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10.00 – 18.00III Warszawski Piknik Archiwalny Warszawa, Pałac Staszica

Zakład Działalności Pomocniczej PAN 
w�Warszawie

Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie

Archiwum Szkoły Głównej Handlowej

Archiwum Prezydenta RP

Archiwum Sejmu RP

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Archiwum Uniwersytetu Medycznego

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Archiwum Państwowe Dokumentacji 

Osobowej i Płacowej w�Milanówku

Archiwum Muzeum Narodowego

Miasto Stołeczne Warszawa

Centralne Archiwum Wojskowe

Archiwum Polskiego Radia

Filmoteka Narodowa

TVP Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów 
Programowych

TVP Warszawa

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Fundacja Ośrodka KARTA

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Muzeum Sportu i�Turystyki

Stołeczne Biuro Turystyki

Fundacja Cultus

Galeria Steel-Forest

Stowarzyszenie Gimnastyczne LEGIA

Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza 
Kusocińskiego

Sponsorzy:   WAKO-FORSTER Sp. z o.o.

Współorganizatorzy:
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HOL  GŁÓWNY  PAŁACU  STASZICA

Instytut Pamięci Narodowej –  stoisko z materiałami promocyjnymi i sprzedaż wydawnictw, prezentacja na 
monitorach materiałów filmowych i fotografii związanych ze sportem

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP – prezentacja na monitorze, piosenki o tematyce sportowej
Biblioteka Główna Politechniki   Warszawskiej (prawa strona od wejścia) –  wystawa poświęcona Stadionowi 

Dziesięciolecia

SALA nr 05 (parter)

Archiwum Państwowe Dokumentacji  Osobowej i�Płacowej w�Milanówku 
– prezentacja filmu o Archiwum, wystawa Sport w Milanówku 
–  kącik porad Gdzie i jak poszukiwać dokumentacji osobowej, 

płacowej do celów emerytalno-rentowych 
– prezentacja wydawnictw Archiwum

Warszawski Uniwersytet Medyczny –  wystawa trofeów, zdobytych przez studentów-sportowców WUM, 
wystawa medali, zdjęć i gazet z prywatnych zbiorów

SALA nr 022 (parter)

Program według harmonogramu

10.15 – 10.50 BLOK FILMOWY FILMOTEKI NARODOWEJ zawierający archiwalne materiały filmowe dotyczące sportu z lat 
1925-1934 (materiał niemy z napisami) oraz film dokumentalny (z dźwiękiem) dotyczący Jana Tomaszew-
skiego, bramkarza reprezentacji Polski

11.00 – 11.45 Paweł Tomasik (IPN) referat Problematyka sportowa w Archiwum IPN – rekonesans archiwalny
 Artur Cegiełka (IPN) prezentacja książki Działania MSW wokół olimpijskich zmagań Moskwa 80, Warszawa 2011
 Radosław Poboży (IPN) prezentacja materiału filmowego poświęconego tematyce sportowej ze zbiorów 

Archiwum IPN
11.50 – 12.40 BLOK REPORTAŻY TVP Warszawa
12.50 – 13.10 Małgorzata Sikorska (Archiwum Państwowe m.st. W-wy) prezentacja Sport w fotografiach Zdzisława 

Marcinkowskiego w latach 1904–1939
13.15 – 13.35 Małgorzata Pankowska (Archiwum Fotografi i Fundacji Ośrodka KARTA) referat Cykliści: sympatycy, 

pasjonaci, mistrzowie
13.40 – 14.00 Grzegorz Socik (Centralne Archiwum Wojskowe) prezentacja Nie samą służbą żołnierz żyje – historia 

WKS Legia 
14.10 – 14.40 BLOK FILMOWY FILMOTEKI NARODOWEJ (program jw.)
14.50 – 15.25  Wykład Sport w medycynie (Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddział  Fizjoterapii WUM), prezentacja  

filmu o obozie sportowym AZS (WUM)
15.30 – 17.40  BLOK AUDYCJI o Kazimierzu Górskim, przygotowany przez Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Progra-

mowych TVP S.A.

ANTRESOLA (strona prawa) 

Szkoła Główna Handlowa –  wystawa byłych studentów SGH z lat 1924-1970, związanych ze sportem

ANTRESOLA (strona lewa)

Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego –  prezentacja Eugeniusz Lokajski „Brok” – olimpijczyk, 
powstaniec, fotoreporter

SALA LUSTRZANA

– wystawa W sportowym stylu (ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Muzeum Historycznego m.st. Warszawy) 
– wystawa Sport i turystyka w sferach przemysłowych oraz pracowniczych dawnej Warszawy (Fundacja Cultus)

Program
2  czerwca 2012 r.

10.00 – 18.00Warszawskiego Pikniku Archiwalnego
Warszawa, Pałac Staszica
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BLOKI PROGRAMOWE TVP

10.10 – 13.30  Ośrodek Dokumentacji i� Zbiorów Programowych. Wydział Dokumentacji Archiwalnej Zbio-
rów Programowych TVP S.A.  –  prezentacja multimedialna, film Gra o wszystko reż. Andrzej Kot-

kowski  (film o Gerardzie Cieśliku), quiz Z archiwum piłki nożnej 
z nagrodami dla uczestników

13.40 – 18.00  TVP Warszawa cykl filmowy pt. Medaliści olimpiad, prezentowany w III częściach, ukazujący sylwetki 
znanych sportowców i trenerów

HOL przed Salą Lustrzaną  

–  wystawa  Nie samą służbą żołnierz żyje (Centralne Archiwum Wojskowe) 
–  wystawa  Sport w sztuce greckiej – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie w fotografii  (Archiwum 

Muzeum Narodowego w�Warszawie)

SALA  im. St. Staszica

Archiwum Polskiego Radia 
–  wystawa Radio i sport  z dźwiękową prezentacją  najciekawszych nagrań z relacji i transmisji sportowych ze 

zbiorów Archiwum
–  prezentacja multimedialna fotografii pokazującej sportowe wydarzenia z udziałem mikrofonów radiowych 

(1925–2012) 
–  ekspozycja starych radioodbiorników wraz z trofeami sportowymi zdobytymi przez pracowników Polskiego Radia, 

12.00 i 16.00 – konkurs dźwiękowy z nagrodami dla dzieci Jaka to dyscyplina sportowa – posłuchaj i zgadnij?
14.00 i 17.00 – konkurs dźwiękowy z nagrodami Przeżyjmy to jeszcze raz – sportowy quiz dźwiękowy
15.00   – Waldemar Listowski prezentacja multimedialna Sportowa kronika dźwiękowa
13.00 – spotkanie z dziennikarzami sportowymi Polskiego Radia

SALA  im. H. Kołłątaja

Muzeum Sportu i�Turystyki
–  wystawa piłkarska: prezentacja multimedialna z historią Mistrzostw Europy i archiwalnymi zdjęciami piłkarski-

mi, (wycięcie „ze zbiorów MSiT)wystawa eksponatów piłkarskich ze zbiorów MSiT – wystawa prac pokonkur-
sowych „Piłka nożna na poważnie i na wesoło”

–  oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży: kolorowanki piłkarskie, malowanie twarzy, gadżety

HOL przed Salą Kołłątaja

Stołeczne Biuro Turystyki – oferta promocyjna i wydawnicza 

SALA Okrągłego Stołu 

–  wystawa Jak sportowcy budowali Zamek Królewski w Warszawie (Archiwum Zamku Królewskiego w�War-
szawie)

–  wystawa Nie tylko polityka… – wystawa zdjęć polityków ze sportowcami, a także spotkań piłkarskich pomiędzy 
pracownikami obu Kancelarii (Archiwum Prezydenta RP i�Archiwum Sejmu RP)

HOL przed Salą Okrągłego Stołu

Fundacja Ośrodka KARTA
Prezentacja fotografii, dokumentów, muzealiów sportowych, sprzedaż albumów 

SALA im. Marii Skłodowskiej-Curie

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
–  wystawa Muzealia sportowe ze zbiorów Muzeum Drukarstwa, zabytkowa prasa, na której będzie drukowany lino-

ryt, przedstawiający sylwetkę sportowca

ARKADY przed wejściem  Głównym

Wystawa Uczeni w sporcie – sport w nauce – PAN Archiwum w�Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa
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DZIEDZINIEC 

 –  Rekreacje warszawskie, wystawa o tradycjach aktywnego spędzania wolnego czasu prezentowana przez 
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

 –  konkurs wiedzy historycznej z nagrodami książkowymi (APW), zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci 
(APW)

) –  Centrum Kultury w�Łowiczu, Muzeum w�Łowiczu, występy ludowego zespołu, rzemiosło artystyczne 
i kulinarne ziemi łowickiej

 – stoiska handlowe, kawiarenka archiwalna

PLAC przed głównym wejściem do Pałacu Staszica

 –  gimnastyka grupowa dla wszystkich uczestników i zwiedzających, prowadzona przez Archiwum 
Polskiego Radia przy nagraniu radiowej gimnastyki porannej Karola Hoffmana.

 – Stowarzyszenie Gimnastyczne Legia: pokaz gimnastyki artystycznej dziewcząt

 –  Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego: pokazy szermierki, 
taekwondo olimpijskiego, tańca towarzyskiego

z a p r a s z a m y

2  czerwca 2012 r.
10.00 – 18.00

Warszawa, Pałac Staszica
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