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Dziś, w gmachu głównym MAH Stargard, przy Rynku Staromiejskim, odbył się 
wernisaż nowej wystawy czasowej "Oswajanie słowem. Obraz Pomorza Zachodniego w 
latach 1945-1946 na afiszach, w rozporządzeniach i ogłoszeniach".  

reklama 

 

Dr Jan Macholak, dyrektor Archiwum Narodowego w Szczecinie:  
 
- Wystawa to najprzyjemniejsza część życia muzealnego - mówiła na otwarciu wystawy 
jej komisarz Jolanta Aniszewska, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. - Koledzy archiwiści z Archiwum 
Narodowego w Szczecinie wykonali obszerną kwerendę. Stargardem chciałam się zająć 
sama, nie oddałam go. 
 
 
Kwerenda to poszukiwania w zasobie archiwalnym konkretnego dokumentu lub 
informacji na dany temat.  

- To nie pierwsza wystawa pokazująca Pomorze Zachodnie w roku 1945 i latach 
powojennych - mówiła J. Aniszewska. - Chcąc jej nadać jasny kształt musiałam dokonać 
selekcji. Wybrałam tylko te materiały, które ukazały się drukiem. Większość było 
maszynopisem, część rękopisem. Kierowałam się instynktem i doświadczeniem.  
 
 
Plansza z najstarszą publikacją pochodzi z kwietnia 1945. Wystawa ułożona jest 
chronologicznie.  
- Pozwala prześledzić historię Pomorza i problemy, z którymi borykały się ówczesne 
władze - podkreślała Jolanta Aniszewska. - Także mieszkańcy, którzy m.in. poszukiwali 
swoich bliskich. 
 
 
Publikacje zawierają także - dość egzotycznie już dziś brzmiące - reklamy.  
 
Ciekawostką wystawy są wielkie klocki - puzzle do układania przez zwiedzających.  
 
Na wernisażu, na podłodze sali wystawowej, rozsypane było pierze. To symbol 
pochodzący ze wspomnień Piotra Zaremby, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina. 
W kwietniu 1945 r. spał on w jednym z opuszczonych domów w ówczesnym 
Starogrodzie, właśnie na zwałach pierza z wyprutych pierzyn.  
 
Po dzisiejszym wernisażu odbyła się debata „Czy (i jak) oswoiliśmy Pomorze 
Zachodnie?”, którą poprowadził Bogdan Twardochleb, z udziałem prof. Zbigniewa A. 
Kruszewskiego, dr Pawła Migdalskiego oraz dr Jana Macholaka.  
 
MAH Stargard 6 listopada, o godzinie 17, zaprasza na kuratorskie oprowadzanie po 
wystawie "Oswajanie słowem. Obraz Pomorza Zachodniego w latach 1945-1946 na 
afiszach, w rozporządzeniach i ogłoszeniach". Będzie można się dowiedzieć m.in. o jej 
powstawaniu. Wstęp wolny.  



 


