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JUBILEUSZ PTTK
w obchody Jubileuszu sześćdziesięcioMuzeum Sportu i Turystyki w Warszalecia, zapraszając Towarzystwo do zaprewie (1952), jako jedno z niewielu na
zentowania w swoich salach wystawy pt.
świecie, łączy w swojej kolekcji tema„Polskich turystów – krajoznawców portykę sportową z turystyczną.
tret własny”.
Do programu merytorycznego turystyW dniu 15. listopada miał miejsce werka została włączona w roku 1961, wtedy
nisaż wystawy, który zgromadził liczne
też rozszerzono oficjalną nazwę Muzeum.
Zbiory dotyczące turystyki, głównie krajoznawstwa, stanowią łącznie
około 25% wszystkich
kolekcji Muzeum.
W latach 1967-2010
MSiT przygotowało ponad 30 wystaw o szeroko rozumianej tematyce
turystycznej. Przy wielu z
nich niezbędna okazywała się współpraca z
Polskim Towarzystwem
Turystyczno-Krajoznawczym. Współpraca ta z
biegiem lat przeniosła
się i na inne pola działalności – sesje naukowe,
wymianę wydawnictw,
członkostwo przedstawicieli PTTK w Radzie Muzeum. Dlatego z dużą saLech Drożdżyński, prezes PTTK i Tomasz Jagodziński,
tysfakcją Muzeum Spordyrektor MSiT, podczas otwarcia wystawy.
tu i Turystyki włączyło się

ROK XI / Nr 42

W TYM NUMERZE
JUBILEUSZ PTTK
ORDER EOC
DLA PIOTRA NUROWSKIEGO
100 LAT KORDIANA TARASIEWICZA
KONFERENCJA MUZEALNA W TARTU
SZTANDAR PZPC
NOWE DARY
APEL MUZEUM
WYSTAWA POCZTÓWEK W WILNIE
PIŁKARSKI KALENDARZ 2011
JUBILEUSZ WYDAWNICTWA GiA
ZOSTAŃ ŻEGLARZEM
GRA KOMPUTEROWA „RAJD POLSKI”
ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„KONCERT” ZUCHORY
NASI GOŚCIE
W I KWARTALE ZAPRASZAMY NA

grono członków organizacji, przyjaciół PTTK
i MSiT oraz działaczy turystycznych kilku pokoleń. W folderze wystawy napisano, że „wystawa
ma być nie tylko portretem polskich turystów –
krajoznawców, lecz także złożonym im swoistym
podziękowaniem za sześćdziesiąt lat wspólnych
wędrówek, wspólnych działań i wspólnej radości”.
Drugim wydarzeniem Jubileuszu mającym
miejsce w Centrum Olimpijskim było Spotkanie
w dniu 18 grudnia, podczas którego odznaczono wielu członków PTTK państwowymi odznaczeniami, przypomniano największe sukcesy Towarzystwa i podzielono się ambitnymi planami
na najbliższe lata. Tomasz Jagodziński, dyrektor MSiT wręczył Lechowi Drożdżyńskiemu, prezesowi PTTK, list gratulacyjny i medal MSiT. Podczas Spotkania Muzeum otrzymało pamiątkowe
podziękowanie z medalem za wieloletnią i
owocną współpracę.
Dostojnemu Jubilatowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy ich twórczej
kontynuacji przez wiele, wiele lat.

Pe³nego sukcesów
Nowego Roku 2011
w imieniu Muzeum Sportu i Turystyki
¿yczy
Tomasz Jagodziñski
dyrektor
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ORDER EOC DLA PIOTRA NUROWSKIEGO
W dniu 20 grudnia w Polskim Komitecie Olimpijskim odbyła się uroczystość przekazania w depozyt do zbio-

Tomasz Jagodziński, Adam Krzesiński
i Andrzej Kraśnicki podczas przekazywania Orderu do zbiorów MSiT.

rów Muzeum przyznanego pośmiertnie
prezesowi PKOl i członkowi Komitetu
Wykonawczego EOC Piotrowi Nurowskiemu Orderu Zasługi Europejskich
Komitetów Olimpijskich (European
Olympic Committees Order of Merit).
Z rąk prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, któremu towarzyszył sekretarz
generalny PKOl Adam Krzesiński, Order odebrał Tomasz Jagodziński, dyrektor MSiT. Uroczystość odbyła się w obecności żony śp. Piotra Nurowskiego –
pani Elżbiety Nurowskiej oraz córek Justyny i Joanny.
Wcześniej, podczas 39. Zgromadzenia
Ogólnego Stowarzyszenia Narodowych
Komitetów Olimpijskich Europy w Belgradzie (26.11.2010), odebrały one przyznany Order, a następnie przekazały go Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.

100 LAT KORDIANA TARASIEWICZA
W dniu 30 listopada świętowano w Klubie Olimpijczyka CO wspaniały jubileusz – setne urodziny pana Kordiana
Tarasiewicza.
Muzeum Sportu i Turystyki razem
z Fundacją Centrum Edukacji Olimpijskiej zaprosiły Jubilata oraz osoby z kręgu Jego zainteresowań sportowych,
żeby powspominać odległe czasy oraz
przypomnieć zasługi i dokonania na wielu polach aktywności naszego wyjątkowego Gościa. Pan Kordian Tarasiewicz,
urodzony w Warszawie i przez wiek z nią
związany, pełnił wiele funkcji zawodowych związanych z handlem i przemysłem spożywczym, z biegiem lat stał się
cenionym varsavianistą, ale też w latach
trzydziestych należał do czołowej dziesiątki tenisistów warszawskich, był wieloletnim członkiem zarządu Polskiego
Związku Tenisowego, a także jego sekretarzem generalnym.
Swoje wspomnienia związane z zauroczeniem tą dyscypliną sportu zawarł w

Pan Kordian Tarasiewicz częstuje
urodzinowym tortem.

książce „Opowieści tenisowe z myszką”.
Kordian Tarasiewicz jest autorem licznych artykułów w Biuletynie PZT oraz

współautorem książek „Tenis polski ma
sto lat”,”50 lat Polskiego Związku Tenisowego 1921 – 1927”, „Zwycięskie meczbole”. Przez wiele lat Pan Kordian z wielkim sercem dbał o powiększanie tenisowej kolekcji w Muzeum i współpracował
z nami z ramienia PZT przy wystawach
czasowych o tenisie. To dzięki Niemu trafiły do muzealnych zbiorów trofea i inne
materiały związane z wielkimi postaciami polskiego tenisa – Ignacym Tłoczyńskim, Ernestem Wittmannem, Czesławem Spychałą. Systematyczne uzupełnianie bibliotecznych zasobów o książki
i kolejne numery czasopism tenisowych,
to też zasługa Pana Kordiana, wieloletniego darczyńcy Muzeum.
Kwiatom, życzeniom i wywiadom tego
dnia nie było końca. Jubilat otrzymał
medal „90 lat PKOl”, wiele książek i prezentów od licznie zgromadzonych gości.
Na zakończenie spotkania Jubilat poczęstował gości tortem w kształcie kortu tenisowego, ufundowanym przez PZT.

KONFERENCJA MUZEALNA W TARTU
Muzeum Sportu Estońskiego w Tartu
było w dniach 21-24.10.2010 roku organizatorem XXII konferencji muzealnej. Tematem wiodącym spotkania
było „muzeum idealne”.
Ponad czterdzieści osób, głównie
przedstawicieli muzeów lokalnych z prezesem Estońskiego Związku Muzeów na
czele, przedstawiciele instytucji kultury
(między innymi Tartu Muzyka SA), pro-

jektanci mody (Audentes Fitness), producenci filmowi oraz delegacja pracowników Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie – kustosz Kamilla Pereta i asystent Magda Walczyk, przez cztery dni
dyskutowało o oczekiwaniach społecznych związanych z modelem idealnego
muzeum.
Kustosz Kamilla Pereta, kierownik działu muzealiów MSiT, przedstawiła prezen-

tację multimedialną „Pięć lat działalności
MSiT w Warszawie w nowej siedzibie –
podsumowanie”. Wykład spotkał się
z zainteresowaniem, bowiem Muzeum
Sportu Estońskiego (Eestii Spordimuuseum) utrzymuje bliskie kontakty z naszym Muzeum od wielu lat i w Tartu bardzo dobrze są znane trudne dzieje polskiego Muzeum, szczęśliwie zakończone
przeprowadzką do Centrum Olimpijskiego.
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SZTANDAR PZPC
W dniu uroczystego otwarcia (15 października 2010 roku) Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów do lat 17 w
Podnoszeniu Ciężarów w Ciechanowie
(w Hali Sportowo Widowiskowej im.
Ireneusza Palińskiego), Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Zygmunt Wasiela przekazał sztandar Związku do zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Sztandar odebrał Tomasz Jagodziński, dyrektor MSiT, który obiecał, że zostanie on udostępniony zwiedzającym.
Podczas uroczystości w Ciechanowie
przekazano także do zbiorów MSiT medal z okazji 85-lecia działalności Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Awers i rewers sztandaru Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów z roku 1980.

NOWE DARY
W ostatnim czasie zbiory Muzeum
wzbogaciły się o cenne eksponaty
związane ze sportem motorowym.
Rodzina Andrzeja Żymirskiego, znakomitego zawodnika motocyklowego
i samochodowego, startującego w latach

50. i 60. XX wieku, a także trenera sekcji
motocyklowej CWKS „Legia” oraz wieloletniego działacza sportowego, przekazała do MSiT zbiór trofeów sportowych i
dokumentów związanych z jego sportową karierą. Pośród 49. interesujących
obiektów znalazły się plakiety, odznaki, szarfy, puchar i wyjątkowej urody
pas nagrodowy.
Wśród wielu wszechstronnych sukcesów sportowych, jakie miał w dorobku Andrzej Żymirski,

Pas, nagroda wyścigów
motocyklowych KS
Lechia Poznań 1948.

APEL MUZEUM
W dniach 24-26 listopada 2010 roku w Szkole Wyższej im.
Pawła Włodkowica w Płocku odbyła się konferencja naukowa historyków i teoretyków kultury fizycznej zatytułowana „Z tradycji i koncepcji sportu, wychowania
fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz turystyki w Polsce (1867-2009) ze szczególnym uwzględnieniem
Mazowsza”.
W Konferencji udział wzięli – Tomasz Jagodziński, dyrektor
MSiT oraz dr Iwona Grys. Ponieważ od dłuższego czasu rozmawiamy w Muzeum o systematycznej dokumentacji dziejów
sportu mazowieckiego, dyrektor Muzeum przedstawił na konferencji wystąpienie „Perspektywy rozwoju ośrodka do badań
nad dziejami sportu i turystyki na Mazowszu w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”. Referat zakończył APEL, który został rozprowadzony wśród uczestników Konferencji.
Do Biblioteki Uczelni oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego przekazano publikacje wydane przez MSiT.

pewną ciekawostką jest informacja, że
był on pierwszym zawodnikiem, który
wjechał motorem na Kasprowy Wierch
(1948), co odnotowały wówczas liczne
gazety.

I Złoty Puchar Zakładów H. Cegielskiego w wyścigu motocyklowym, Poznań
1948.
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WYSTAWA POCZTÓWEK W WILNIE
Dnia 14 października 2010 roku w nowym
i okazałym Domu Kultury Polskiej w Wilnie została otwarta wystawa ze zbiorów
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
„O sporcie, tyś jest Radością”.
Zaprezentowana wystawa była skróconą
wersją wystawy pocztówek sportowych przygotowanej przez kustosz Barbarę Mikockąz
okazji pięćdziesięciolecia Biblioteki Muzeum.
W Wilnie pokazano unikalny zbiór pocztówek z przełomu XIX i XX wieku oraz ich efektowne powiększenia. Całość prezentowana
w przestrzennych salach Domu Kultury Polskiej spotkała się z bardzo pozytywnymi ocenami gospodarzy i gości. Uczestnicy wernisażu, w którym wzięła udział delegacja Muzeum – Tomasz Jagodziński, dyrektor MSiT,
oraz Barbara Mikocka, autor i komisarz wystawy, otrzymali katalog wystawy, reprinty
pocztówek oraz znaczki MSiT.
Spotkanie z panem Arturem Ludkowskim,
dyrektorem Domu Kultury Polskiej, zaowocowało deklaracjami o dalszej współpracy z
Muzeum. Następną wystawą, jaką Muzeum
przygotuje w Wilnie, będzie zaplanowana na
październik 2011 roku wystawa „Sport na starej fotografii”. Przy wystawie współpracowaliśmy z panią Bożeną Mieżonis – dziękujemy!

Barbara Mikocka w czasie otwarcia wystawy „O sporcie, Tyś jest radością”
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

PIŁKARSKI KALENDARZ 2011

Muzeum Sportu i Turystyki od 1952 roku zgromadziło w dziale
muzealiów ponad 47 tysięcy obiektów. W tym zbiorze eksponaty związane z piłką nożną do 1945 roku stanowią 350 pozycji inwentarzowych.
W innych działach Muzeum przechowuje się z tego okresu około 500 fotografii i 150 dokumentów archiwalnych. Najciekawszymi
w kolekcji muzealnej są obiekty związane z najstarszymi klubami
lwowskimi Czarni (1903) i Pogoń (1904) oraz trofea i osobiste pamiątki związane z karierą sportową Wacława Kuchara (1897-1981)
i Józefa Ciszewskiego (1904-1987). Chcąc przypomnieć niektóre
z nich, Muzeum wydało kalendarz na rok 2011 ilustrowany zdjęciami dwunastu drużyn piłkarskich z lat 1905-1931 oraz zdjęciami
najstarszych eksponatów w zbiorach z lat 1911-1942. Cały nakład
został wysłany razem z życzeniami świąteczno-noworocznymi.
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JUBILEUSZ WYDAWNICTWA GiA
Biblioteka MSiT od wielu lat systematycznie otrzymuje do zbiorów liczne publikacje Wydawnictwa GiA z Katowic,
w tym wszystkie roczniki, wydawanego od 1991 roku, sztandarowego tytułu „Encyklopedii piłkarskiej Fuji”.
Dlatego z dużą przyjemnością Muzeum podjęło się zorganizowania jubileuszowego spotkania z twórcą Wydawnictwa, dziennikarzem sportowym i historykiem piłki nożnej, a także darczyńcą
Muzeum – redaktorem Andrzejem Gowarzewskim. Spotkanie, na które przybyli liczni miłośnicy piłki nożnej z premierem Krzysztofem Bieleckim na czele,
odbyło się 29 października na ekspozycji stałej Muzeum. W pobliżu historycznych eksponatów polskiej piłki nożnej
oraz wystawy dorobku edytorskiego wydawnictwa GiA, profesor Józef Lipiec,
prezes PAOl, historyczno-socjologicznym esejem wprowadził gości w niezwykły fenomen naszych czasów – dzieje
i percepcję społeczną piłki nożnej. Re-

daktor Gowarzewski opowiedział o przygodzie swojego życia – piłce nożnej oraz
o powstaniu i dwudziestoletnich dziejach
wydawnictwa GiA. Po dyskusji, pytaniach
i podpisywaniu jubileuszowego tomu
gospodarz spotkania Tomasz Jagodziński, dyrektor MSiT zaprosił gości na tradycyjny poczęstunek.

Redaktor Andrzej Gowarzewski, podczas spotkania w MSiT.

ZOSTAŃ ŻEGLARZEM
W ramach cyklu wieczorów literackich
i poetyckich, 17 listopada odbyło się
w Muzeum wyjątkowe spotkanie autorskie. Naszym gościem, już po raz drugi, był Franciszek Haber, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, instruktor żeglarstwa, a także poeta i pisarz.
Pretekstem do spotkania w jesienny
i deszczowy wieczór była najnowsza
książka autora „Zostań żeglarzem,
żeglarstwo dla niesłyszących”. Licznie
przybyłym gościom, także niesłyszącym,
Franciszek Haber z wielką pasją opo-

Od prawej: Hanna Jeznak (MSiT), Franciszek Haber, autor książki; Tomasz Jagodziński, dyrektor MSiT; tłumacz języka migowego oraz przedstawiciel wydawcy
książki.

wiadał o prezentowanej książce – podręczniku oraz o swoich zamorskich wyprawach. Spotkanie, tłumaczone na język migowy, przeciągnęło się do późnych godzin i sprawiło wiele przyjemności jego uczestnikom i organizatorom.
[...] Barierę braku żeglarskiego języka mi−
gowego, utrudniającą niesłyszącym upra−
wianie żeglarstwa, tak pozytywnie kształtu−

jącego osobowość usuwa książka j. kpt. ż. w.
Franciszka Habera pt. „Żeglarstwo dla nie−
słyszących” będąca pierwszym w świecie pod−
ręcznikiem żeglarstwa dla głuchoniemych.
[...] A biorąc pod uwagę, że język migo−
wy ma międzynarodowy charakter, warto
ten podręcznik przełożyć na angielski, co
uczyni go hitem w środowisku niesłyszących
żeglarzy.
Jacek Czajewski
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GRA KOMPUTEROWA „RAJD POLSKI”
Muzeum Sportu i Turystyki w ostatnim
czasie poświęca coraz więcej uwagi
sportom motorowym. Kolejnym przykładem tego zainteresowania może
być zorganizowana w Muzeum w dniu
23 listopada konferencja prasowa wydawnictwa IQ Publishing.
Najwięcej zainteresowania wzbudziła
prezentacja gry komputerowej „Rajd
Polski”, która otrzymała oficjalną licencję Polskiego Związku Motorowego. W
konferencji, obok prezesa PZMot Andrzeja Witkowskiego, uczestniczyli kierowcy rajdowi Maciej Oleksowicz i Szymon Ruta. Wszyscy zaproszeni goście
mogli skorzystać z symulatora rajdowego, który stwarzał emocje równe prawdziwym wyścigom i pozwalał wszystkim
chętnym ocenić promowaną grę komputerową.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W dniu 3 grudnia z okazji światowego
dnia osób niepełnosprawnych, już po
raz IV zorganizowano w Warszawie
– z inicjatywy Muzeum Narodowego –
dzień otwarty w muzeach (Muzeum
Narodowe, Muzeum Niepodległości,
Muzeum Pałac w Wilanowie) dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Muzeum Sportu, które uczestniczyło w
tej akcji po raz pierwszy, przygotowało z
tej okazji specjalny program zwiedzania
połączony z projekcją filmów. Jednak
największą atrakcją Dnia było spotkanie
ze srebrnym medalistą w szabli na wózkach (indywidualnie i drużynowo) na
Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach
(2004) panem Stefanem Makowskim.

„KONCERT” ZUCHORY
W zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu
i Turystyki znajdują się wszystkie
książki i tomiki poezji Krzysztofa
Zuchory.
Sam autor wielokrotnie był gościem
Biblioteki podczas różnych spotkań i wieczorów poetyckich, kilkakrotnie był też
ich głównym bohaterem. Tym razem
zaprosiliśmy doktora Krzysztofa Zuchorę z okazji ukazania się kolejnego tomiku poezji pt „Koncert”. Nastrojowy wieczór poezji miał miejsce w Bibliotece
MSiT 6 października bieżącego roku.
Poeta czytał wybrane wiersze i opowiadał o emocjach towarzyszących ich powstaniu. Na zdjęciu obok Hanna Jeznak
(MSiT) i Autor.
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NASI GOŚCIE
W dniu 11 października br. Muzeum
odwiedziła drużyna mistrzów świata na żuzlu. Na zdjęciu od lewej:
Rune Holta, Tomasz Gollob, Adrian Miedziński, Janusz Kołodziej
w towarzystwie Tomasza Jagodzińskiego, dyrektora MSiT na ekspozycji stałej Muzeum w dziale Sporty
Motorowe.

Na zdjęciu poniżej Jeno Buzánszky, legenda piłkarstwa węgierskiego, obrońca „złotej jedenastki”
z Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach
(1952) z Tomaszem Jagodzińskim,
dyrektorem MSiT, przed gablotą poświęconą polskiej piłce nożnej na
ekspozycji stałej Muzeum w dniu 22
października 2010 r.

Na zdjęciu z prawej nasi goście
Olivier Guilband i David Pearson
z Manchester Museum of Futboll,
realizujący międzynarodowy projekt
“Only a game”, którzy gościli w
MSiT w dniu 21 grudnia br.

W Muzeum miało miejsce (13 października 2010 r.) oficjalne otwarcie
II edycji szkoły trenerów Polskiego
Związku Koszykówki 2010-2012. Na
zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej: Roman Ludwiczak, prezes
PZKosz, Andrzej Kraśnicki, prezes
PKOl, Kajetan Hądzelek, prezes
Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej i honorowy prezes PZKosz.

W I KWARTALE 2011 ZAPRASZAMY NA
DZIEJE SPORTU POLSKIEGO I OLIMPIZMU
wystawę stałą czynną codziennie z wyjątkiem poniedziałków
wtorek – piątek w godz. 9.00-17.00, sobota – niedziela w godz. 10.00-17.00

POLSKICH TURYSTÓW-KRAJOZNAWCÓW PORTRET WŁASNY
wystawę czasową z okazji 60. rocznicy powstania PTTK, czynną do 9 lutego

NIEZWYKŁĄ CHORWACJĘ
wystawę czasową czynną od 14 lutego do 4 marca

GIEŁDĘ KOLEKCJONERÓW PAMIĄTEK SPORTOWYCH
26 lutego od godz. 9.00

ZIMĘ W MIEŚCIE (od 14 do 27 lutego)
W programie:
– Zwiedzanie ekspozycji pod kątem zimowych dyscyplin sportowych;
– Stolik edukacyjny (kolorowanki, rebusy, krzyżówki i quizy);
– Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów:
„Bajeczny świat sportów zimowych”
„Maskotka Euro”
„Mój plakat Mistrzostw Euro 2012”
„Gra planszowa Zagrajmy w Euro 2012”
„Zimowe wędrówki z PTTK”
– W każdy czwartek w godzinach 10.00-14.00 pokaz filmów o sportach zimowych

Szczegółowe informacje na stronie www.muzeumsportu.waw.pl

Muzeum jest instytucją finansowaną ze środków
Samorządu Wojewodztwa Mazowieckiego

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
Muzeum Rejestrowane
01−531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
Centrum Olimpijskie
www.muzeumsportu.waw.pl
muzsport@muzeumsportu.waw.pl

DOJAZD
AUTOBUSY
114, 118, 185
(przystanek Centrum Olimpijskie)
114, 116, 122, 157, 181, 185, 205, 303
(przystanek Pl. Wilsona)
METRO
(stacja Pl. Wilsona)

Dyrektor Tomasz Jagodziński
Zastępca dyrektora Małgorzata Żuber−Zielicz

Numery telefonów MSiT
Sekretariat 022 56 03 780, fax 63 71 501
Dyrektor 022 56 03 787
Z−ca dyrektora 022 56 03 789
Dział Muzealiów 022 56 03 783
Czytelnia 022 56 03 790
e−mail: biblioteka@muzeumsportu.waw.pl

Archiwum Foto 022 56 03 782
Dział Edukacji i Promocji 022 56 03 786
e−mail: edukacja@muzeumsportu.waw.pl
Materiały informacyjne do „Wiadomości Muzealnych”
przygotowują pracownicy MSiT.
Fotografie ze zbiorów Archiwum Fotograficznego MSiT
Redakcja: dr Iwona Grys

