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Jaka była pierwsza książka w języku polskim, która trafiła do Książnicy Pomorskiej? Jaki jest najstarszy
dokument w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie? Odpowiedzi na te i o wiele więcej pytań będzie
można uzyskać już w piątek. Trzy szczecińskie instytucje postanowiły połączyć siły i wspólnie zorganizować
wystawę i konferencję.
Książnica Pomorska, Archiwum Państwowe i Muzeum Narodowe w Szczecinie obchodzą w tym roku 70. urodziny. Z tej
okazji w muzeum zostanie zorganizowana wystawa "Organizmy pionierskie. Życie kulturalne pierwszych lat polskiego
Szczecina". Wernisaż poprzedzi konferencja poświęcona tym trzem instytucjom.
Wspólne zbiory na wystawie
- Organizmy w nazwie to z jednej strony metaforycznie trzy instytucje, organizmy, które udostępniły swoje zbiory,
pokazują tutaj dzieła sztuki i dokumenty - wyjaśnia dr Szymon Piotr Kubiak, kurator wystawy. - Biologiczny aspekt
określeń organizmy i życie kulturalne nie jest przypadkowy. Odwołujemy się tutaj do motywów, które pojawiały się w
sztuce tuż po 1945 roku.
Wystawa jest podzielona na kilka działów: Prolog, Ziemia, Morze i Gród Piastowski. Muzeum zaprezentuje zarówno
prace plastyczne, jak i dzieła literatury, m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana
Tomaszewskiego i Łukasza Niewisiewicza. Na wystawie pojawią się także grafiki Andrzeja Wajdy stworzone podczas
jego krótkiego pobytu w Szczecinie. Prace często są zestawione w nietypowy sposób, np. propagandowy plakat wisi tuż
obok idyllicznego pejzażu, jednak łączy je wspólny motyw. Wernisaż wystawy odbędzie się o godz. 17.30 w piątek w
gmachu muzeum przy Wałach Chrobrego.

Wystawę poprzedzi konferencja dotycząca trzech instytucji obchodzących 70-lecie. Jej motywem przewodnim będzie nie
tyle historia samych placówek, co historia życia kulturalnego Polaków na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Nie zabraknie
też wspomnień oraz ciekawostek.
- Pierwsze książki po polsku, które do Szczecina trafiły z Warszawy, to były instrukcje obsługi maski PeGaz - opowiada
Lucjan Bąbolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej. Wśród prelegentów są m.in. Marek Tałasiewicz, Stanisław
Heropolitański i prof. Kazimierz Kozłowski.
Konferencja rozpocznie się w piątek w Książnicy o godz. 10. Z kolei od godz. 11 w Archiwum Państwowym przy ul.
Wojciecha będzie można oglądać zbiory instytucji.
- Zaprezentujemy najstarsze dokumenty pergaminowe z naszych zbiorów, w tym najstarszy z 1294 roku, czyli
potwierdzenie praw miejskich dla Szczecina i dokumenty z oryginalnymi podpisami królów pomorskich - zapowiada
Maria Frankel z Książnicy Pomorskiej.

Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA

2015-09-10 08:29

