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Serdecznie zapraszam do udziału w prezentacji multimedialnej pt. "Tak było w Górze
Kalwarii”, która odbędzie się 26.10.2012 roku (piątek) o godz. 17 w Bibliotece w Górze
Kalwarii.

Dzięki kwerendzie przeprowadzonej w archiwach krajowych i zagranicznych oraz współpracy z
mieszkańcami posiadającymi w swoich zbiorach unikatowe fotografie udało się przygotować na
wystawę ponad 100 niezwykle interesujących zdjęć Góry Kalwarii i Czerska z lat 1914 - 1989,
m. in
. z wizyty Józefa Piłsudskiego w Górze Kalwarii, zwiedzania Czerska przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, odsłonięcia nieistniejącego już pomnika Józefa
Piłsudskiego przy koszarach na ulicy Dominikańskiej, żołnierzy 1 – Pułku Artylerii Legionów
Polskich z 1917 roku, jedynego zbombardowanego podczas II wojny światowej budynku przy
zbiegu ulicy Lipkowskiej i Wiślanej, kolejki wąskotorowej, uroczystości 1- majowych z 1970
roku.

Zdjęcia są unikatowe i na pewno przybliżą mieszkańcom przeszłość Góry Kalwarii. Równie
atrakcyjne dla widzów mogą okazać się archiwalne filmy dokumentalne nagrane w Górze
Kalwarii, Czersku i Kątach w okresie między wojennym. Przede wszystkim niezwykle
interesujący dla mieszkańców może okazać się dokument przedstawiający zawody sportowe w
Centralnej Szkole Straży Granicznej w Górze Kalwarii nagrany w latach 30 tych XX wieku.
Poza tym bardzo ciekawe jest nagranie z Zakładu Tresury Psów w Kątach pod Górą Kalwaria
– pokaz tresury psów może przyciągnąć uwagę nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Ciekawy jest
również film promujący składany kajak i zachęcający do spływów Wisłą, widzowie będą mogli
obejrzeć nadwiślańskie pejzaże z 1929 roku i grupę przyjaciół spływających na kajaku Wisłą do
Czerska – krótki film kończy scena, gdy turyści przechodzą przez wieżę bramną na zamku. Na
spotkaniu w Bibliotece będzie można także obejrzeć fragmenty filmów nagranych podczas
okupacji przez Niemców, m.in . z podróży kolejką wąskotorową do zakładów naprawy
samochodów zlokalizowanych w Górze Kalwarii w czasie II wojny światowej. Niezwykle
unikatowy jest również film Kroniki Filmowej, którego tematem jest „Ciuchcia” kursująca
z Warszawy do Góry Kalwarii. Momentami zabawny film, przypomni o nieistniejącej już
niestety linii kolejki wąskotorowej. Dla fanów sportów motorowych atrakcją będzie film
przedstawiający rajd „Monte Calvaria” z 1969 roku.
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