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Co wypadło z szafy prezydenta
Piotra Zaremby? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Odnalezione podczas remontu sali sesyjnej rady miasta w Szczecinie dokumenty

zostały przekazane Archiwum Państwowemu.

Drogocenne archiwalia budowlańcy odkryli w marcu -

znajdowały się w sza�e wbudowanej w boazerię. Nie wiadomo,

w jakim celu je tam złożono, ani dlaczego były zapomniane

przez 40 lat.

Jak mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek, znalezione w

kartonach dokumenty pozwolą jeszcze bardziej odkryć losy

powojennego Szczecina.

- Przeprowadzając remont starej sali sesyjnej, która będzie Salą Ślubów już niedługo. Odkryliśmy,

że w ścianach znajdują się kartony z dokumentami. To w sumie prawie 150 pozycji, które

przekazujemy w najwłaściwsze ręce, czyli w ręce naszego Archiwum Państwowego w Szczecinie -

powiedział prezydent Krzystek.

Pośród materiałów, pochodzących z lat 1945-1975, najcenniejsze są te z pierwszych lat

powojennych, obrazujące trudny i burzliwy okres przejmowania Szczecina przez polską

administrację.

- Są to dokumenty obrazujące działalność zarządu Miasta Szczecina, Prezydenta Miasta Szczecina,

ukształtowania granic Szczecina, ukształtowania się polskiej granicy zachodniej. Najważniejszym

eksponatem jest niewątpliwie mapa, sporządzona we wrześniu 1945 roku w Schwerinie podczas

rozmów polsko-radzieckich, na której wykreślono zasięg granicy państwowej na zachód od

Szczecina, czyli odcinek Świnoujście-Gry�no - informuje Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego

w Szczecinie.

Od wtorku przez najbliższe cztery dni będzie można obejrzeć najcenniejsze dokumenty,

dotyczące przejęcia miasta przez władze polskie w 1945 roku.
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Google Chrome, Mozilla Firefox,

Microsoft Edge, Safari, Opera

Słuchaj w ulubionej przeglądarce. Poleć

znajomym :)


Winamp

Słuchaj w MP3 (stereo, 128 kb/s,

44.1kHz) lub w AAC+ (stereo, 128 kb/s,

44.1kHz)


Telefon lub tablet z Androidem

Pobierz aplikację Radia Szczecin

z Google Play


iPad, iPhone, iPod

Pobierz aplikację Radia Szczecin

z AppStore


Odbiornik FM

Słuchaj w województwie

zachodniopomorskiem

(z wyłączeniem wschodniej części) na

częstotliwościach 92,0 - 94,4 - 98,7 -

106,3 MHz


Odbiornik DAB+

Słuchaj w zachodniej części

województwa zachodniopomorskiego -

kanał 11A

Loty Polska - Wł
od 127 zł

Loty Polska - We
od 135 zł

Loty Polska - Lo
od 105 zł
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Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Jak mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek, znalezione w kartonach dokumenty pozwolą jeszcze bardziej odkryć losy

powojennego Szczecina. ⭐

Pośród materiałów, pochodzących z lat 1945-1975, najcenniejsze są te z pierwszych lat powojennych, obrazujące trudny i

burzliwy okres przejmowania Szczecina przez polską administrację. ⭐

GDZIE: SZCZECIN
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Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
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