
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,27291759,notatki-zaremby-protokoly-i-mapy-

dokumenty-sprzed-76-lat-przekazane.html?fbclid=IwAR0169iQC4eXm2zt7ASFl0J-

Q_ogv122HHQg3vppf2VaNl79GgEcS4N8bH8 

Archiwum Państwowe 

Notatki Zaremby, protokoły 

i mapy. Dokumenty sprzed 

76 lat przekazane do 

Archiwum Państwowego w 

Szczecinie 
Aleksander Stanuch 

1 ZDJĘCIE 

Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Archiwum Państwowego oraz Piotr Krzystek - 

prezydent Szczecina podczas oficjalnego przekazania archiwalnych 

dokumentów. ((Aleksander Stanuch)) 

Odnalezione niedawno w urzędzie miasta zapiski dotyczące Szczecina z lat 1945-1975 zostały w 

poniedziałek przekazane do Archiwum Państwowego. Do piątku będą też ogólnodostępne dla 

mieszkańców. 

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/0,113203.html?tag=Archiwum+Pa%F1stwowe


W poniedziałek po południu prezydent Piotr Krzystek oficjalnie 

przekazał na ręce Krzysztofa Kowalczyka, dyrektora Archiwum 

Państwowego w Szczecinie, archiwalne dokumenty, które znaleziono 

w marcu podczas remontu jednej z sal urzędu miejskiego. Najstarsze 

zapiski pochodzą z 1945 r. i są związane z Piotrem Zarembą, 

pierwszym polskim prezydentem Szczecina. 

Co znaleziono w urzędzie miasta? 

Do odkrycia zapisków doszło podczas demontażu wystroju sali 

sesyjnej rady miasta, która znajduje się w lewym skrzydle magistratu. 

Znaleziono kilkadziesiąt teczek z dokumentacją z lat 1945–1975. 

Dokumenty 

znalezione w urzędzie miejskim. (Aleksander Stanuch) 

Wśród przekazanych zapisków znajdują się m.in. notatka z 30 

kwietnia 1945 r. o wywieszeniu polskiej flagi na gmachu obecnego 

urzędu wojewódzkiego przy Wałach Chrobrego. Znaleziono także 

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/0,113203.html?tag=Piotr+Zaremba
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/0,113203.html?tag=Piotr+Zaremba


druki ulotne (obwieszczenia, karty żywnościowe, legitymacje, kartę 

tramwajową prezydenta Zaremby), protokół z przejęcia Szczecina 

przez polską administrację z lipca 1945 r., sprawozdania i raporty, 

rozkazy podróży służbowych, reprodukcję mapy z narady w 

Schwerinie z września 1945 r. z zaznaczeniem przebiegu granicy 

polsko-niemieckiej na odcinku Gryfino–Świnoujście oraz 

potwierdzenia nadania tytułu Honorowego Obywatela Szczecina dla 

Nikity Chruszczowa oraz gen. Pawła Batowa. 

Ręcznie pisane notatki 

prezydenta Piotra Zaremby. (Aleksander Stanuch) 

– Te dokumenty są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia historyka czy 

też ludzi, którzy po prostu interesują się historią Szczecina – 

powiedział Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego. 

– To dla nas ważny dzień i cieszymy się, że udało się sprowadzić te 

dokumenty do naszej placówki. 

Można przyjść i samemu zobaczyć 



Przekazanie archiwalnych dokumentów nastąpiło 5 lipca, czyli w 76. 

rocznicę przekazania Szczecina administracji polskiej. Władzę w 

mieście przejął wówczas Piotr Zaremba. 

W 

urzędzie miejskim znaleziono m.in. raporty, artykuły czy mapy. (Aleksander Stanuch) 

– Jest to grupa bardzo cennych dokumentów, które dają dodatkowe 

informacje na temat tego, co działo się w Szczecinie zaraz po wojnie. 

Przekazujemy te zapiski w najbardziej odpowiednie ręce – powiedział 

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Z zasobów będą mogli 

korzystać chociażby naukowcy czy studenci przygotowujący się do 

pisania prac magisterskich. 

Przekazane do Archiwum Państwowego dokumenty zostaną w nim na 

stałe, a od wtorku do piątku do godz. 14 wszystkie dokumenty będą 

ogólnodostępne przy ul. św. Wojciecha 13. 


