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Zawierciański PRL w obiektywie – szukamy zdjęć

Bartłomiej Mortas
Tel.: 785 619 835
e-mail: mortas@cil.org.pl

Trwają prace nad kolejną, już czwartą edycją kalendarza „Dawne Zawiercie”.
Tym razem wydawcy postanowili przypomnieć wygląd i wydarzenia ważne dla
naszego miasta z okresu PRL-u.
Centrum Inicjatyw Lokalnych co roku wydaje atrakcyjny kalendarz „Dawne
Zawiercie”. Przedstawia on unikalne fotografie z dziejów miasta, udostępnione
przez kolekcjonerów. Kalendarz jest częścią inicjatywy o tej samej nazwie, która
funkcjonuje w postaci strony internetowej www.dawne-zawiercie.pl. – „Projekt
»Dawne Zawiercie« realizujemy od 2008 r. W jego ramach wydaliśmy już trzy
edycje kalendarza. Wersja na rok 2012 spotkała się z olbrzymim
zainteresowaniem – cały nakład wyprzedaliśmy już pod koniec listopada. W taki
sposób skutecznie promujemy wiedzę o przeszłości” – mówi Paweł Abucki,
wiceprezes Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL).
Edycja kalendarza na rok 2013 ma dotyczyć „rozkwitu” PRL-u, czyli od
zakończenia II wojny światowej do roku 1980. – „Dotychczas prezentowaliśmy
fotografie od końca XIX wieku do lat 30-tych. Miłośnicy miasta zwrócili nam
uwagę, że dla młodszego pokolenia nawet lata 70-te to »prehistoria«, a starsi
twierdzili, że mijający czas zaciera ich pamięć o tamtej epoce. Dlatego uznaliśmy,
że warto przypomnieć również okres PRL. Niezależnie od sporów ideologicznych,
był to czas, gdy w mieście wiele się działo i zmieniło, więc warto ocalić to od
zapomnienia. Były to już także czasy powszechnego robienia zdjęć, więc może w
prywatnych zbiorach zachowały się fotograficzne rarytasy” – dodaje Paweł
Abucki.
Kalendarz ukaże się jesienią. Wszystkich, którzy posiadają w domowych
archiwach interesujące zdjęcia Zawiercia z lat 1945-1980, prosimy o kontakt w
siedzibie CIL (Zawiercie, ul. Senatorska 14 w dni robocze od 7 do 15, osoba
kontaktowa Bartłomiej Mortas, telefon 533 121 204, e-mail: mortas@cil.org.pl).
Fotografie można prezentować wydawcy do końca sierpnia. Za zdjęcia, które
zostaną zakwalifikowane do druku, wydawca przewiduje honorarium dla osoby
udostępniającej fotografię.
Na zdjęciach wybrane karty kalendarza z ubiegłego roku.

