
Wystawa „Letni wypoczynek i rekreacja  

w II Rzeczypospolitej”. 

 

Nareszcie lato! Wakacje i beztroska! Rzućmy wszystko i jedźmy w nieznane, 

byle dalej od pracy, obowiązków i powinności! Idźmy w dal, zostawmy za sobą 

niewypełnione dokumenty, niezadowolonego szefa i nadąsanych 

współpracowników, tylko po to, by poczuć pod stopami piasek czy delikatne 

muskanie morskich fal… tylko po to, aby poczuć letni powiew wiatru i delikatne 

promienie słońca, zapach lasu czy świeżo skoszonej trawy… tylko po to, aby nabrać 

dystansu do siebie i całego otoczenia… wreszcie po to, aby móc wrócić do 

codzienności, kiedy ten uroczy, ale jakże krótki czas wakacyjnych wycieczek 

dobiegnie końca.  

Zanim jednak wyruszymy w drogę koniecznie musimy odwiedzić 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, by 

obejrzeć przygotowaną przez Dział Informacji Naukowej wystawę „Letni 

wypoczynek i rekreacja w II Rzeczypospolitej”.  

Świat po pierwszej wojnie oszalał na punkcie turystyki. Podróże, krótsze i 

dłuższe wycieczki, wyjazdy „do wód” były modne już na przełomie XIX i XX wieku, 

jednak po 1918 roku zwyczaj organizowania sobie wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania, w rejonach szczególnie malowniczych, objął znacznie szersze warstwy 

społeczeństw. Modzie na wakacje i podróże towarzyszyła rosnąca popularność 

ruchu na świeżym powietrzu, sportów, a także wszelkich innych zajęć 

pozwalających uatrakcyjnić nadmiar wolnego czasu, jakim dysponowali goście 

uzdrowisk i miejscowości turystycznych.  

Wystawa „Letni wypoczynek i rekreacja w II Rzeczypospolitej”, 

przygotowana przez Dział Informacji Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. M. J. Piłsudskiego zapewne doskonale wprowadzi Państwa w wakacyjny klimat, 

przybliżając sposoby i formy spędzania letnich wakacji i czasu wolnego w Polsce 



okresu międzywojennego, prezentując najciekawsze miejsca, do których wędrowali 

turyści – znane kurorty, uzdrowiska i letniska licznie wówczas odwiedzane, 

nadmorskie plaże nad Bałtykiem czy górskie szlaki. Poza tym ekspozycja 

przedstawia najpopularniejsze środki transportu owych czasów, od motocykli i 

samochodów poczynając, na pociągach i modnych wagonach kempingowych 

kończąc. 

Wystawa powstała w oparciu o międzywojenne czasopisma związane z 

turystyką i sportem (np. „Sport wodny”, „Turystyka”, „Turysta w Polsce” czy „Auto 

i Turysta”), pozycje książkowe, przewodniki, mapy automobilowe czy zdjęcia i 

pocztówki pochodzące ze zbiorów Książnicy Łódzkiej. Jej uzupełnieniem są 

fotografie i reklamy pojawiające się na łamach prasy tamtego okresu.  

 Ekspozycję dodatkowo wzbogacają elementy sprzętu turystycznego z lat 20 – 

30 XX wieku, takie jak kufer podróżny i podręczna męska walizka na przybory 

toaletowe, które pochodzą z prywatnej kolekcji pana Łukasza Grzejszczaka. Ponadto 

od 27 lipca na wystawie będzie można zobaczyć m.in. turystyczny plecak i czekan z 

lat 30. oraz rakiety tenisowe i rower, które wypożyczone zostaną ze zbiorów 

Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi.  

 
Wystawa prezentowana jest w holu wystawowym  

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Łódź, ul. Gdańska 100/102 

od 17 lipca do 31 sierpnia 2017 roku.  

 

Serdecznie zapraszamy! 

  

 


