Współorganizator

„POWOJENNA WARSZAWA –
WYSTAWA FOTOGRAFII ZBYSZKO SIEMASZKI

– PIERWSZY RAZ W KOLORZE”

18 GRUDNIA 2021, GODZINA 12:00

Wydarzenie dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego

Organizator:
o Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
o Komisja Krajoznawcza Oddziału Warszawskiego PTTK

Współorganizator:
o Fundacja XBW im. Ignacego Krasickiego

Termin i miejsce:
o 18 grudnia 2021, Pałac Małachowskich w Warszawie

Kadra:
o Jacek Trzoch

–

prowadzący

o Jacek Marks, Anna Markowska

–

sekretariat wydarzenia

o Adam Lipiński

–

przyjmowanie zgłoszeń

o Dariusz Nazarczyk

–

obsługa księgowa

o Andrzej Dybek

–

obsługa przewodnicka

o Marek Kozikowski, Beata Birek

–

obsługa wystawy

o Marcin Rogoziński, Robert Skup

–

komunikacja elektroniczna

o Anna Wikieł

–

obsługa FOTO

Patronaty honorowe:
○

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik

○

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Pan Rafał Trzaskowski

○

Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Pani Izabela Stelmańska

○

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Pan Paweł Pietrzyk

○

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, Kolega Jerzy Kapłon

Partnerzy wydarzenia:
○

Agencja AM ART-MEDIA Agencja PR sp. z o.o.

○

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Patronat medialny:
○

RDC

Cel wydarzenia:
o promocja Warszawy i Mazowsza
o popularyzacja fotografii krajoznawczej
o zapoznanie uczestników z postacią Zbyszko Siemaszki i historią rodu Siemaszków
o spotkanie z rodziną Zbyszko Siemaszki
o przybliżenie uczestnikom wiedzy o architekturze powojennej Warszawy
o zaprezentowanie uczestnikom wnętrza Pałacu Małachowskich w Warszawie
o spacer tematyczny Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem
o integracja środowiska fotografów związanych z Warszawą

Program wydarzenia:
o

09:30 – 11:40 –

spacer tematyczny ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście

o

12:00 – 12:30 –

uroczyste rozpoczęcie wydarzenia (Pałac Małachowskich
w Warszawie, I piętro), wystąpienia zaproszonych gości

o

12:30 – 13:15 –

„Siemaszkowie – cztery pokolenia fotografii”, Filip Siemaszko

o

13:15 – 13:35 –

przerwa kawowa

o

13:35 – 14:05 –

„Warszawa i warszawiacy na fotografiach Zbyszko Siemaszki
w Narodowym Archiwum Cyfrowym”, Katarzyna Kalisz

o

14:05 – 14:35 –

„Stolica w obiektywie. Fotografie powojennej architektury miasta”,
Katarzyna Uchowicz

o

14:35 – 14:50 –

zakończenie wydarzenia

Uczestnictwo:
Wydarzenie dofinansowane jest z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Uczestnicy nie ponoszą kosztów. Dla zainteresowanych wsparciem wydarzenia istnieje
możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty na konto:
Oddział Warszawski PTTK
Santander Bank Polska SA
03 1090 1043 0000 0001 3333 3408
W tytule przelewu należy wpisać „darowizna na działalność statutową – Siemaszko”.

Zgłoszenia:
Przed dokonaniem zgłoszenia należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Kolegą
Adamem Lipińskim, celem zweryfikowania dostępności wolnych miejsc.
Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres: poczta@warszawski.pttk.pl
Zgłoszenie winno zawierać:


imię i nazwisko uczestnika



adres mailowy



numer telefonu kontaktowego (komórka)



informację czy zgłaszający zamierza uczestniczyć w spacerze tematycznym, który
zrealizowany zostanie bezpośrednio przed wydarzeniem
UWAGA – podanie danych kontaktowych jest obowiązkowe

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 grudnia, do godziny 15:00.
Uwaga – organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy
uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń – przed dokonaniem zgłoszenia należy
zweryfikować dostępność wolnych miejsc.

Telefony kontaktowe:
o

Adam Lipiński –

tel. 697-019-161

o

Jacek Marks

–

tel. 501-200-935

Informacje dodatkowe:
1.

Wydarzenie odbędzie się w podanym miejscu i czasie, bez względu na warunki
atmosferyczne.

2.

W przypadku wprowadzenia ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania
w podanym dniu, organizator podejmie starania związane z zarejestrowaniem dźwięku
i obrazu prelekcji umieszczonych w programie wydarzenia i udostępni te nagrania
na swoich stronach internetowych i FB.

3.

Wydarzenie jest samofinansujące się – organizator nie czerpie korzyści finansowych
z organizowanego przez siebie zadania.

4.

Każdy z uczestników obowiązkowo wypełnia kwestionariusz oceny ryzyka
epidemiologicznego – patrz załącznik. Wypełniony kwestionariusz należy przekazać
organizatorom w sekretariacie wydarzenia.

5.

Ubezpieczenie NNW uczestników we własnym zakresie – członkowie PTTK posiadają
ubezpieczenie w opłaconej składce członkowskiej.

6.

Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Za wszelkie szkody
spowodowane przez uczestników odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy.

7.

Podczas trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych.

8.

W miejscu organizacji wydarzenia (Pałac Małachowskich) zabrania się palenia tytoniu,
wyrobów tytoniopodobnych oraz papierosów elektronicznych. Prosimy o bezwzględne
zastosowanie się do obowiązujących zasad.

9.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian kolejności wygłaszanych prelekcji a także
dokonania zmian w programie wydarzenia, jeśli takowe będą wynikały z konieczności
ich wprowadzenia.

10. Współadministratorami danych osobowych są:
o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie,
ul. Senatorska 11 (00-075 Warszawa), NIP 526-00-10-044 (KRS 100817). Telefon:
22-8751000, e-mail: poczta@pttk.pl
o Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą
w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 21d/7 (03-287 Warszawa), NIP 524-280-69-04 (KRS
627952). Telefon: 500-000-001, e-mail: poczta@warszawski.pttk.pl.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powołało Inspektora Danych
Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem iod@pttk.pl
11. Podczas trwania wydarzenia, wszelkie zapytania, należy zgłaszać w sekretariacie lub
bezpośrednio do prowadzącego.

12. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

UWAGA:
Ze względu na sytuację epidemiczną SARS-CoV-2, każdy z uczestników wydarzenia
zobowiązany jest:
1.

stosować się do obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl)

2.

wypełnić kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego

3.

unikać podawania rąk na powitanie i pożegnanie

4.

zachować bezpieczną odległość (1-1,5m) od innych osób

5.

pomieszczeniach zamkniętych mieć zasłonięte usta i nos (maseczki ochronne)

6.

stosować się do poleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych oraz
organizatorów Wydarzenia (m.in. zachowanie odpowiedniego dystansu, przestrzeganie
zasad reżimu sanitarnego i limitów uczestników w przestrzeniach zamkniętych)

7.

przed wejściem na salę prelekcyjną każdy z uczestników ma obowiązek zdezynfekować
ręce – płyn dostępny będzie w sekretariacie wydarzenia

Autor zdjęć prezentowanych na wystawie - Zbyszko Siemaszko.
Zdjęcia wykorzystane do realizacji wystawy zostały udostępnione przez Narodowe Archiwum
Cyfrowe w formie: „Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”.
Remastering do 4K plus koloryzacja i retusz by Bogdan Markowicz
Współpraca przy realizacji wydarzenia:

○

Fotografia Siemaszkowie

○

Fundacja „Serce dla Kultury”

○

Stara Warszawa na fotografiach

