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W 100-lecie wybuchu I wojny światowej zapraszamy na wystawę przywołującą obraz drugiego,  
największego teatru działań wojennych w Europie, frontu wschodniego. 
Wystawa, według scenariusza Tomasza Kuby Kozłowskiego (kolekcjonera i popularyzatora od 2009 roku 
prowadzącego w DSH program Warszawska Inicjatywa Kresowa) prezentuje działania wojenne z lat 1914–1918 
na dawnych Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej, terenach współczesnej Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. 
Nieco zapomnianą Wielką Wojnę na Wschodzie przypomina ponad 250 reprodukcji i oryginalnych obiektów 
pochodzących ze zbiorów autora, m.in. unikatowe zdjęcia, pocztówki, korespondencje, dokumenty, mapy.
Przywołujemy sceny walk toczonych przez armię rosyjską, niemiecką i austro-węgierską, chwile triumfów  
i klęsk, obrazy życia codziennego na froncie, zdjęcia zniszczonych wsi, miast i miasteczek na Kresach  
oraz ofiar konfliktu: poległych, jeńców, rannych i uchodźców. 
Na wystawie znajdą się także stanowiska multimedialne z pokazami slajdów, nagraniami dźwiękowymi, frag-
mentami listów żołnierskich, wojennych filmów dokumentalnych, w tym unikatowych filmów kolorowanych, 
a także zdjęcia stereoskopowe z frontu zachodniego. Wernisaż 5.11, godz. 18.00. 
Organizator: DSH, partnerzy: Instytut Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią  
w Marburgu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

24.10– 6.11.2014 (DSH)

29.10–11.11.2014
(skwer  

im. ks. J. Twardowskiego)

Rzeczpospolita 
ubezpieczonych.  
80 lat ZUS (1934–2014)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezy-
denta RP Ignacego Mościckiego. Na jubileuszowej wystawie przedstawiono rozwój systemu ubezpieczeń 
społecznych na tle historii naszego kraju. Narrację wzbogacają zdjęcia, plakaty oraz cytaty z prasy, publika-
cji naukowych, wspomnień pracowników. Wystawa została przygotowana przez zespół ZUS we współpracy  
z Ośrodkiem KARTA. 
Organizatorzy: ZUS, Ośrodek KARTA, DSH.

25.11.2014– 
–22.02.2015

Fotoikony w Polsce. 
Poszukiwanie  
/ Głosowanie

Wystawa składa się z 42 ikonicznych zdjęć związanych z polską historią, fotografii ważnych, powszechnie 
rozpoznawalnych i ponadczasowych. Zdjęcia zostały wybrane przez 300-osobowe gremium związane z sze- 
roko pojętą kulturą. Znajdziemy tu m. in. fotografie Karola Beyera, Stanisława Czarnogórskiego, Carlosa Furma- 
na, Eugeniusza Hanemana, Eustachego Kossakowskiego, Bogdana Łopieńskiego, Jana Morka, Krzysztofa  
Millera, Chrisa Niedenthala, Wojciecha Plewińskiego, Tadeusza Rolke, Zdzisława Wdowińskiego, Stanisława  
Ignacego Witkiewicza. W czasie trwania wystawy w DSH każdy może zagłosować na zdjęcie, które uważa  
za najważniejsze. Autorką ekspozycji jest Joanna Kinowska. Organizator: DSH.

Od 5.06.2014 

Pałac Prezydencki  

w Warszawie

Tadeusz Mazowiecki. 
Człowiek dialogu

Wystawa biograficzna poświęcona pierwszemu premierowi III RP, wybitnemu politykowi, ale także 
redaktorowi, intelektualiście, obrońcy praw człowieka. Poprzez liczne fotografie, a także fragmenty 
wspomnień, dokumentów i tekstów Tadeusza Mazowieckiego ukazujemy kolejne etapy jego drogi życio-
wej na tle powojennej historii Polski. Wystawa dostępna w dni otwarte 8–9, 11 listopada – w podziemiach  
Pałacu Prezydenckiego. Organizatorzy: Kancelaria Prezydenta, DSH.

6.08–21.12.2014 
Muzeum Woli

Reinefarth w Warszawie. 
Dowody zbrodni

Wystawa przygotowana przez Muzeum Woli na 70. rocznicę powstania warszawskiego poświęcona masowym 
zbrodniom, do których doszło na Woli między 5 a 7 sierpnia 1944, gdy zginęło od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu tysięcy osób. Odpowiedzialnym za te zbrodnie był generał SS Heinz Reinefarth, nazywany katem Warsza-
wy, który po wojnie został deputowanym do niemieckiego Landtagu i burmistrzem na wyspie Sylt. Na wystawie  
prezentowane są m.in. dokumenty z umorzonego postępowania śledczego oraz relacje ocalonych osób pochodzące 
z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA. Ekspozycję można oglądać w Muzeum Woli, ul. Srebrna 12.  
Organizator: Muzeum Woli, Oddział Muzeum Warszawy, partnerzy: MPW, DSH, IPN, Instytut Goethego.

6, 8–9 11.11 

Apokalipsa: pierwsza 
wojna światowa,
reż. Isabelle Clarke  
i Daniel Costelle

W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej zapraszamy na pokazy nowego serialu dokumentalnego 
Apokalipsa: pierwsza wojna światowa, który przedstawia kulisy wybuchu i przebiegu I wojny świato-
wej oraz działania zbrojne na mniej znanych odcinkach frontu – w Rosji, Serbii, Turcji, Palestynie oraz  
na arabskiej pustyni. Jego twórcy – Isabelle Clarke (dokumentalistka i reżyser) oraz Daniel Costelle (historyk 
i pisarz) próbują udzielić odpowiedzi na pytania: w jaki sposób doszło do tak okrutnego i dalekosiężnego  
w skutkach konfliktu, w którym zginęło blisko 19 milionów żołnierzy i cywilów, a 21 milionów zostało rannych? 
Czy można było uniknąć śmierci całego pokolenia? Jak ludziom udało się przetrwać cztery długie lata okru-
cieństwa? Jak wojna wpłynęła na dalsze losy Europy? W programie wykorzystano ponad 500 godzin nagrań 
archiwalnych, listy, dzienniki oraz rzadkie wówczas amatorskie zdjęcia. Pokazy towarzyszą konferencji na- 
ukowej „Klęska Europy i odrodzenie Rzeczypospolitej. W 100-lecie wybuchu I wojny światowej” organizowanej 
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uni-
wersytetu Warszawskiego (OKFiSF). Organizatorzy: Instytut Francuski w Polsce, DSH. 
Projekcje: 6 listopada godz. 18.00, odc. 1–4: Furia, Strach, Piekło, Wściekłość. Projekcja 6 listopada poprzedzo-
na prelekcją dr Marcina Darmasa z OKFiSF; 8 listopada, godz. 15.00, odc. 5: Wybawienie; 9 i 11 listopada,  
godz. 13.00–17.00, odc. 1–5 : Furia, Strach, Piekło, Wściekłość, Wybawienie.

8.11 (sob.),  
11.00 i 13.00

Spacer po Warszawie  
śladami Ignacego 
Paderewskiego i pokaz 
filmu Paderewski – człowiek 
czynu, sukcesu i sławy

W ramach I Międzynarodowego Festiwalu im. Ignacego Jana Paderewskiego zapraszamy na spacer oraz 
spotkanie poświęcone światowej sławy pianiście i politykowi. Spacer rozpoczniemy (o godz. 11.00) pod ho- 
telem Bristol, którego Paderewski był fundatorem, wraz z przewodnikiem prześledzimy związki pianisty  
z Warszawą. Po spacerze zapraszamy do DSH (o godz. 13.00) na film Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy  
(2013, 41’) w reż. Wiesława Dąbrowskiego oraz spotkanie panelowe z udziałem prof. Juliusza Chrościckiego  
i prof. Jerzego Kochanowskiego. Spacer i spotkanie poprowadzi Rafał Jabłoński. 
Organizator: DSH, partner wydarzenia: Polski Instytut Dyplomacji.

8.11 (sob.), 17.00

Moja ulica  
(dok. 2013, 81’),  
reż. Marcin Latałło

Film przedstawia historię robotniczej rodziny Furmańczyków. Od wielu pokoleń jej członkowie pracowali  
w zakładach przemysłowych w Łodzi, jednak w wyniku zmian ekonomicznych stracili pracę. Francuska grupa inwe-
stycyjna odnowiła fabryczne budynki, aby otworzyć w nich największe centrum handlowe w Europie Środkowej. 
Reżyser towarzyszył przez 5 lat swoim bohaterom, którzy obserwowali pod swoimi oknami zachodzące zmiany, 
próbując równocześnie zachować godność i odnaleźć własne miejsce w zmieniającym się świecie. Pokaz w ramach 
konferencji  „Doświadczenia i pamięć transformacji. Lata 1989–91 w perspektywie historii mówionej” organizowanej 
przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.

14.11 (pt.), 18.00

Czy kobiety  
potrzebują historii?  
– debata

Mężczyźni mają „swoją” historię wpisaną w wojnę i kultywują tradycje związane z wojskowością. Czy kobiety mają 
podobną przestrzeń dla siebie? Czy potrzebna jest im ich własna historia? Przedstawicielki kilku dziedzin nauko- 
wych spotkają się, by rozmawiać o znaczeniu historii w życiu kobiet, dialogu między światopoglądami związanymi  
z gender studies i teologią oraz feminizmem. Goście: dr Dobrochna Kałwa (historyczka, UW, Halle Universität),  
dr Agnieszka Janiak-Jasińska (historyczka, UW, członkini Komisji Historii Kobiet przy PTH), Weronika Grzebalska  
(socjolożka, Szkoła Nauk Społecznych PAN), s. Małgorzata Krupecka (filolożka badająca historię urszulanek 
pod auspicjami KUL). Debatę poprowadzi Anna Czerwińska (działaczka na rzecz praw kobiet, Fundacja STER). 

15, 22, 29.11 
(sob.), 12.00

„Moje miasto 
Warszawa” – warsztaty 
architektoniczno- 
-varsavianistyczne 
Stowarzyszenia Masław

Zajęcia w cyklu mającym przybliżyć najmłodszym mieszkańcom stolicy jej architekturę i zabytki oraz uwrażli-
wić na estetykę przestrzeni publicznej. Zapraszamy dzieci w wieku 6–10 lat wraz z rodzicami lub opiekunami. 
15.11 – Jak porusza się miasto?
22.11 – Otwieram oczy, czyli jak nie przeoczyć warszawskich zabytków;
29.11 – Starówka warszawska – dziedzictwo UNESCO.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tubylotustalo@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Masław (Tu było, tu stało), DSH.

15.11 (sob.), 16.00

„Wielka historia. 
Narodziny i upadek 
włoskiego faszyzmu” – 
Faszyzm: schyłek i upadek, 
reż. Ilaria Degano, Fabio 
Toncelli (2013, 124’)

Zapraszamy na pokaz filmu z serii „Wielka historia. Narodziny i upadek włoskiego faszyzmu”. Film pokazuje 
Włochy w schyłkowej fazie II wojny światowej, zniszczony kraj, zbombardowane miasta, a jednocześnie odradzające 
się społeczeństwo, które próbuje wyjść z okresu dyktatury i wojny. Autorzy dokumentu korzystali z nieznanych 
archiwaliów, w tym relacji z posiedzenia Wielkiej Rady Faszystowskiej z 25 lipca 1943 roku i materiałów pokazu-
jących kulisy upadku Mussoliniego. Po projekcji debata z udziałem Leszka Kazany, historyka, wykładowcy UW. 
Organizatorzy: Włoski Instytut Kultury w Warszawie, DSH. Partnerem projektu jest telewizja RAI 3.

16.11 (niedz.), 16.00

„Kino, kawa i Warszawa” 
– Warszawo, Warszawo 
(dok., 17’, 1980), reż. 
Józef Cyrus, Yokohama  
(fab., 1981, 56’),  
reż. Paweł Kuczyński 

Spotkanie rozpoczniemy migawkami z ulic stolicy w ostatni dzień października i pierwszy dzień listo-
pada, następnie zapraszamy na fabułę. Pewien pisarz poznaje przypadkowo, na ulicy zagubioną Amery-
kankę bez grosza przy duszy. Kobieta marzy o tym, by wyjechać do Japonii i zrobić karierę aktorską. Bohater 
postanawia jej pomóc, wydaje wszystkie oszczędności na wizę dla nieznajomej. Historia nieco dydaktyczna, 
ale za to trafnie pokazująca ponurą peerelowską rzeczywistość lat 80. – szarą i smutną Warszawę, urzędy,  
w których niczego nie można załatwić, zmęczonych ludzi. 
Organizator: DSH.

16.11 (niedz.), 
16.00

„Kino, kawa i Warszawa” 
– Moda w czasach 
pradziadka i prababci

Warsztaty historyczno-plastyczne, które towarzyszą seansom w cyklu „Kino, kawa i Warszawa”. Tym razem 
dzieci dowiedzą się, jak wyglądała warszawska ulica przed wojną, gdzie dawniej kupowano ubrania, czy to prawda, 
że prababcia sama szyła majtki, a pradziadek nosił podwiązki? Podczas warsztatów dzieci poznają przedwojenne 
trendy w modzie i same tworzą strój dla lalki. Zajęcia historyczno-plastyczne dla dzieci w wieku 4–10 lat prowadzą 
edukatorzy DSH. 
Organizator: DSH.

Zrujnowany Włodzimierz Wołyński, fot. z kolekcji T.K.Kozłowskiego

Dom Spotkań z Historią
Program imprez listopad 2014

potkania ilmy dukacja ystawy kcje resy

instytucja kultury m.st. Warszawy
www.dsh.waw.pl



Klub filmowy  
Przez kino do historii  
– pokazy i dyskusje

AHM

Karowa XX Café

Księgarnia XX wieku
poleca

Ostry dyżur historyczny

„Ostańce.  
Ludzie i miejsca”  

– laboratorium na UW

Dom Spotkań z Historią
Program imprez listopad 2014

potkania ilmy dukacja ystawy kcje resy

Dom Spotkań z Historią 
jest czynny:
od wtorku do piątku: 10.00–20.00
w soboty i w niedziele: 11.00–20.00
WSTĘP WOLNY

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
tel. 22 255 05 05 (sekretariat)
22 255 05 00 (informacja)
22 255 05 02 (księgarnia)
www.dsh.waw.pl; dsh@dsh.waw.pl
http://www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria

Karowa 20 Café jest czynna
od wtorku do piątku: 10.00–20.00
w soboty i w niedziele: 11.00–20.00
oraz podczas spotkań wieczornych.

Fotografie i ilustracje ze zbiorów organizatorów imprez

17.11 (pon.), 18.00

Jan Nowak Jeziorański  
– Zbigniew Brzeziński. 
Listy 1959–2003

Zapis niepublikowanej korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Zbigniewa Brzezińskiego z lat  
1959–2003. W tej pasjonującej wymianie myśli i komentarzy obaj wybitni mężowie stanu poruszają kwestie  
związane m.in. z „zimną wojną”, funkcjonowaniem Radia Wolna Europa, polityką Stanów Zjednoczonych, środo-
wiskiem emigracji polskiej, wątkami biografii własnych i innych osób publicznych czy wizerunkiem Zbigniewa 
Brzezińskiego w prasie PRL. Podczas spotkania przeczytamy fragmenty książki. Poznamy obu korespondentów 
z nieznanej, prywatnej, strony, a także mało znane fakty i ich zaskakujące opinie. Goście spotkania: Dobrosława 
Platt, redaktorka książki i Patrick Vaughan, historyk, konsultant merytoryczny. Prowadzenie: Krzysztof Bobiński.

18.11 (wt.), 18.00

Gra z okupantem.  
Polacy–Niemcy  
w pierwszej wojnie  
– debata

W 100-lecie wybuchu I wojny światowej zapraszamy na debatę: Gra z okupantem. Polacy–Niemcy w pierwszej 
wojnie o polskiej drodze do niepodległości w latach 1915–17. Czy dało się zbudować niepodległe państwo  
pod niemieckim protektoratem? Jakie były skutki zderzenia polskiego marzycielstwa i pruskiego realizmu?  
Czy niemieckie Królestwo Polskie przyniosło Polakom jakąś korzyść? W spotkaniu, które poprowadzi Adam 
Krzemiński, udział wezmą: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, historyk i Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA.  
Debata będzie ilustrowana filmowymi materiałami archiwalnymi. 
Organizatorzy: Ośrodek KARTA i DSH; partner: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

19.11 (śr.), 12.00  
i 18.00

„Opowieści z Kresów”  
– Za lwowską rogatką.  
Z Łyczakowa do Lesienic, 
Winnik, Czyszek i Biłki

Co roku w listopadzie w ramach dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zapraszaliśmy Państwa 
na autorskie prezentacje Tomasza Kuby Kozłowskiego „Za lwowską rogatką”. W tym roku proponujemy 
ostatni, czwarty spacer z cyklu poświęconego obrzeżom miasta Lwowa. Lwowskie przedmieścia: Łyczaków  
i Krzywczyce oraz miejscowości położone na wschód od Lwowa – Lesienice, Winniki, Czyszki, Biłka Szla- 
checka i Biłka Królewska   to miejsca, o których mówić będzie autor cyklu podczas 90. spotkania „Opo- 
wieści z Kresów”. Multimedialna prezentacja ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.

20.11 (czw.), 18.00

„Spotkanie z książką”  
– Rumun goni  
za happy endem

Rumun goni za happy endem Bogumiła Lufta to wielowątkowa opowieść o spotkaniu dwóch dużych naro-
dów – Polski i Rumunii – oraz próbującej ich dogonić Mołdawii. Ponad 30 lat osobistych przeżyć, spotkań 
i doświadczeń, które stały się udziałem autora – dziennikarza, publicysty i dyplomaty, ambasadora RP w Rumunii 
i Mołdawii – zaowocowały piękną, bardzo osobistą opowieścią o krajach wciąż mało w Polsce znanych. Reportaż 
przeplata się tu ze wspomnieniami, a esej historyczny z analizą polityczną sytuacji na rumuńskim pograniczu Euro-
py. To także zawiła, często dramatyczna historia Republiki Mołdawii, która nie może sobie poradzić z postsowiec-
kim dziedzictwem. Rozmowę z autorem poprowadzi Dariusz Rosiak. Organizatorzy: Wydawnictwo Czarne, DSH.

23.11 (niedz.), 
16.00

„Spojrzenie Ulissesa 
– migracje w kinie 
środkowo-europejskim”  
– Import/Export

Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu  „Spojrzenie Ulissesa”. W programie pokaz filmu  Import/
Export (Austria, 2007, 135’) wybitnego austriackiego reżysera Ulricha Seidla. Akcja filmu rozgrywa się na dwóch 
planach. Bohaterką pierwszej historii jest Olga, młoda i atrakcyjna pielęgniarka z Ukrainy, która wyjeżdża do Austrii  
w poszukiwaniu pracy. Drugim bohaterem jest Paul, chłopak z Wiednia, który wraz z ojczymem wyrusza w niepewną 
podróż po prowincjonalnych miejscowościach Europy Środkowo-Wschodniej. Przed filmem rozmowa z Krzysztofem 
Kwiatkowskim z tygodnika „Wprost”, którą poprowadzi dr Sylwia Siedlecka. Projekt realizowany w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie” finansowanego przez Komisje Europejską. Film wyłącznie dla widzów dorosłych. 

27.11 (czw.), 18.00 

Miron Białoszewski  
– warszawski poeta  
do szpiku kości

Ślady Warszawy w poezji i poezji w Warszawie. Archiwalne zdjęcia i nagrania. O warszawskim poecie  
i Warszawie Białoszewskiej opowiedzą Tadeusz Sobolewski, przyjaciel poety, autor monografii Człowiek  
Miron oraz Piotr Kubkowski i Weronika Parfianowicz-Vertun, współautorzy książki Tętno pod tynkiem o powią- 
zaniach Białoszewskiego z Warszawą. Spotkanie poprowadzi Alicja Rosé (Kultura Liberalna). 
Organizator: DSH, partner: Fundacja Ośrodka KARTA.

28.11 (pt.), 18.00 

„Kino Wolność – 
rewolucje ’89:  
między dokumentem  
a metaforą”  
– Śmierć człowieka  
na Bałkanach

Nagradzany na europejskich festiwalach film Miroslava Momčilovića Śmierć człowieka na Bałkanach  
(Serbia, 2012, 80’) został uznany za jeden z najważniejszych serbskich filmów ostatnich lat. Świetny scena-
riusz brawurowo łączy groteskę i czarną komedię z diagnozą na temat kondycji „człowieka bałkańskiego”. Kom-
pozytor muzyki poważnej odbiera sobie życie przed włączoną kamerą komputera. Na odgłos wystrzałów w jego 
mieszkaniu pojawiają się sąsiedzi oraz niespodziewani goście. Nikt nie wie, że kamera jest nadal włączona… Przed 
projekcją zapraszamy na spotkanie z dr Magdaleną Bogusławską – serbistką i kulturoznawczynią z Instytutu Slawi-
styki Zachodniej i Południowej UW, które poprowadzi dr Sylwia Siedlecka. Projekt współfinansowany przez PISF. 

30.11. (niedz.), 16.00 

 Z Powiśla  
(dok., 1958, 10’),  
reż. Kazimierz Karabasz,  
Pan Antalol szuka miliona 
(fab., 1958, 73’),  
reż. Jan Rybkowski

Dwa filmy z roku 1958 i dwa oblicza Warszawy. Krótkometrażowy dokument pokazuje Powiśle – wówczas 
opuszczoną, zapomnianą dzielnicę, gdzie wciąż widać ślady wojny. Później zapraszamy na drugą część filmo- 
wej serii o panu Anatolu, nieco safandułowatym, lecz sympatycznym urzędniku, którego brawurowo zagrał 
Tadeusz Fijewski. Iwona studentka ASP (śliczna Barbara Kwiatkowska) wygrywa milion złotych w totolotka.  
Na pieniądze czyha szajka złodziei-dżentelmenów zorganizowana na wzór amerykański. I wtedy do akcji  
wkracza niezawodny pan Anatol. Podobnie, jak w pierwszej części (Kapelusz pana Anatola), tak i tutaj, po- 
jawia się Warszawa, a raczej efektowne rejony miasta, m.in. osiedle Mariensztat i reprezentacyjne ulice.

30.11 (niedz.), 
16.00 

„Kino, kawa i Warszawa” 
– W co się bawił 
pradziadek?

Tym razem zapraszamy najmłodszych do zabaw z czasów pradziadków. Dzieci same ocenią, czy za- 
bawy z początku ubiegłego wieku bardzo się różniły od dzisiejszych. Czy były ciekawsze? A może w nie- 
które nadal się bawią? Jak i czemu zabawy się zmieniają? Dzieci będą miały także okazję obejrzeć i poba-
wić się zabawkami z czasów dzieciństwa dziadków. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku 4–10 lat.  
Zajęcia prowadzą edukatorzy DSH.

Dom Spotkań z Historią organizuje pokazy i dyskusje w ramach Klubu Filmowego „Przez kino do histo-
rii”. Spotkania prowadzi prof. Eugeniusz Cezary Król, historyk, filmoznawca i politolog z Instytutu Studiów  
Politycznych PAN. Pokazujemy filmy, które odegrały istotną rolę w historii kinematografi i w propagandzie  
XX wieku, stanowiąc ważne świadectwa historyczne minionej epoki. Dyskutujemy o obrazach powstałych  
m.in. w Polsce, Związku Radzieckim, III Rzeszy i w faszystowskich Włoszech. Wstęp za okazaniem karty klu- 
bowej. Szczegóły na: www.dsh.waw.pl

Dr Zbigniew Benedyktowicz i Magdalena Stopa prowadzą na Wydziale Etnologii UW laboratorium „Ostańce. 
Ludzie i miejsca”. Jego celem jest kontynuowanie pracy, którą Magdalena Stopa rozpoczęła pisząc książkę  
Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy (wyd. DSH). Historia miasta przedstawiona poprzez losy jego 
mieszkańców ma wielką siłę oddziaływania. Szukamy rozmówców, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspo-
mnieniami związanymi z kamienicami, które przetrwały wojnę. Relacje spisywać będą studenci biorący udział 
w laboratorium. Przygotowane tą drogą materiały zostaną opublikowane w kwartalniku „Konteksty”, podjęte 
zostaną też starania o publikację książki. Kontakt: 505 693 946,  magda.stopa@wp.pl.

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii we współpracy z Domem Spotkań z Historią prowadzą 
 „Ostry dyżur historyczny”. Akcja skierowana jest do uczniów gimnazjów i liceów z Warszawy, którzy mają kłopot 
z historią: muszą nauczyć się do klasówki, do odpowiedzi, poprawić ocenę z kartkówki. Teraz to już nie problem – 
wystarczy zapisać się na spotkanie z naszym wykładowcą, który w każdą środę w godzinach 14.00–17.00 będzie 
dyżurować w DSH, tłumaczyć zawiłości i wyjaśniać problemy. Zgłoszenia na adres: dziekanat@duch.edu.pl.

Księgarnia XX wieku zaprasza do stoiska DSH nr 46 na Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego  
na Zamku Królewskim w Warszawie. W dniach 27–30 listopada będziemy prezentować nasze nowości, var-
saviana i najbardziej popularne książki z naszej oferty. W listopadowe i grudniowe weekendy zapraszamy 
także na kiermasz w DSH. W księgarni oferujemy ponad 2500 publikacji z historii XX wieku, rabaty na książki, 
albumy, płyty i filmy. Kiermasz – to już kolejna edycja naszej corocznej akcji Święta z dobrze napisaną historią,  
która pozwala na skompletowanie fantastycznych podarunków. Rozpoczynamy w weekend 8–9 listopada.  
Zapraszamy: wt.–pt: 10.00–20.00, sob.–niedz. 11.00–20.00. Na prezenty polecamy:
John Vachon. Trzy razy Polska Tomasza Markiewicza i Sławomira Rybałtowskiego. 120 nieznanych zdjęć z Polski 
z lat 1947, 1956 i 1963 z amerykańskich archiwów.
Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla Ryszarda Żelichowskiego i Wojciecha Materskiego. 
Fotografie m.in. z Warszawy, Wilna, Łowicza, a także portrety wybitnych osobistości.
1989. Wszystko od nowa. Fotodziennik, czyli piosenka o końcu świata (wyd. DSH i Monoplan). Autorski wybór 
kart z „Fotodziennika” Anny Beaty Bohdziewicz.
Maksymilian Fajans (1825–1890) Danuty Jackiewicz, z serii „Fotografowie Warszawy” (wyd. DSH i Muzeum  
Narodowe). Warszawskie fotografie wybitnego litografa.

Zostań fanem AHM na Facebooku! 
Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA to największy w Polsce zbiór rela-
cji świadków historii XX wieku. Liczy ponad 5400 wywiadów biograficznych (nagrań audio i wideo) i prawie  
30 tysięcy zdjęć. Na fanpage’u AHM publikujemy unikatowe fotografie z albumów rodzinnych naszych rozmów-
ców i najciekawsze fragmenty ich relacji. A może pomożesz nam zidentyfikować stare zdjęcia? 
Zostań naszym fanem: www.facebook.com/archiwumhistoriimowionej

Nowa odsłona kawiarni w Domu Spotkań z Historią, a w niej poza aromatyczną kawą i herbatą ciasta  
domowej roboty oraz ciepłe przekąski. Kawiarnia zaprasza nie tylko publiczność DSH, ale również  
warszawiaków chcących przy kubku kawy porozmawiać z przyjaciółmi, poczytać książkę, czy połączyć się  
za pomocą darmowego Wi-Fi z Internetem.


