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Warszawa w kalejdoskopie archiwów. 
Klimaty warszawskie

1. Pałac StaSzica
Wnętrza, otoczenie i dziedziniec 

ul. nowy Świat 72, Warszawa

HOL GŁÓWNY PAŁACU STASZICA

10.00 Uroczyste powitanie zebranych przez dr Hannę Krajewską – dyrektora 
Pan archiwum w Warszawie, prof. Władysława Stępniaka – naczelnego 
dyrektora archiwów Państwowych oraz przedstawicieli poszczególnych 
instytucji biorących udział w Pikniku

SALA Nr 05  (PArTer)

archiwum Historii Mówionej Domu spotkań z Historią i Fundacji ośrodka karta 
– stoiska informacyjne z materiałami promocyjnymi, sprzedaż wydawnictw
– wieża multimedialna z prezentacją o dSH i FoK
– dwa stanowiska komputerowe ze słuchawkami do zapoznania się 
z zasobami archiwum Historii Mówionej oraz wysłuchania i obejrzenia 
fragmentów relacji audio i wideo (aHM domu Spotkań z Historią)

7 czerwca 2014 r.  10oo–17oo

V  Warszawski Piknik Archiwalny



– stanowisko eksperckie: porady w sprawie archiwizacji prywatnych zbiorów, 
ich zabezpieczenia i digitalizacji, możliwość przekazania zbiorów do archiwum 
ośrodka Karta

HOL GŁÓWNY

instytut Pamięci narodowej – stoisko z materiałami promocyjnymi, sprzedaż publikacji oddziału 
iPn w Warszawie, prezentacja Warszawskie klimaty w materiałach filmowych ze 
zbiorów archiwum IPN 

Miejska gra terenowa – punkt konsultacyjny, stanowisko początkowe i końcowe 
Polska akademia nauk archiwum w warszawie – stoisko informacyjne 
warszawskie towarzystwo genealogiczne – stoisko informacyjne

SALA 022 (kINOWA) 

Program według harmonogramu

10.30–11.20 Filmoteka narodowa. archiwum w warszawie 
Blok filmowy dotyczący Warszawy z lat 1916–1938 (szczegółowy program 
przed salą 022)

11.30–12.15  instytut Pamięci narodowej
– referat Warszawskie klimaty w świetle dokumentów z archiwum IPN, Paweł 
tomasik
– prezentacja Warszawskie klimaty w materiałach filmowych ze zbiorów  
archiwum IPN, radosław Poboży

12.20–12.50 towarzystwo Przyjaciół warszawy
– film Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – historia
– film Nagrodzone obiekty w XXX Jubileuszowym Konkursie Warszawa w kwiatach 
i zieleni 2013

13.00–14.20 tVP warszawa 
Wybrane odcinki z Sagi Rodów – cyklu dokumentalnego, zrealizowanego 
przez Jolantę adamiec-Furgał, wyprodukowanego i emitowanego przez 
tVP Warszawa. odcinki poświęcone rodzinie Starzyńskich, Hiszpańskich, 
Fijewskich i Lothów 

 14.30–14.50  Pasieka ekologiczna z Borowej góry
– referat i prezentacja Wszystko od pszczół dla ludzi, ryszard Wolski i robert 
Pilichowski

15.00–15.20  archiwum akademii sztuk Pięknych 
– prezentacja Z dziejów pewnego eksperymentu artystycznego. Warszawska  
Szkoła Sztuk Pięknych jako instytucja polska w Królestwie Polskim w latach 1904–
1907 w świetle dokumentów archiwalnych, natalia Pietkiewicz, archiwum aSP 
w Warszawie

15.30–15.50  wykład Hortiterapia na Syberii, Landszaftnyj Park Abakan, zofia Wojciechowska, 
instytut Hortiterapii – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski



16.00–16.50  Filmoteka narodowa. archiwum w warszawie 
Blok filmowy dotyczący Warszawy z lat 1916–1938

ANTreSOLA (STrONA PrAWA)

Biblioteka główna Politechniki warszawskiej 
wystawa Kurier Warszawski! Obrazki z życia miasta – XIX w.

ANTreSOLA (STrONA LeWA)

archiwum Muzeum Powstania warszawskiego 
Klimaty Warszawy 1930–1950 – fotografie, pocztówki, dokumenty

SALA LUSTrZANA

Pan archiwum w warszawie
– wystawa Tadeusz Manteuffel (1902–1970). Człowiek szlachetnego serca, 
wielkiego umysłu, niezłomnego charakteru

Wykłady i prezentacje

10.30–10.50 Kabarety i filmy komediowe, czyli z czego śmiała się przedwojenna Warszawa. 
Bartosz Borkowski, Pan archiwum w Warszawie

11.00–12.00  Spotkanie z emilianem kamińskim, aktorem i reżyserem teatralnym, filmowym 
i musicalowym, wokalistą i pisarzem, założycielem teatru Kamienica

12.10–12.30  Muzeum Narodowe m.st.Warszawy1916–1945, andrzej Szczepaniak, archiwum 
Muzeum narodowego w Warszawie

12.40–13.00  Profesor Stanisław Lorentz, inicjator, założyciel i pierwszy prezes TPW, Beata 
Michalec, towarzystwo Przyjaciół Warszawy

13.10–13.30 Zamek Królewski w panoramie Warszawy od XIV w. po dzień dzisiejszy, Bożena 
radzio, archiwum zamku Królewskiego

13.40–14.20  Opowieść o Pałacu Staszica – spotkanie z Haliną cieszkowską. W trakcie 
wystąpienia – konkurs z nagrodami przygotowany przez p. cieszkowską, 
archiwum Fundacji ośrodka Karta,

14.20–14.40  Archiwum Historii Mówionej, czyli historia mówiona w praktyce, Jarosław Pałka 
i anna Maciąg, dom Spotkań z Historią

14.50–15.10  Reprezentacja warszawskich posłów i senatorów w parlamencie II RP, Michał 
Barcikowski, archiwum Sejmu

15.30–16.30  koncert młodych talentów w wykonaniu młodzieży z Gminnego ośrodka 
Kultury w raszynie

HOL PrZed SALą LUSTrZANą

Muzeum narodowe 
– wystawa Klimaty warszawskie w wystawach Muzeum Narodowego

konkurs



konkurs

archiwum szkoły głównej Handlowej 
– wystawa …też studiowali w Szkole Głównej Handlowej (sylwetki studentów: 
Stanisława dygata, Jeremiego Przybory i Kazimierza rudzkiego)

SALA Im.  STANISŁAWA STASZICA

archiwum Polskiego radia s.a. 
– Oblicza Warszawy – prezentacja dźwiękowa 

10.30  Dźwiękowa wędrówka po Pradze – prowadzenie Waldemar Listowski 
11.30 konkurs z nagrodami dla dzieci 
12.00  Warszawskim szlakiem Polskiego Radia – prezentacja multimedialna oraz 

konkurs z nagrodami – prowadzenie Mariusz Żółkiewski 
13.00  spotkanie z Markiem niedźwieckim – dziennikarzem radiowej trójki
14.00  Spotkania z Warszawą – radiowe varsaviana – prezentacja multimedialna 

z wykorzystaniem nagrań archiwalnych i komentarzem na żywo – prowadzenie 
Małgorzata Barucka, teresa Barucka, Wojciech Barcikowski

15.00  Piosenki o Warszawie utrwalone na taśmie i na pięciolinii – prezentacja slajdów 
przedstawiających zapisy nutowe utworów o Warszawie głównie piosenek 
wraz z ich tekstami, ilustrowanych nagraniami dźwiękowymi – prowadzenie – 
Stefan Kruczkowski

SALA OkrąGŁeGO STOŁU

archiwum sejmu 
– wystawa Ale nam się wydarzyło – w 15 rocznicę wizyty ojca Świętego Jana 
Pawła ii w Sejmie

archiwum Prezydenta rP 
– wystawa Pałac Prezydencki i jego goście. Prezentacja zdjęć przedstawiających 
wnętrza pałacu i znamienitych gości z całego świata, którzy odwiedzili Pałac 
przy Krakowskim Przedmieściu

SALA Im.  H.  kOŁŁąTAjA

Centralne archiwum wojskowe 
– wystawa Varsovia w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego
– prezentacja wydawnictw caW, konkurs wiedzy o Warszawie, wojsku 
i caW, konkurs rysunkowy dla dzieci
– film o caW

archiwum Zamku królewskiego 
– pokaz Warszawa niejedno ma imię. dokumenty królewskie, reprodukcje 
obrazów canaletta i oryginalne fotografie przedstawiające trzy odsłony życia 
stolicy: targ, wojsko i dyplomację. różne oblicza Warszawy od czasów króla 
Stanisława augusta po dzień dzisiejszy

konkurs



HOL PrZed SALą H.  kOŁŁąTAjA 

cukiernia Kofiko i Pracownia nczekolada

SALA Im.  mArII  SkŁOdOWSkIej- CUrIe

Muzeum Harcerstwa w warszawie 
– wystawa z okazji 70-lecia Poczty Harcerskiej Powstania Warszawskiego
– wystawa Harcerstwo i Warszawa na starej fotografii, dotycząca kronik 
najstarszych Harcerskich drużyn warszawskich
– spotkania z przedstawicielami warszawskich rodów harcerskich. W trakcie 
spotkań czytanie fragmentów książki hm. Haliny Wiśniewskiej Gawędy Druhny 
Babci

dZIedZINIeC

towarzystwo Przyjaciół warszawy i stołeczne Biuro turystyki warsaw tours
taJeMniczY oGrÓd, a w nim: 

 – wystawa Warszawa w kwiatach i zieleni 
 – salon wystawowy ze sprzedażą drzew, krzewów, kwiatów na tarasy, balkony 
i rabaty, ziół oraz nasion na kiełki (Centrum ogrodnicze Bronisze - PlantiCo Zielonki 
sp. z o.o.)
– stoisko kawowe (Brygida kosel – restauratorka)

12.00 warsztaty ogrodoterapii – prezentacja oraz zajęcia z użyciem materiału 
roślinnego zofia Wojciechowska, instytut Hortiterapii

TereN Od FrONTU PAŁACU STASZICA I  WOkÓŁ POmNIkA m.  kOPerNIkA

– stoiska wydawnicze, gastronomiczne, pamiątkarskie, ceramiczne, rzemiosła 
artystycznego, z kapeluszami, a także stoisko artystycznego wykonywania 
portretów i karykatur
– występy zespołu the warsaw Dixielanders

2. MUzeUM GazoWnictWa 
ul. Marcina Kasprzaka 25, Warszawa 

12.00 i 14.00 spacer po zabytkowych alejkach z architekturą przemysłową z XiX wieku 
(zwiedzanie z przewodnikiem – czas zwiedzania ok. 30 minut) 

13.00 i 15.00 pokaz filmów archiwalnych: historyczno-edukacyjnych (sala konferencyjna – 
czas sesji ok. 40 minut)

12.30–15.30 zwiedzanie ekspozycji muzealnej i archiwaliów (sale muzealne, zwiedzanie 
indywidualne – czas zwiedzania ok. 30 minut) 



konkurs

konkurs

3.
Pałac raczYńSKicH 

siedziba archiwum Głównego akt dawnych,
gościnnie użyczona warszawskim archiwom państwowym: 

archiwum Państwowemu w Warszawie i narodowemu archiwum cyfrowemu
ul. długa 7, Warszawa

ekspozycje plenerowe
– Syrenka Warszawska – agaD, aPw
–  Mapa Warszawa XVIII wieku na mapie Ricauold’a de Tirregaille’a – agaD 
(W brAmIe )
–  Panoramy Adolfa Kozarskiego z 1875 r. – widok Warszawy z wieży zamku 
Królewskiego w  Warszawie aPw

Wystawy 
Warszawiaków portret niedzisiejszy — w holu głównym na i piętrze aPw 
(dUżY HOL)
Warszawa w okresie staropolskim — w Sali Balowej na i piętrze agaD 
(SALA bALOWA)

Piknikowa edukacja dla dużych i małych 
10.00–16.00 szukajwarchiwach.pl — warsztaty w pracowni naukowej na i piętrze naC 

–  Co ty wiesz o Warszawie, jej historii, archiwach i warszawiakach – konkurs 
edukacyjny z nagrodami w postaci wydawnictw aPW (W HOLU GŁÓWNYm NA 
I PIęTrZe) aPw
–  Puzzlowanie, kolorowanie i rysowanie warszawskiej syrenki oraz postaci 
dawnych warszawiaków) – zajęcia dla najmłodszych (W HOLU GŁÓWNYm NA 
I PIęTrZe) aPw
–  Zgadnij, kto to jest i czym się zajmuje? – konkurs dla najmłodszych (W HOLU 
GŁÓWNYm NA I PIęTrZe) aPw 

Kąciki porad 
–  Dokumenty i fotografie rodzinne — jak je zabezpieczyć i przechowywać? — 
punkt konsultacyjny w zakresie konserwacji (NA PArTerZe) agaD, aPw
–  Archiwa rodzinne — jak je prowadzić i dbać o nie (kOrYTArZ mIędZY HOLem 
GŁÓWNYm A SALą bALOWą NA 1 PIęTrZe) aPw
–  Gdzie i jak poszukiwać dokumentacji osobowej i płacowej (kOrYTArZ mIędZY 
HOLem GŁÓWNYm A SALą bALOWą NA 1 PIęTrZe) aPw

Koncert 
14.00–14.30  Koncert muzyki dawnej (m.in. utwory adama Jarzębskiego) w Sali Balowej
Film

Film o przedwojennej Warszawie pokazujący klimaty warszawskie – (kOrYTArZ 
PrZed SekreTArIATem) aPw, Filmoteka narodowa

Multimedia
Warszawska ulica dawniej i dziś — prezentacja multimedialna na stronie 
internetowej aPW oraz na ekranie monitora tV w witrynie aPW (Od ULICY 
NOWOmIejSkIej) 



Miejska gra terenowa Miejska gra terenowa Miejska g r a

zbieraj pieczątki uczestnictwa w MIEJSKIEJ GRZE TERENOWEJ

4. MieJSKie PrzedSięBiorStWo WodociĄGÓW i KanaLizacJi w m.st. Warszawa S.a.
zakład centralny, Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” 

ul. Koszykowa 81,Warszawa

11.00 i 13.00 zwiedzanie zabytkowej Stacji Filtrów – dwie wycieczki (dla laureatów 
konkursów internetowych). W programie zwiedzania historyczna część 
zakładu: wieża ciśnień z 1886 r., filtr powolny nr 9 (1886), zakład Filtrów 
Pospiesznych (1933)

5. MUzeUM drUKarStWa 
rynek Starego Miasta 28, Warszawa

Podczas całego czasu trwania Pikniku zwiedzanie oficyny drukarskiej Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy i własnoręczne tłoczenie na historycznej 
prasie druku okolicznościowego, złożonego z zabytkowych czcionek

6. teatr KaMienica 
al. Solidarności 93, Warszawa

12.00–16.00 zwiedzanie makiety Warszawy – Śródmieście, sierpień 1939, miasta tuż 
przed całkowitym zniszczeniem

Zapraszamy do wzięcia udziału w grze terenowej, która poprowadzi jej 
Uczestników przez wszystkie atrakcje Pikniku Archiwalnego.

aby wykorzystać do gry swój telefon lub urządzenie przenośne odwiedź stronę 
http://piknik.geocaching.pl i zainstaluj odpowiednie oprogramowanie. 
Przygotowany scenariusz poprowadzi cię przez całą grę.

Jeżeli wolisz możesz również wykorzystać trzymany przez ciebie program 
Pikniku. odwiedź jak najwięcej przygotowanych ekspozycji i odpowiedz na 
pytania z nimi związane. Poprawne odpowiedzi zostaną potwierdzone przez 
organizatorów na twojej kopii programu.

dla wszystkich Uczestników gry przygotowaliśmy nagrody. 
Uczestnicy, którzy uzyskają największą ilość poprawnych odpowiedzi mają 
szansę wylosować specjalnie przygotowane zestawy nagród i pamiątek.

Jeżeli potrzebujesz pomocy to zapraszamy do naszego stanowiska 
w hallu głównym Pałacu Staszica.



Pałac Staszica

Muzeum Gazownictwa

Pałac Raczyńskich

Stacja Uzdatniania Wody „Filtry”

Muzeum Drukarstwa

Teatr Kamienica
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1.	 Archiwum	Akademii	Sztuk	Pięknych	(s.	022	prezentacja)
2.		 Archiwum	Filmowe.	Filmoteka	Narodowa	 
(s.	022	blok	filmowy)

3.		 Archiwum	Instytutu	Pamięci	Narodowej	(hol	główny)
4.		 Archiwum	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie	 
(hol	przed	Salą	Lustrzaną,	I	p.)

5.		 Archiwum		Muzeum	Powstania	Warszawskiego	 
(antresola	lewa)

6.		 Archiwum	Polskiego	Radia	S.A.	(s.	im.	S.	Staszica	I	p.)
7.		 Archiwum	Prezydenta	(s.	im.	H.	Kołłątaja	I	p.)
8.		 Archiwum	Sejmu	(s.	Okrągłego	Stołu,	I	p.)
9.		 Archiwum		Szkoły	Głównej	Handlowej	(hol	przed	 
Salą	Lustrzaną,	I	p.)

10.	 Archiwum	Zamku	Królewskiego	(s.	im.	H.	Kołłątaja,	I	p.)
11.		Biblioteka	Główna	Politechniki	Warszawskiej	 
(antresola	prawa)

12.		Centralne	Archiwum	Wojskowe	(s.	im.	H.	Kołłątaja)
13.		Dom	Spotkań	z	Historią	(s.	05,	parter)

14.		Miejskie	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i	Kanalizacji	
w	m.	st.		Warszawa	S.A,	Zakład	Centralny,	Stacja	
Uzdatniania	Wody	„Filtry”	(w	siedzibie)

15.		Muzeum	Drukarstwa	(w	siedzibie)
16.		Muzeum	Gazownictwa	w	Warszawie	(w	siedzibie)
17.  Muzeum	Harcerstwa	(s.	im.	Marii	Skłodowskiej-Curie,	I	p.)
18.		Ośrodek	KARTA	(s.	05,	parter)
19.		Polska	Akademia	Nauk	Archiwum	w	Warszawie	 
(hol	główny)

20.		Stołeczne	Biuro	Turystyki	Warsaw	Tours	(dziedziniec)
22.		Teatr	KAMIENICA	(w	siedzibie)
23.		TVP	Warszawa	(s.	022,	parter)
24.		Warszawskie	Towarzystwo	Genealogiczne	(hol	główny)

ARCHIWA	PAŃSTWOWE	(Pałac	Raczyńskich)
1.		 Archiwum	Główne	Akt	Dawnych	(parter)
2.		 Narodowe	Archiwum	Cyfrowe	(pracownia	naukowa,	I	p.)
3.		 Archiwum	Państwowe	w		Warszawie	(hol	główny,	I	p.)	

Legenda:

instytucje biorące udział w V warszawskim Pikniku archiwalnym w dniu 7 czerwca 2014 r.
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