odpocząć, posłuchać poezji, potańczyć przy muzyce na żywo, zobaczyć film, wziąć udział
w warsztatach literacko-plastycznych czy zajęciach jogi. Tę plenerową instalację artystyczną, inspirowaną wierszem Łąka Bolesława Leśmiana, znajdziecie
na zielonym skwerze przy Muzeum POLIN od strony ul. Marka Edelmana.
W przypadku niesprzyjającej pogody wydarzenia zostaną przeniesione
do budynku Muzeum POLIN.
Paweł Althamer i Grupa Nowolipie – działanie w przestrzeni
9 czerwca (sobota), od godz. 12:00
Akcja artystyczna przygotowana przez Grupę Nowolipie oraz rzeźbiarza, performera,
twórcę instalacji i filmów wideo Pawła Althamera, który z członkami grupy od ponad
20 lat prowadzi warsztaty i organizuje inicjatywy artystyczne w przestrzeni miejskiej.
Istniejąca od 1994 r. Grupa Nowolipie skupia osoby chore na stwardnienie rozsiane.
Wstęp wolny.
Stół u Leśmiana – cykl spotkań wokół literatury
10 czerwca, 8 lipca, 19 sierpnia (niedziele), godz. 13:00-19:00, o godz. 16:00
czytanie poezji przez aktorów teatru TR Warszawa
Zasiądźcie z nami i delektujcie się ciekawą literaturą! Na łące będzie można poczytać książki, zjeść słodki poczęstunek i wziąć udział w specjalnie przygotowanych
atrakcjach dla dzieci i dorosłych. Posłuchamy także poezji Leśmiana w interpretacji aktorów TR Warszawa: Marii Maj, Agnieszki Żulewskiej, Natalii Kality, Cezarego
Kosińskiego i Pawła Smagały. Podczas spotkania będzie można także przekazać
książki na rzecz współorganizatora wydarzenia, Fundacji Zmiana.
Wstęp wolny.
Teatr improwizowany na Łące
11 czerwca (poniedziałek), godz. 19.00 – Teatr Improwizowany Klancyk
23 lipca (poniedziałek), godz. 19.00 – Klub Komediowy: Wycieczki osobiste
13 sierpnia (poniedziałek), godz. 19.00 – Klub Komediowy: Szlagworty improwizowane z Noamem Zylberbergiem
Inspiracją trzech spektakli improwizowanych będą fragmenty utworów literackich
pisarzy żydowskich. To, co zobaczymy podczas występów, będzie tworzone na
żywo przed publicznością. Wydarzenie organizowane we współpracy z Klubem
Komediowym, pierwszym tego typu klubem w Polsce.
Wstęp wolny.
Warsztaty literacko-plastyczne dla rodzin z dziećmi
17 czerwca (niedziela), godz. 11:00
Z czym kojarzy Ci się zapach wiosennych kwiatów? Podczas warsztatów porozmawiamy o marzeniach i o tym, co nas relaksuje. Inspiracją będą wiersze dla dzieci
Juliana Tuwima i otaczająca nas przyroda. Będzie twórczo i kreatywnie - łąka zaroi
się od ptaków, bajkowych strachów na wróble, w ruch pójdą maszyny do szycia i
farby. Zapraszamy na jedyną taką łąkę marzycieli w środku tętniącego miasta!
Wstęp wolny, pobierz bezpłatną wejściówkę ze strony: www.bilety.polin.pl

Rozmowy o literaturze – spotkania klubu czytelniczego
25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia (poniedziałki), godz. 18:30
Uczestnicy klubu czytelniczego omówią wybrane dzieła literatury żydowskiej.
Dyskusje poprowadzi Piotr Paziński – pisarz i krytyk literacki, autor dwóch powieści
Pensjonat (2010) i Ptasie ulice (2013), laureat Paszportu Polityki 2009 i Europejskiej
Nagrody Literackiej 2012, redaktor naczelny miesięcznika Midrasz. Na każde spotkanie uczestnicy zostaną poproszeni o przeczytanie innej książki.
Wstęp wolny, zgłoszenia: eopawska@polin.pl
Plenerowe dancingi przy muzyce na żywo
7 lipca (sobota), godz. 20:00 – Kapela Niwińskich Czas wesela
Kapela Niwińskich to znakomity zespół wykonujący muzykę tradycyjną. Czas wesela
jest opowieścią o wielokulturowym pejzażu dawnej Polski, o polsko-żydowskich
tradycjach muzycznych, ale przede wszystkim o pięknie, życiu i szalonej energii,
które ta muzyka ze sobą niesie. Zapraszamy na potańcówkę!
Wstęp wolny.
18 sierpnia (sobota), godz. 20:00 – SawarS Tango Orquesta
Zespół założony w 2015 r. przez kontrabasistę Sebastiana Wypycha SawarS Tango
Orquesta nawiązuje stylem gry do istniejących w Argentynie Orquesta Tipica.
Usłyszymy tanga z dwudziestolecia międzywojennego, autorstwa Henryka Warsa, Władysława Szpilmana, Jerzego Petersburskiego czy Astora Piazzolli. Koncert
uświetni premierę płyty Polskie Tango Hebrajskie, wydanej przez Muzeum POLIN
dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Wstęp wolny.
Literatura na ekranie – pokazy plenerowe
8, 15, 22, 29 sierpnia (środy), godz. 21:00
Projekcje wybranych w ramach plebiscytu ekranizacji książek o tematyce żydowskiej. Wydarzenie realizowane we współpracy z Filmową Stolicą Lata, która po raz
trzynasty organizuje projekcje plenerowe w całej Warszawie.
Wstęp wolny.
Warsztaty literacko-plastyczne dla rodzin z dziećmi
26 sierpnia (niedziela), godz. 11:00
Zapraszamy całe rodziny do udziału w przygodowej grze terenowej. Wyczarujemy dla Was bajkowy świat pełen niespodzianek i zagadek ukrytych w tekstach
naszych ulubionych poetów Tuwima i Brzechwy. Z tabletami w rękach poszukiwać
będziemy skarbów, rozwiązywać zagadki i wykonywać specjalne zadania.
Na najbardziej wytrwałych czekają niespodzianki.
Wstęp wolny, pobierz bezpłatną wejściówkę ze strony: www.bilety.polin.pl

Zajęcia ruchowe dla seniorów
każdy wtorek od 12 czerwca do 28 sierpnia, godz. 11:00
Seniorów zapraszamy na zajęcia ruchowe – różnorodne ćwiczenia i formy ruchowe
pomagające w schorzeniach kręgosłupa i stawów. Na ćwiczenia należy zabrać wygodny strój i matę do ćwiczeń. Wydarzenie organizowane przy wsparciu Makabi Warszawa.
Wstęp wolny.
Zajęcia ruchowe: joga
każda środa od 13 czerwca do 29 sierpnia (oprócz 1 sierpnia), godz. 18:00
Na naszych zajęciach poznasz podstawy jogi: najważniejsze pozycje i sekwencje,
nauczysz się jak prawidłowo oddychać, by zrelaksować zarówno ciało, jak i umysł.
Na zajęcia należy zabrać matę do jogi, wygodny strój sportowy i otwartą głowę.
Obuwie nie będzie potrzebne - jogę ćwiczy się na boso. Zajęcia prowadzi instruktorka hatha-jogi Kinga Kubiak-Święcicka. Wydarzenie organizowane przy wsparciu
Makabi Warszawa.
Wstęp wolny.
www.polin.pl/pl/laka-lesmiana

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM POLIN:
Co to jest kibuc? – Żydowskie ABC na Łące Leśmiana
20 czerwca (środa), godz. 19:00
Cykl spotkań wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej.
W spotkaniu wezmą udział: rabinka Małgorzata Kordowicz z Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Warszawie, Agata Maksimowska – przewodnicząca Stowarzyszenia
im. Szymona An-skiego oraz Nili Amit – współpracowniczka ds. Izraela w Muzeum
POLIN. Prowadzenie: Ewa Budek (Muzeum POLIN). Wydarzenie organizowane przy
wsparciu JCC Warszawa.
Wstęp wolny.
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy – piknik
23 czerwca (sobota), godz. 11:00
Pracownicy i wolontariusze Fundacji Ocalenie oraz pracownicy Muzeum POLIN
zapraszają na piknik na Łące Leśmiana. Na gości będą czekać gry, koce i leżaki.
Tym międzykulturowym spotkaniem włączamy się w obchody Międzynarodowego
Dnia Uchodźcy, który przypada 20 czerwca. Wydarzenie organizowane we współpracy z Fundacją Ocalenie.
Wstęp wolny.
Nocne życie Tuwima, czyli gdzie bawili się artyści 90 lat temu? – spacer
24 czerwca (niedziela), godz. 14:30
Spacer po kawiarniach, kabaretach i klubach, gdzie nocne życie wiedli przedwojenni warszawiacy, pozwoli odkryć ślady dawnego kulturalnego życia stolicy, w
którym ważną rolę odgrywali artyści pochodzenia żydowskiego. Spacer poprowadzi Julia Chimiak, przewodniczka Muzeum POLIN. Początek spaceru: hol główny
Muzeum POLIN.
Bilety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł, dostępne na: www.bilety.polin.pl
lub w kasach muzeum.
Idzie poeta – niebieski wycieruch – spacer śladami Bolesława Leśmiana
26 sierpnia (niedziela), godz. 14:30
Śladami Bolesława Leśmiana będziemy podążać podczas spaceru po warszawskich ulicach, parkach i najbardziej znanych kawiarniach z pierwszej połowy XX w.
Spacer poprowadzi Katarzyna Jakubowicz, przewodniczka Muzeum POLIN. Spacer
przeznaczony dla osób dorosłych. Początek spaceru: Plac Bankowy przy pomniku
Stefana Starzyńskiego.
Bilety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł, dostępne na: www.bilety.polin.pl
lub w kasach muzeum.
www.polin.pl/pl/laka-lesmiana
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