
Styczeń
22
niedziela
13:00–16:00 

ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA – Akcja fotograficzna: Ulicówki 
Filipa Ćwika
Fotograf uliczny – to profesja już dziś zapomniana, do  
lamusa odeszła też takiego rodzaju fotografia. By oddać jej 
hołd – zapraszamy do przeżycia i doświadczenia prawdziwej  
ulicznej fotografii w wykonaniu znanego fotografa 
i fotoreportera, laureata wielu konkursów World  
Press Photo, Grand Press Photo – Filipa Ćwika.  
Fotograf będzie portretował ludzi spacerujących po 
Krakowskim Przedmieściu vis à vis kościoła sióstr Wizytek. 
Kto ma chęć doświadczyć pojawienia się na jego fotografii, 
serdecznie zapraszamy w te okolice!  1

22
niedziela
17:00–19:30 

ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA – Jak wybierać zdjęcia do 
albumu rodzinnego – warsztaty dla dorosłych
Przynieś swoje rodzinne fotografie w formie odbitek lub 
plików cyfrowych. Dowiedz się, jak stworzyć niebanalną 
i ciekawą opowieść fotograficzną. Prowadzenie:  
Monika Szewczyk-Wittek. Zapisy od 2 stycznia:  
recepcja@dsh.waw.pl. W treści maila należy podać  
termin warsztatów, imię, nazwisko i numer telefonu. 
Szczegółowe informacje prześlemy drogą mailową.  
Liczba miejsc ograniczona.  1

26
czwartek
18:30

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Syn dwóch matek 
Promocja książki Macieja Piekarskiego i Małgorzaty 
Piekarskiej o zagładzie Zamojszczyzny pokazanej przez 
pryzmat losów Jana Tchórza, dziś emerytowanego 
gospodarza we wsi Borowina Starozamojska, wtedy 
2,5-letniego chłopca dwukrotnie rozdzielonego z matką, 
raz biologiczną, drugi raz adopcyjną. W 1944 roku 
Janina i Bronisław Piekarscy wzięli z sierocińca dziecko 
pozbawione rodziców, uratowane przez warszawskich 
kolejarzy z transportu śmierci. Ta decyzja na zawsze splotła 
ze sobą losy dwóch rodzin…  1

28
sobota
12.00–14.00 

ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA – Oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie 
Na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Album rodzinny: 
SPOJRZENIA. Fotografie z Archiwum Historii Mówionej DSH 
i Ośrodka KARTA zapraszają kuratorki ekspozycji: Agnieszka 
Pajączkowska i Monika Szewczyk-Wittek.  1

28
sobota
14.30–16.30 

ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA – Robimy własny album 
rodzinny 
Wyrusz w niezwykłą podróż w świat rodzinnej j fotografii 
z kuratorkami wystawy: Agnieszką Pajączkowską i Moniką 
Szewczyk-Wittek i stwórz z ich pomocą prawdziwy, papierowy 
album rodzinny. Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat wraz 
z opiekunami. Zapisy od 2 stycznia: recepcja@dsh.waw.pl. 
W treści maila należy podać termin warsztatów, imię, nazwisko 
i numer telefonu. Szczegółowe informacje prześlemy drogą 
mailową. Liczba miejsc ograniczona.  1
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13
piątek
18:00

FOTOGRAFOWIE KRESÓW – Michał Greim. Mistrz portretu  
z Kamieńca Podolskiego 
Prezentacją poświęconą Michałowi Greimowi z Kamieńca 
Podolskiego, niezwykłemu dokumentaliście Podola i Besarabii 
końca XIX i początku XX wieku, Tomasz Kuba Kozłowski 
zainauguruje nowy cykl spotkań poświęconych wybranym 
fotografom Kresów.  1

17
wtorek
18:00

Fritz Bauer. Sam pośród swoich (2016, 56’), reż. Ilona Ziok
Dokument przedstawia historię Fritza Bauera, niemieckiego 
sędziego i prokuratora, który po wojnie odegrał znaczącą 
rolę w ściganiu i skazaniu niemieckich zbrodniarzy 
wojennych. Fritz Bauer przyczynił się do zrehabilitowania 
Stauffenberga i innych zamachowców z 20 lipca 1944 r., 
ujęcia Adolfa Eichmana i doprowadził do procesu oprawców 
z Auschwitz. Wszyscy żyjący niemieccy naziści uważali go za 
największego wroga. W 1968 roku został znaleziony martwy 
w swoim mieszkaniu, nie wyjaśniono do końca okoliczności 
śmierci. Po pokazie debata z udziałem prof. Włodzimierz 
Borodzieja i reżyserki filmu Ilony Ziok. Organizatorzy:  
DSH, TVP 1.  1

18
środa
12:00 i 18:00

OPOWIEScI Z KRESÓW – Nowogródzkie mateczniki. 
Szlacheckie zaścianki nad Niemnem
„Krajobrazu nowogródzkiego, jak zresztą całego litewskiego 
(…) niepodobna oddzielić od dworu litewsko--polskiego…” pisał 
w 1926 roku Jan Bułhak. O znanych z kart wielkiej literatury, 
ale też zapomnianych dworach i zaściankach szlacheckich 
Nowogródczyzny opowiadać będzie Tomasz Kuba Kozłowski 
podczas 116. spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów”.  1

19
czwartek
17:30–19:30 

21
sobota
16:00–18:00

ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA – Album rodzinny – 
warsztaty dla dorosłych
czym są dla ciebie rodzinne fotografie? chcesz przyjrzeć 
się im w kameralnym gronie, opowiedzieć historię, która 
się za nimi kryje? Podczas spotkań wybrane fotografie 
będziemy przetwarzać w obiekt, który stanie się częścią 
wspólnego Albumu rodzinnego – instalacji towarzyszącej 
wystawie. Prowadzenie: Agnieszka Pajączkowska.  
Zapisy od 2 stycznia: recepcja@dsh.waw.pl. W treści maila 
należy podać termin warsztatów, imię, nazwisko i numer 
telefonu. Szczegółowe informacje prześlemy drogą 
mailową. Liczba miejsc ograniczona.  
(Warsztaty zrealizowane na podstawie scenariuszy ze 
strony www.pomysly.e.org.pl).  1

21
sobota
13:00-15:00

ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA – Fotograficzny detektyw – 
warsztaty dla dzieci
Zabawa w detektywa dla dzieci i ich opiekunów. Odkryj z nami 
tajemnicę fotografii prezentowanych na wystawie. Zobacz 
to, co niewidoczne. Prowadzenie: Monika Szewczyk-Wittek. 
Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat wraz z opiekunami. Zapisy 
od 2 stycznia: recepcja@dsh.waw.pl. W treści maila należy 
podać termin warsztatów, imię, nazwisko i numer telefonu. 
Szczegółowe informacje prześlemy drogą mailową. Liczba 
miejsc ograniczona.  1  

Dom Spotkań z Historią, instytucja kultury m.st. Warszawy 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, tel. 22 255 05 00
wtorek– niedziela 12:00–20:00
www.dsh.waw.pl

 
Album rodzinny: SPOJRZENIA. 
Fotografie z Archiwum  
Historii Mówionej – wystawa  
i wydarzenia towarzyszące

Opowieści z Kresów

WSTĘP WOLNY
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KAROWA 20 cAFE
pyszne kawy i herbaty, domowe ciasta

KSIĘGARNIA XX WIEKU
2000 tytułów – bestsellery, nowości,  
publikacje naukowe

W nadchodzącym 2017 roku Dom 
Spotkań z Historią życzy wszystkim 
NASZYM GOścIOM  
wielu sukcesów w życiu zawodowym  
i osobistym.

Już dziś zapraszamy Państwa na 

kolejne, ciekawe WYSTAWY, 
KONcERTY, SPAcERY, 
SPOTKANIA, WARSZTATY. 

DZIĘKUJEMY, ŻE 
JESTEścIE Z NAMI!

Zespół DOMU SPOTKAń  
Z HISTORIĄ

WYSTAWY

29.11.2016 – 19.03.2017
ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA. 
FOTOGRAFIE Z ARcHIWUM HISTORII 
MÓWIONEJ DOMU SPOTKAń Z HISTORIĄ 
I OśRODKA KARTA
Organizatorzy: Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią  
i Ośrodka KARTA.  1

LEGENDA

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20  1
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