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Plakaty, afisze, a także bilety komunikacji - to część druków ulotnych, które
będzie można niebawem zobaczyć na wystawie "Dokumenty życia
codziennego szczecinian". Eksponaty pokażą, jak wyglądało życie w
Szczecinie od czasów pionierskich do lat 80. XX w.

AA

Najczęściej czytane

Oryginalne dokumenty życia społecznego będą prezentowane w Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie od 4 do 31 kwietnia br. Wystawę tworzą druki ulotne z
zasobów Książnicy i Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Odwiedzający zobaczą przede wszystkim druki dużego formatu, czyli plakaty, a
także druki informacyjne - afisze. "Plakaty przybliżają nam np. Dzień Dziecka,
Dzień Matki, ale także reklamują m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT" - mówi PAP
jeden z organizatorów wystawy dr Michał Urbas. "Afisze zaś to głównie historie
widowisk sportowych i teatralnych. Ciekawe są te informujące m.in. o
mistrzostwach w boksie, zawodach żużlowych czy spektaklach szczecińskich
teatrów" - dodał Urbas.
Prezentowane będą także foldery reklamowe szczecińskich zakładów pracy,
wśród których znalazł się np. cennik usług fryzjerskich z drugiej połowy lat 40. zaznaczył Urbas. Jak dodał, część ekspozycji to bilety komunikacji miejskiej oraz
rozkłady kolejowe i autobusowe, na których uwiecznione są już dawno
nieistniejące połączenia.
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Widzowie zobaczą również zaproszenia i dyplomy, a także materiały odnoszące
się do zlotu młodzieży "Trzymamy Straż nad Odrą", który odbył się w Szczecinie w
kwietniu 1946 r.
"Wystawa roztacza wokół odwiedzających perspektywę dawnych druków
ulotnych, nietrwałych i często utożsamianych z materiałami bezwartościowymi, ale
na które zerka się kątem oka z sentymentem albo zacięciem badawczym, bo nic
innego tak wiele nie mówi o życiu codziennym jak tego typu dokumenty" - mówił
Urbas.
Ekspozycja może zainteresować fanów sportu. Jeden z plakatów zapowiada
majowy mecz piłkarski z 1948 r. "Z cyklu rozgrywek o mistrzostwo A-klasy
O.Z.P.N. Szczecin" pomiędzy Pionierem Szczecin a Gwardią Słupsk. Można się z
niego dowiedzieć m.in., że mecz odbędzie się bez względu na pogodę, a zniżka
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miasta Słupska. Inny informuje o towarzyskich zawodach bokserskich pomiędzy
Gwardią Warszawa a Reprezentacją Okręgu Szczecin.

Druki ulotne to archiwalia rejestrujące różne przejawy życia politycznego,
społecznego, naukowego i kulturalnego - wyjaśnia Iga Bańkowska ze
szczecińskiego archiwum. Cechują się m.in. krótkotrwałą warstwą informacyjną o
charakterze użytkowym. Zalicza się do nich m.in.: afisze, bilety komunikacyjne czy
cenniki, ale również gazetki ścienne, odezwy, nalepki, jednodniówki, broszury,
karty reglamentacyjne, czy zawiadomienia.
Jak podkreśla Bańkowska, dla specjalistów z różnych dziedzin nauki, druki ulotne
to cenne źródło wiedzy pokazujące zmieniające się tendencje i nastroje
społeczno-polityczne w regionie i kraju, czy aktywność wielu środowisk.
Organizatorami ekspozycji są: dr Michał Urbas, Archiwum Państwowe w
Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w
Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.
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