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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

III wieku. Przygotowujemy zajęcia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością wzrokową, intelektual-

Prowadzone przez nas zajęcia mają charakter interdyscyplinarny

ną i ruchową, dzieci i dorosłych z autyzmem.

i mogą być pomocne w realizacji programu nauczania historii, historii i społeczeństwa, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie,

Oferujemy również specjalne zajęcia pomagające w realizacji pro-

wiedzy o kulturze. Proponujemy różnorodne formy zajęć: warsztaty

jektów edukacyjnych i autorskich programów nauczania. Zachęca-

historyczne i plastyczne, pokazy filmowe, spotkania ze świadkami

my do kontaktu z Działem Edukacji.

historii, tematyczne spacery z przewodnikiem.
Bieżącą ofertę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
Program edukacyjny skierowany jest do uczniów wszystkich typów

www.dsh.waw.pl w zakładce Edukacja.

szkół, nauczycieli i edukatorów, a także studentów, grup między-

Warsztaty są bezpłatne; grupy należy zgłaszać telefonicznie

narodowych, osób dorosłych, rodzin, słuchaczy uniwersytetów

w Dziale Edukacji (22 255 05 25).

fot. Krystian Urban
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o nas – Kilka słów o Domu Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią (DSH) jest instytucją kultury m.st. Warszawy. Zajmujemy się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Organizujemy wystawy, dyskusje, cykle spotkań varsavianistycznych, pokazy filmów fabularnych
i dokumentalnych, warsztaty edukacyjne, promocje książek, seminaria i konferencje. Prowadzimy działalność wydawniczą, a w naszej księgarni oferujemy szeroki
wybór książek dotyczących XX wieku. W Mediotece gromadzimy i opracowujemy
wspomnienia świadków historii (Archiwum Historii Mówionej prowadzone wspólnie
z Ośrodkiem KARTA) oraz digitalizujemy zdjęcia, dokumenty i filmy. Pokazujemy historię wykorzystując różnorodne, nowoczesne formy przekazu; z DSH współpracują
młodzi twórcy i kuratorzy, którzy przygotowują instalacje artystyczne, happeningi,
akcje miejskie, wydarzenia parateatralne. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia
XX wieku, historię społeczną, ciekawe biografie, niezwykłe losy zwykłych ludzi.

fot. A. Niwińska
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MEDIOTEKA

W DSH działa Medioteka, w której digitalizowane i udostępniane

sza instytucja w Polsce, udostępnia również wszystkim zaintereso-

są źródła historii XX wieku. Wykorzystujemy je na wystawach,

wanym bezcenne zbiory archiwalne USC Shoah Foundation Insti-

stronach internetowych, zajęciach warsztatowych z młodzieżą oraz

tute for Visual History and Education. Zbiory obejmują ponad 50

w wydawanych przez nas publikacjach.

tysięcy relacji osób ocalonych oraz świadków Holokaustu. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów od poniedziałku do piątku w go-

Medioteka składa się z dwóch pracowni archiwalnych:

dzinach 9.00–16.00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
(22 255 05 40) lub e-mailowy (m.szymanska@dsh.waw.pl).

• Archiwum Historii Mówionej (AHM) współprowadzone z Ośrodkiem KARTA, gromadzi największy w Polsce zbiór relacji biograficz-

• Filmoteka ma w zbiorach ponad 1800 filmów i programów

nych (ponad 5000 nagrań audio i 100 wideo), które udostępniane

historycznych. Organizuje cykle filmowe z udziałem historyków,

są w czytelni multimedialnej. Fragmenty relacji prezentujemy na

świadków historii i reżyserów. Prowadzi też kwerendy archiwalne

portalu www.audiohistoria.pl. Dom Spotkań z Historią, jako pierw-

oraz przygotowuje oprawę filmową wystaw.





Wokół nowych wystaw

Zapraszamy do odwiedzenia naszych nowych wystaw:
Wielka Wojna na Wschodzie. Od Bałtyku po Karpaty 1914–1918

Nasze warszawskie retrospekcje 1945–1955

5.11.2014–6.04.2015 – Galeria Główna

17.09.2015-6.01.2016 – Galeria Główna

Celem wystawy jest pokazanie przełomowego konfliktu światowe-

Ekspozycja pokazywać będzie rozwijającą i modernizującą się War-

go w setną rocznicę jego wybuchu oraz przybliżenie słabo znanego

szawę, której rozwój zatrzymał wybuch II wojny światowej. Miasto

fragmentu europejskiego doświadczenia. To na froncie wschod-

było sukcesywnie niszczone począwszy od Kampanii Wrześnio-

nim I wojny światowej w trzech ścierających się armiach walczyli

wej 1939 roku, poprzez sowieckie naloty z lat 1941–1943, aż po

przedstawiciele kilkunastu narodowości, często po przeciwnych

metodyczne wyniszczenie najpierw części wyznaczonej granicami

stronach. Autorzy pokazują realia życia codziennego w strefie dzia-

warszawskiego getta po upadku powstania w 1943, a potem całe-

łań wojennych i ogrom zniszczeń. Ekspozycja przybliża także tło

go miasta w trakcie powstania warszawskiego i po jego zakończe-

historyczne przebiegu I wojny światowej w całej Europie oraz wą-

niu. Wtedy to miasto opuszczone przez jego mieszkańców miało

tek polski. Szczególnym walorem projektu jest oparcie go na unika-

zostać ostatecznie unicestwione.

towej kolekcji kresowianów Tomasza Kuby Kozłowskiego.
Ułan 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Pocztówka ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego
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Wokół nowych wystaw

Fotoikony w Polsce. Poszukiwanie / głosowanie

Fotografowie I wojny

25.11.2014–22.02.2015 – Mała Galeria

25.02–29.03.2015 – Mała Galeria

Na wystawie prezentujemy zdjęcia wybrane przez kuratorkę wysta-

Wystawa FOTOGRAFOWIE WOJNY przedstawia prace trzech wiel-

wy, historyka sztuki Joannę Kinowską.

kich czeskich fotografów, żołnierzy armii austro-węgierskiej. Ich foto-

Sto czterdzieści lat z historii Polski na 42 zdjęciach-ikonach przedsta-

grafie i zachowane negatywy, o których nie wiedziano przez ponad

wiających przełomowe wydarzenia z dziejów Polski (m.in. odzyska-

90 lat, stanowią odkrycie na skalę światową. Dzięki szczęśliwemu

nie niepodległości, łamanie szlabanu na przejściu granicznym przez

zbiegowi okoliczności, kurator wystawy Jaroslav Kučera otrzymał

żołnierzy Wermachtu, likwidację warszawskiego getta, Powstanie

setki szklanych negatywów i błon arkuszowych Gustava Broža i Jana

Warszawskie, pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, rejestrację NSZZ

Myšičky a wnuk Jendy Rajmana, Pavel Hančar przyniósł mu dzie-

Solidarność, wprowadzenie stanu wojennego czy obrady Okrągłego

siątki fotografii pocztówkowego formatu autorstwa swojego dziadka.

Stołu) oraz scenki z życia codziennego. Które ze zdjęć prezentowanych
na wystawie wytrzymały próbę czasu i wciąż budzą wielkie emocje?
Informacje o programie edukacyjnym towarzyszącym aktualnym wystawom znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dsh.waw.pl





dla rodzin

dla rodzin
W wybrane niedziele,
w godzinach 16.00–17.30,
dzieci w wieku 4-10 lat
serdecznie zapraszamy
na warsztaty plastyczno-historyczne.
W tym czasie dorosłych
zapraszamy na pokazy
filmowe w cyklu „Kino,
Kawa i Warszawa”.

fot. Krzysztof Mikulski
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lato w mieście

Terminy warsztatów dla dzieci:

W lipcu zapraszamy na zajęcia prowadzo-

08.02.2015, Historia z pocztówki

ne w ramach akcji Lato w mieście. Zajęcia

15.02.2015, Jak pradziadek poszedł na wojnę

przygotowane zostały na bazie prezentowanej

08.03.2015, To nie było tak – o figlach jakie płata nam pamięć

w DSH wystawy Polacy z wyboru. Rodzi-

22.03.2015, W co się bawił pradziadek?

ny pochodzenia niemieckiego w Warszawie

12.04.2015, Jak mieszkał pradziadek

w XIX i XX wieku przygotowanej przez FWPN

19.04.2015, Moda w czasach prababci i pradziadka

i DSH. Nauczyciele korzystający z naszej

10.05.2015, Jacek i Agatka, czyli dobranocki dziadków

oferty otrzymają bezpłatny pakiet edukacyjny

24.05.2015, Papusza – dziewczyna z lasu

przygotowany przez FWPN i DSH.

07.06.2015, Warszawskie kamienice i jej mieszkańcy
21.06.2015, Symbole w Warszawie

• Przedsiębiorczy pradziadek
• Czy folklor może być trendy?

Szczegółowe informacje o filmach na stronie www.dsh.waw.pl.

• Czy jestem Warszawiakiem z wyboru?
Fragment mapy
„Wybrane fabryki
w Warszawie
ok. 1900 r.”
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Dla szkół podstawowych

Tematy warsztatów:
• W co się bawił pradziadek? – o dawnych zabawach, grach i zabawkach
• Moda w czasach prababci i pradziadka
• Przedsiębiorczy pradziadek
• To nie było tak – o figlach jakie płata nam pamięć
• Symbole w Warszawie
• Papusza – dziewczyna z lasu
• Bajka czeczeńska, wietnamska, litewska, rosyjska, cygańska... Niepotrzebne skreślić
• Spotkanie z królem Maciusiem I – teatrzyk kukiełkowy
Zajęcia plastyczno-historyczne
dla najmłodszych
Uczniów młodszych klas szkół podstawowych zapraszamy do udziału w warsztatach historyczno-plastycznych.
fot. DSH

• Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem… – siła dziecięcej wyobraźni
• Czuję, rozumiem, reaguję – o umiejętności współodczuwania
• Czy folklor może być trendy?
• Czy jestem Warszawiakiem z wyboru?

fot. Most Kierbedzia, widok w kierunku Pragi. Stan po odbudowie z 1916 roku, które było następstwem wysadzenia mostu przez wojska rosyjskie 5 sierpnia 1915. W jej wyniku na środku mostu
ustawiono dwa przęsła, których konstrukcja utrudniała ruch. Fot. Willem van de Poll/Kolekcja Narodowego Archiwum Królestwa Niderlandów, Haga. 2.24.14.02 Sygn. 190-1286, licencja CC-BY-SA
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Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Warszawa w XX wieku
Warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom dwudziestowiecznej historii Warszawy. W trakcie warsztatów wykorzystujemy unikatowe materiały ikonograficzne, dźwiękowe oraz
filmowe. O historii opowiadają zarejestrowani przez nasze Archiwum Historii Mówionej mieszkańcy Warszawy, pamiętający
stolicę z czasów przedwojennych i okresu okupacji.
Tematy warsztatów:
• Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii
• Dzielnica, której nie ma – żydowska dzielnica dawniej i dziś
• Życie codzienne w okupowanej Warszawie
• Odbudowa Warszawy. Plany i rzeczywistość
• Powroty do Warszawy 1945-1946 w relacjach świadków

11

12

Historia stosunków polsko-żydowskich
w opowieściach świadków ze zbioru

Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

• Swojskość czy obcość, relacje polsko-żydowskie
w okresie międzywojennym;

USC Shoah Foundation Institute

• Jan Karski – nieusłyszany świadek;

for Visual History and Education.

• Między donosem a ratunkiem – postawy

Cykl warsztatów stanowiący część projektu Archiwum Historii Mó-

• Powstanie w getcie warszawskim;

wionej Research, Education and Documentation zrealizowanego

• Sztuka przetrwania – Żydzi ukrywający się

Polaków wobec Żydów;

we współpracy z CONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS
AGAINST GERMANY, INC. W nowym cyklu prezentujemy wybrane
zagadnienia z przedwojennej i wojennej historii stosunków polsko-żydowskich, o których opowiadają bezpośredni świadkowie wydarzeń.

po stronie aryjskiej.
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Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

OGRÓD SPRAWIEDLIWYCH W WARSZAWIE

Warsztaty

W czerwcu 2014 został otwarty pierwszy w Polsce Ogród Spra-

„Portrety

wiedliwych. Co roku wyrastać w nim będą drzewka dedykowa-

Sprawiedliwych”

Bohaterowie warsztatów:

ne ludziom, którzy ratowali życie innych lub występowali w imię

Zapraszamy do udziału

• Tadeusz Mazowiecki

ludzkiej godności – w czasie nazizmu, komunizmu, masowych

w zajęciach prezentują-

• Jan Karski

zbrodni popełnionych w XX i XXI wieku. Jako pierwsi w Ogrodzie

cych sylwetki osób, które

• Magdalena Grodzka-

zostali upamiętnieni: Tadeusz Mazowiecki, Jan Karski, Magdalena

zostały uhonorowane

Grodzka-Gużkowska, Antonia Locatelli, Anna Politkowska i Marek

tytułem Sprawiedliwego

• Antonia Locatelli

Edelman.

w warszawskim Ogrodzie

• Anna Politkowska

Ogród Sprawiedliwych mieści się na skwerze im. generała Jana

Sprawiedliwych lub

• Marek Edelman

Jura-Gorzechowskiego na warszawskiej Woli. Więcej informacji

w wirtualnym ogrodzie

• Władysław Anders

o projekcie zainicjowanym przez Dom Spotkań z Historią i Fundację

(www.gariwo.net/wefor/

• Jan Nowak Jeziorański

GARIWO na: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl.

giardino.php).

• Jan Zieja

fot. Tomasz Kubaczyk

-Gużkowska
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Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Pamiętanie Peerelu
Cykl warsztatów stanowiący część projek-

Tematy warsztatów:

tu historii mówionej: „Pamiętanie Peerelu.

• „Solidarność” – historia i etos

Opowieści o wspólnych i indywidualnych

• Marcowe rozstania ’68

sposobach na system: 1956–1989” au-

• Grudzień ’81

torstwa Anki Grupińskiej.

• Czerwiec ’89 – koniec systemu

Celem projektu jest przybliżenie uczniom

• Życie codzienne w Peerelu

historii Peerelu poprzez indywidualne do-

• Kultura w Peerelu

świadczenia uczestników wydarzeń tamtej

• Drukarze – drugi obieg

epoki. Zajęcia prowadzone są metodami
aktywizującymi. Uczniowie pracują z relacjami świadków, zdjęciami, filmami i dokumentami z tamtego okresu.

fot. DSH

PROGRAM EDUKACYJNY

02–08’15

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

„Segment
– PRL dla początkujących”
– planszowa gra plenerowa
Gra jest okazją do poznania realiów
życia w Peerelu. Zapraszamy
do Parku Kazimierzowskiego
w Warszawie, u zbiegu ulic
Browarnej i Oboźnej.
Dla grup zorganizowanych
grę może poprowadzić
edukator DSH, kontakt:
edu@dsh.waw.pl, tel. 22 255 05 25.

fot. Tomasz Kubaczyk
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Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Oblicza totalitaryzmu
Zajęcia prowadzone w oparciu o materiały z prezentowanej w DSH
wystawy Oblicza totalitaryzmu autorstwa Ośrodka KARTA. Atu-

• Życie codzienne w okupowanej
Warszawie

tem warsztatów jest wykorzystanie bogatego zestawu materiałów

• Życie codzienne w getcie warszawskim

źródłowych: relacji świadków, fotografii, afiszy propagandowych,

• Doświadczenia Żydów ukrywających

fragmentów kronik i filmów archiwalnych.

się po aryjskiej stronie
• Powstanie w getcie warszawskim

Tematy warsztatów:
• Stalinizm i hitleryzm – korzenie totalitaryzmu
w ujęciu Hannah Arendt
• Człowiek w systemie totalitarnym
• Propaganda i karykatura w służbie totalitaryzmu
• Ludzie i wojna: początek II wojny światowej
w relacjach świadków
fot. NIPC „Memoriał”

• Więźniowie obozów koncentracyjnych
– relacje ocalonych z Mauthausen
• Kobiety w systemach totalitarnych
• Rok 1945 w relacjach świadków
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Filmowy PRL
W ramach spotkania zapraszamy na pokaz filmu fabularnego poprzedzony projekcją kronik filmowych z epoki i wprowadzeniem w realia historyczne. Po projekcji – dyskusja.
Proponowany cykl filmów w kolejności dekad, o których opowiadają:
• Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda (1958, 97’)
• Matka Królów, reż. Janusz Zaorski (1982, 127’)
• Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk (1960, 107’)
• Zagubione uczucia, reż. Jerzy Zarzycki (1957, 75’)
• Dreszcze, reż. Wojciech Marczewski (1981, 102’)
• Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda (1976, 153’)
• Wodzirej, reż. Feliks Falk (1977, 104’)
• Człowiek z żelaza, reż. Andrzej Wajda (1981, 147’)

fot. Tomasz Kubaczyk
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Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

ŚCIEŻKI MNIEJSZOŚCI to projekt edukacyjny DSH zrealizowa-

Spacery ścieżkami:

ny przez młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych.

• niemiecką,

W trakcie trwania projektu uczniowie badali historię i kulturę hi-

• ormiańską,

storycznych mniejszości Warszawy. Rezultatem ich pracy są te-

• rosyjską,

matyczne trasy spacerowe śladami mniejszości zamieszkujących

• tatarską,

niegdyś stolicę.

• żydowską:
– śladami Janusza Korczaka,
– po terenie byłego getta
(aleja Solidarności i okolice),
– po żydowskiej Pradze,
– po cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej,
– Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów
(Pomnik Bohaterów Getta – Umschlagplatz).
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Polacy z wyboru

Tematy warsztatów:

Zapraszamy na nowy cykl

• Moje miasto – różne oblicza Warszawy

zajęć dotykający proble-

• Aktywny obywatel

matyki wielokulturowej

• Warszawa wielokulturowa wczoraj, dziś i jutro

Warszawy. W trakcie zajęć

• Czy potrafię być przedsiębiorczy? Szukamy inspiracji u pradziadków

chcemy przybliżyć niezwy-

• Dlaczego ważna jest harmonia w przestrzeni miejskiej?

kły dorobek, jaki przybysze

• Czy folklor może być trendy?

z krajów niemieckich

• Czy jestem Warszawiakiem z wyboru?

i ich potomkowie wnieśli
do życia gospodarczego,

Nauczyciele biorący udział w zajęciach otrzymają bezpłatny pakiet edu-

kulturalnego i społecznego

kacyjny Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warsza-

Warszawy.

wie w XIX i XX wieku przygotowany przez FWPN i DSH.

19
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Dla szkół ponadgimnazjalnych i studentów

PRL na nowo
Cykl spotkań o PRL adresowany do zainteresowanych historią i naukami spo-

• Nomenklatura. Od Orwella wiemy, że były zwierzęta równe i równiejsze. Co to była

łecznymi licealistów oraz studentów. Prowadzący Mateusz Fałkowski (PAN)

„nomenklatura”? Popatrzmy na PRL i partię PZPR jako na pewną organizację.

zaprasza do dyskusji o relacje w ramach społeczeństwa i pomiędzy społeczeń-

• Ekonomia życia codziennego w małym miasteczku. Jak wyglądały barterowe

stwem a władzą oraz o życiu codziennym w PRL-u. Każde spotkanie poświę-

wymiany, wzajemne przysługi i praktyki korupcyjne w gospodarce niedoboru?

cone jest jednemu problemowi jak np. „legitymizacja władzy”, „gospodarka

• Dlaczego ludzie protestują? Czy protesty wybuchały w PRL w momentach

niedoboru”, „nomenklatura” czy „protesty”.

gdy było gorzej, czy lepiej? Jakie działania władzy i później opozycji wywoływały protesty i wyjście ludzi na ulice? Do jakich metod protestu uciekano się?

Tematy spotkań:
• Ziemie Odzyskane jak Dziki Zachód. Jak budowano PRL w pierwszych
latach po wojnie i na nowo dołączonych do Polski terytoriach? Jak wyglądało
życie bez funkcjonujących instytucji, reguł i norm?
• Trudne słowo „legitymizacja”. Czy PRL była popularna? Skąd władza czerpała poparcie? Czy komuniści odwoływali się do komunizmu czy do narodu?
Co dokładnie legitymizowało władzę w różnych okresach PRL?

• Cholewy filcowe w Strzelcach Opolskich. Lektura fragmentów „Taternictwa
nizinnego” Jakuba Karpińskiego posłuży jako punkt wyjścia do poszukania
niekonwencjonalnych sposobów opisu PRL.
• Paczki od Ciotki Unry, Bazar Różyckiego, przemytnicy i prywaciarze. Czy
w PRL-u pito kawę? Noszono nylonowe rajstopy? Skąd brały się dobra konsumpcyjne z Zachodu, jak nim handlowano i jak próbowano je produkować w Polsce.
• Elwro, ZX Spectrum i Commodore. Komputery w PRL.
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Spojrzenie Ulissesa. Migracje
w kinie środkowo-europejskim
„Spojrzenie Ulissesa” to cykl spotkań prezentujący filmy fabu-

Pokazy filmowe:

larne znakomitych reżyserów europejskich, które mają prowo-

22.02.2015, godz. 16:00, Mama Illegal, reż. Ed Moschitz

kować do dyskusji o tożsamości europejskiej, odmiennych doświadczeniach krajów Europy Środkowo-Wschodniej po upadku
komunizmu i problemach migracji we współczesnej Europie.

Projekt realizowany
(Austria, 2011, 95’)

29.03.2015, godz. 16:00, From the snow, reż. Sotiris Goritsas
(Grecja, 1993, 90’)
26.04.2015, godz. 16:00, C
 yrk Columbia, reż. Danis Tanovic

Pokaz filmowy rozpoczyna rozmowa z zaproszonymi gośćmi.
Każdy z filmów jest w tym samym czasie prezentowany i omawiany w krajach partnerskich projektu: Polsce, Belgii, Holandii,
Grecji i Rumunii.

(Bośnia i Hercegowina, 2010, 106’)
31.05.2015, godz. 16:00, Człowiek z Londynu, reż. Béla Tarr
(Węgry, 2007, 132’)
28.06.2015, godz. 16:00, Szczęście ty moje,

Zapraszamy do odwiedzenia bloga „Spojrzenie Ulissesa” oraz do

reż. Siergiej Łoźnica

komentowania prezentowanych filmów i czytania relacji widzów

(Holandia, Niemcy,

z innych krajów. Wejdź na www.ulysses-project.eu.

Ukraina, 2010, 127’)

w ramach programu
Grundtvig. Uczenie
się przez całe życie,
finansowanego przez
Komisję Europejską.

dla studentów
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Spór o sens polskich i europejskich dziejów

Dla osób

w kontekście integracji europejskiej

z niepełnosprawnością

Wykład prezentuje współczesne spory związane z pamięcią

intelektualną

historyczną zarówno w kontekście polskim, jak i ogólnoeu-

Zapraszamy na warsztaty dla

ropejskim, ukazuje znaczenie debat publicznych, pozwala

grupy z niepełnosprawnością

też zrozumieć rolę tematyki historycznej w stosunkach mię-

intelektualną. Temat i forma zajęć

dzynarodowych i dialogu społeczeństw.

zostaną dobrane po indywidualnym zgłoszeniu.

Wykład w semestrze letnim 2014/2015:
• poniedziałki godz. 11.30

Udział w warsztatach jest bez-

Dom Spotkań z Historią

płatny. Zapisy w dziale edukacji

Prowadzący: dr Kazimierz Wóycicki, Studium Europy

DSH: edu@dsh.waw.pl

Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

lub 22 255 05 25.
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Wędrówki po niewidocznej Warszawie
Projekt „Wędrówki po niewidocznej Warszawie” przy-

W ramach projektu można zapisać się

gotowany został z myślą o potrzebach osób z niepełno-

na wybrane warsztaty lub cały cykl:

sprawnością wzrokową. Podczas warsztatów uczestnicy

• Warszawa międzywojenna.

wielozmysłowo poznają historię Warszawy w XX wie-

• Warszawa okupacyjna.

ku. Specjalnie przygotowane mapy i makiety pozwalają

• Warszawa powojenna.

uczestnikom na wędrówki w czasie po wybranych rejonach stolicy.

Partnerem projektu jest Fundacja Vis Maior. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji Orange. Honorowym Ambasadorem projektu jest Krzysztof Zanussi.

fot. Tomasz Kubaczyk
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Dla nauczycieli i edukatorów

XX wiek okiem dokumentalisty

Terminy i miejsca seminariów:

IV edycja kursu doskonalącego dla na-

• 10 stycznia (DSH), 14 luty (DSH)

uczycieli historii i wiedzy o społeczeń-

• 14 marca (WCIES)

stwie ze szkół ponadgimnazjalnych.

• 18 kwietnia (Przystanek Historia IPN)

W programie spotkania z wybitnymi
twórcami filmowymi, wykłady i zajęcia

Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Przystanek

warsztatowe. Kurs prowadzony w opar-

Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza

ciu o zalecenia nowej podstawy progra-

Kurtyki,Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-

mowej. Zajęcia odbywają się w soboty,

-Społecznych i Szkoleń.

raz w miesiącu, od października 2014

Informacje: magdalena.wisnioch@gmail.com

do kwietnia 2015.

oraz edu@dsh.waw.pl.

fot. Berlin, maj 1945. Fot. NAC/WAF Warszawa
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9 – 10 marca konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych,

27-28 kwietnia międzynarodowa konferencja

gimnazjalnych i ponadgimnazalnych

II wojna światowa – edukacja

Samorządna szkoła, samorządne miasto, samorządne państwo

i pamięć dla wolności

Konferencja organizowana w ramach 25 rocznicy przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Konferencja organizowana w ramach 70 rocznicy zakoń-

Naszą dyskusję o polskiej samorządności chcemy rozpocząć od sięgnięcia do dokonań pedagogiki

czenia II wojny światowej.

Janusza Korczaka i zwrócenia uwagi, iż nauka samorządności rozpoczyna się na bardzo wczes-

W dyskusji nad celami i sposobami edukowania o wojnie

nym etapie życia, a naturalnym miejscem gdzie zaczynamy się jej uczyć jest środowisko szkolne.

i jej konsekwencjach oraz współczesnej kulturze pamięci

Do dyskusji i warsztatów o zmianach jakie zaszły w wyniku wprowadzenia ustawy samorządowej

udział wezmą nauczyciele, muzealnicy, pracownicy miejsc

zaprosimy nauczycieli, pedagogów, urzędników miejskich oraz działaczy społecznych.

pamięci i historycy z Europy.

Organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,

Organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-

Dom Spotkań z Historią

-Społecznych i Szkoleń, Dom Spotkań z Historią

Zapisy: magdalena.wisnioch@wcies.edu.pl

Zapisy: magdalena.wisnioch@wcies.edu.pl

Informacje: edu@dsh.waw.pl, www.wcies.edu.pl

Informacje: edu@dsh.waw.pl, www.wcies.edu.pl
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Zapraszamy Państwa do Księgarni XX wieku,
mieszczącej się w Domu Spotkań z Historią.
Oferujemy ponad 1000 tytułów dotyczących
historii Europy Środkowo-Wschodniej.
Szczególnie polecamy wydane przez DSH
unikatowe albumy dotyczące historii Warszawy,
w tym 1989. Wszystko od nowa Anny
Bohdziewicz, John Vachon. Trzy razy Polska,
Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema
van de Polla, a także Maksymilian Fajans
(1825–1890) w serii „Fotografowie Warszawy”.

Dla nauczycieli i edukatorów
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Pakiety edukacyjne i zeszyty AHM
Osobom pracującym z młodzieżą szczególnie polecamy pakiety edukacyjne
przygotowane przez pracowników Archiwum Historii Mówionej. Zestawy zawierają materiały źródłowe oraz przykładowe scenariusze do wykorzystania
podczas lekcji z młodzieżą. Pakiety są dwujęzyczne: polsko-niemieckie lub
polsko-angielskie; dostępne on-line na stronie http://dsh.waw.pl/pl/60 _ 670.
Wszystkie materiały wykorzystane w pakietach są dostępne w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej
20 w Warszawie.
Ponadto polecamy publikacje ze zbiorów AHM: Warszawa międzywojenna w pamięci jej mieszkańców, Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców, Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944, Powroty. Warszawa 1945–46.
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Dział Edukacji
Anna Ziarkowska (kierownik)
e-mail a.ziarkowska@dsh.waw.pl / tel. 22 255 05 26
Julia Bogusławska (specjalistka ds. edukacji)

Justyna Urban (specjalistka ds. edukacji)

www.dsh.waw.pl
tel. 22 255 05 05 / fax: 22 255 05 04 / e-mail dsh@dsh.waw.pl
ul. Karowa 20 / 00-324 Warszawa
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