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Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest instytucją kultury współprowadzoną przez Miasto Wrocław oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ideą przyświecającą jej powołaniu jest przekonanie, 
że wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na ziemiach zachodnich po okresie wiel-
kich zniszczeń II wojny światowej miały ogromne znaczenie w historii Polski, kontynuowały najlepsze 
tradycje Rzeczypospolitej i wywarły istotny wpływ na przezwyciężenie podziału Europy.

Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej. Organem zarządzającym 
Ośrodka jest Dyrektor, a organem doradczym i opiniodawczym Rada Programowa. Funkcję Dyrektora 
pełni Marek Mutor.

W skład Rady Programowej Ośrodka wchodzą:

1. Kazimierz Michał Ujazdowski – Przewodniczący Rady
2. Àkosz Engelmayer
3. Stanisław Gebhardt
4. Adolf Juzwenko
5. Padraic Kenney
6. Grzegorz Strauchold
7. Włodzimierz Suleja
8. Jakub Tyszkiewicz
9. Krzysztof Turkowski
10. Paweł Ukielski
11. Joanna Wojdon
12. Klaus Ziemer

 
Misją Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego 
i kulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska po II wojnie światowej, a w szczególności:

• upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec władz komunistycznych,
• popularyzacja (wśród mieszkańców miasta, w Polsce i za granicą) wiedzy o powojennej historii 
 Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego, w tym o wkładzie Wrocławia  
 w pojednanie europejskie.

2Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”



Sprawozdanie roczne 2017

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Instytucja swoje cele realizuje poprzez projekty wystawiennicze, edukacyjne i badawcze. Program pracy 
na 2017 r. zatwierdzono 18 stycznia 2017 r. Wyróżniono w nim główne osie tematyczne: pięć ciągłych 
i dwie czasowe. Były to:

1|   WROCŁAW 1945–2016. Skomplikowane dzieje miasta – opowiedziane. 

W ramach wystawy głównej i innych działań realizowanych przede wszystkim na terenie Centrum 
Historii Zajezdnia szerokie kręgi odbiorców miały zapoznać się z opowieścią o powojennych dziejach 
miasta. Tematyka osi dotyczyła zarówno syntezy tej historii jak i poszczególnych jej elementów: sportu, 
życia codziennego, wybitnych postaci.

Do tej osi nawiązywały przede wszystkim Programy Edukacyjny, Program Obchodów Rocznicowych 
oraz Program Dokumentacyjny.

2|   ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE. Ponowne spojrzenie na mapę.

Oś proponująca nowe spojrzenie na fenomen Ziem Zachodnich i Północnych i mapę tych terenów rozu-
mianą jako mapę topograficzną, mapę społeczną oraz mapę pamięci. Celem było ukazanie wyjątko-
wości doświadczenia obszaru Ziem Zachodnich i Północnych, jego odmienności od reszty Polski oraz 
wewnętrznego zróżnicowania. Takie podejście skutkować miało wyjściem poza „wrocławsko-centryczną” 
perspektywę i wzbogaceniem narracji opowieści o tych obszarach.  

Tematyka tej osi podejmowana była głównie w ramach Programu Sieci Ziem Zachodnich 
i Północnych oraz Programu Instytutu Kominka. 

3|   KOMINEK. Doświadczenie pojednania polsko-niemieckiego jako inspiracja    
      do rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.  

Oś obejmowała projekty badawcze, seminaria i debaty oraz działania w ramach „Instytutu Kominka” 
wzmocnione działaniami edukacyjnymi i pracami w ramach innych programów, służące refleksji pojed-
nania międzynarodowego i jego „transferowalności”.

Tematyka tej osi realizowana była przede wszystkim w ramach programu Instytutu Kominka, 
ale też w zakresie programu Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

4|   SOLIDARNOŚĆ przez wielkie i małe „s”. Co nam zostało z tej historii? 

Tematyką osi było zwrócenie uwagi zarówno na doświadczenie „Solidarności” jak i na postawę solidar-
ności poprzez realizację programu obchodów rocznicowych, projektów cyklicznych, wydawnictw, debat 
i projektów społecznych (w tym wolontariatu). Za punkt wyjścia przyjęto założenie o potrzebie powrotu 
do idei solidarności – we Wrocławiu, w Polsce, w Europie, na świecie. Praktycznym wymiarem tego podej-
ścia miało być otwarcie się Ośrodka na inicjatywy obywatelskie różnych środowisk.

Problematyka ta została włączona przede wszystkim w Program Obchodów Rocznicowych, Program 
Edukacyjnym oraz Program Instytutu Kominka. 
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5|   PRZESTRZEŃ DLA KULTURY 

Działaniom w ramach tej osi przyświecała idea, że wydarzenia kulturalne i artystyczne stanowią istotny 
element tożsamości współczesnego Wrocławia a przez język sztuki możną zwrócić uwagę na ważne 
zjawiska współczesności oraz w nieoczywisty sposób opowiadać o historii. Działalność w ramach tej osi 
zakładała organizację wydarzeń mających duże znaczenie dla kultury polskiej i europejskiej.

Założenia tej osi realizował przede wszystkim Program Artystyczny i Edukacyjno-Wystawienniczy. 

6|   ROK 1997 jako element kształtowania tożsamości i pokoleniowe doświadczenie    
      Dolnoślązaków 

Oś inspirowana dwudziestą rocznicą Kongresu Eucharystycznego oraz Powodzi Tysiąclecia mająca za cel 
ukazanie kulturotwórczego potencjału wydarzeń.

Tematyka tej osi miała swoje odzwierciedlenie w Programie Obchodów Rocznicowych, Programie 
Edukacyjnym, Programie Cyklicznym i Programie Dokumentacyjnym. 

7|   SPORT 

Inspiracją działań w ramach tej osi stały się odbywające się we Wrocławiu The World Games 2017. 
Igrzyska posłużyły za punkt odniesienia do ukazania powojennej historii sportu.

Osie tematyczne stanowiły wytyczne dla organizacji działań Ośrodka w ramach obszarów, na które 
z kolei składały się realizowane w trybie ciągłym programy, a w ramach tych programów indywidualne 
projekty. W niniejszym sprawozdaniu zrelacjonowano pracę Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2017 r. 
w oparciu o te właśnie ramy organizacyjne.

I. Powołanie i rozwój Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

Działania Sieci Ziem Zachodnich i Północnych koncentrują się na próbie opowiedzenia o powojennych 
dziejach ziem przyłączonych do Polski w 1945 r. w sposób, który wypełniłby lukę pomiędzy anachro-
nicznym udowadnianiem odwiecznej polskości tych ziem, określanych wówczas jako odzyskane, a nad-
mierną ekspozycją ich niemieckości. 

Działalność Ośrodka w ramach tego obszaru ogniskuje się wokół Programu Badawczego Ziem 
Zachodnich i Północnych. Celem programu jest prowadzenie i upowszechnianie wyników wielo-
aspektowych badań poświęconych przeszłości i współczesności terenów, które zostały włączone w  kład 
państwa polskiego w wyniku II wojny światowej, a także wsparcie działalności statutowej instytutów 
badawczych biorących udział w Programie, poprzez zamówienie u nich badań szczególnie ważnych 
z punktu widzenia polityki państwa. Wyniki realizacji Programu (artykuły, ekspertyzy, polemiki, recen-
zje etc.) publikowane są w internetowym czasopiśmie naukowym Rocznik Ziem Zachodnich (pierwszy 
numer Rocznika ukazał się w lutym 2018 r.). Program jest realizowany we współpracy z Państwowym 
Instytutem Naukowym – Instytutem Śląskim w Opolu, Instytutem Zachodnim im. Z. Wojciechowskiego 
w Poznaniu, Centrum Dialogu Przełomy (oddziałem Muzeum Narodowego w Szczecinie) oraz Ośrodkiem 
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.  Program umożliwia również stworzenie platformy 
współpracy dla instytucji realizujących zadania z zakresu badania, dokumentowania i upowszechniania 
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historii Ziem Zachodnich i Północnych, co zaowocowało już powołaniem do życia konsorcjum Sieci 
Ziem Zachodnich i Północnych.

Jednym z projektów realizowanych wspólnie przez 
Sieć jest podróżująca wystawa Wrastanie. Ziemie 
Zachodnie i Północne. Początek opowiadająca 
o  procesach kluczowych dla kształtowania się tożsa-
mości powojennych mieszkańców Ziem Zachodnich 
i  Północnych. Interaktywna wystawa w formie prze-
strzennej instalacji zbudowana na powierzchni 200 m 
kwadratowych opowiada o pierwszych powojennych 
latach Polaków na ziemiach przyłączonych w 1945  r. 
Wynikające z tego faktu konsekwencje, takie jak 
wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych 
zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, a  przede 
wszystkim budowy nowej tożsamości oraz specyficzne 
działania władzy komunistycznej względem tych tere-
nów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświad-
czeniu historycznym Ziem Zachodnich i Północnych 
i zamieszkującej je ludności.  W szczególności ukazano 
tu doświadczenie budowania tożsamości i  poczucia 
wspólnoty z lokalną społecznością. Wystawa począw-
szy od listopada 2017 r. jest prezentowana w miastach 
na terenach przyłączonych do państwa polskiego po 
II  wojnie światowej. Wystawie towarzyszy katalog 
wydany w języku polskim i angielskim.

Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu wystawy 
była konferencja odbywająca się w dniach 6–7 listopada 
2017 r. Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze 
lata na Ziemiach Zachodnich i  Północnych prezentu-
jąca złożoność i wieloaspektowość zagadnienia jakim 
są Ziemie Zachodnie i Północne. W czasie konferencji 
pracownicy wygłosili następujące referaty:

• P. Zubowski, Przesiedlenie polskiej ludności z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne  
 w świetle wspomnień jej ukraińskich sąsiadów, na przykładzie społeczności Obertyna w dawnym   
 województwie stanisławowskim;
 
• E. Sowińska, Życie codzienne na Ziemi Złotoryjskiej w latach 1945–1948 w świetle wspomnień   
 i relacji oral history jej mieszkańców;
 
• J. Kluba, Przez spółdzielnię do zagrody własnej – próby (koncepcje) przebudowy ustroju rolnego   
 Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1948;

• K. Bock-Matuszyk, „Jakoś każdemu się chciało...” Radość i nadzieja w relacjach nowych mieszkańców
 Ziem Zachodnich i Północnych.



Sprawozdanie roczne 2017

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Kolejnym projektem badawczym realizowanym 
w 2017 r. był Fabryczny Wrocław. Celem projektu jest 
nagranie relacji biograficznych pracowników zakładów 
produkcyjnych we Wrocławiu działających w  okresie 
PRL–u. Do tej pory w zbiorach Ośrodka znalazły się rela-
cje pracowników zakładów: Dolmel, Pafawag, Hydral, 
Pollena–Wrocław, Elwro, Polar, Hutmen i  Archimedes. 
Trwa gromadzenie kolejnych nagrań.

Dodatkowo w ramach obszaru funkcjonuje rów-
nież Program rezydencji naukowych, oferujący  
krótkoterminowe (1–3 miesięcy) pobyty naukowe dla 
młodych badaczy spoza Polski, których aktywność 
naukowa skoncentrowana jest na tematyce wpisującej 
się z założenia programu badawczego Sieci. W  I edycji 
programu rezydencji naukowych w przyznano trzy 
stypendia następującym osobom: Olehowi Brovko 
(Mniejszość ukraińska na ziemiach zachodnich i pół-
nocnych Polski – geneza, kontrowersje, współczesność), 
Nancy Waldmann (Odgórna dekomunizacja i oddolne 
przyswajanie sowieckich miejsc pamięci – wybrane przy-
kłady na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski) oraz 
Liubomyrowi Khakhuli (Muzea a  pamiętanie: II wojna 
światowa w muzealnych wystawach Ukrainy i  Polski 
1989–2016). Wydarzeniami podsumowującymi były 
spotkania seminaryjne stanowiące okazję do wymiany 
doświadczeń dla przedstawicieli instytucji zaangażowa-
nych, a także prezentujące wyniki prac stypendystów.

Długofalowo Sieć realizuje postulat budowy 
Muzeum Ziem Zachodnich, mające eksponować opo-
wieść o fenomenie wieloaspektowej odbudowy tych 
ziem i uformowaniu nowego społeczeństwa wraz z uka-
zaniem znaczenia dorobku kulturowego w powojennej 
historii Polski.

Metoda „oral history” zastosowana w pozyskiwaniu, opracowaniu i analizie źródeł historycz-
nych znajduje szczególne miejsce w działalności Ośrodka w ramach obszaru Sieci Ziem Zachodnich 
i Północnych. Cyklicznie organizuje się nieodpłatne warsztaty ukierunkowane na tę metodę. Dodatkowo 
fundowany jest Grant Oral History wspierający badania wykorzystujący metodę w badaniach realizo-
wanych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Na uwagę zasługuje zastosowanie 
w minionym roku metody w projekcie Historia migana, który gromadził relacje głuchych świadków historii.

Projektem badawczym o szczególnym znaczeniu jest rozpoczęty w 2017 r. projekt Stu stulatków 
na  100-lecie odzyskania niepodległości. Projekt zakłada przeprowadzenie i nagranie wywiadów bio-
graficznych ze świadkami historii, którzy urodzili się w roku odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a w 2018 r. ukończą sto lat oraz z osobami jeszcze starszymi, które opowiedzą o swoim doświadcze-
niu ostatniego 100-lecia historii Polski. Powstałe w ten sposób źródła historyczne – relacje historii 
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mówionej wzbogacone o dokumenty i zdjęcia – posłużą do stworzenia wędrującej wystawy plene-
rowej, której ekspozycja w 2018, 2019 i 2020 r. będzie okazją do organizacji lokalnych uroczystości 
upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt podsumowywać będzie 
publikacja popularnonaukowa. W realizację włączyli się partnerzy Ośrodka: Instytut Śląski w Opolu, 
Instytut Zachodni w Poznaniu, Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie i Centrum Dialogu „Przełomy” 
w Szczecinie a także czołowe instytucje zajmujące się w Polsce zbieraniem relacji świadków historii, jak 
Dom Spotkań z Historią w Warszawie, czy „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

W obszarze znalazły swoje miejsce również projekty badawcze rozwijające współpracę między-
narodową Ośrodka. W 2017 r. zrealizowano trwający rok projekt dotyczący dróg transgranicznych 
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej zrealizowany we współpracy z czeską oraz słowacką organizacją 
Post Bellum. Celem projektu było zebranie relacji historii mówionej polskich i czechosłowackich 
działaczy opozycyjnych, organizujących oraz uczestniczących w spotkaniach na granicy polsko-cze-
chosłowackiej w latach 70. i 80. XX wieku. Relacje posłużyły do opracowania transgranicznych ścieżek, 
ich prezentacji na wystawie (wraz z innym materiałem dokumentacyjnym – zdjęcia, pamiątki) oraz 
w Internecie. Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej 
oraz Fundusz Wyszehradzki; zakończył się konferencją podsumowująca jego wyniki, w której wzięli 
udział: Petr Blažek, Petr Bartoš, Mirosław Jasiński, Jarosław Broda i Łukasz Kamiński.

W ramach Obszaru Sieci zorganizowano również następujące wydarzenia:

Wrocław – wizerunek miasta 2017 
Konferencja zorganizowana we współpracy Ośrodka i Politechniki Wrocławskiej

Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane? 
Debata naukowa z udziałem prof. R. Traby, prof. G. Straucholda i prof. A. Saksona

Prelekcja dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie    
wprowadzająca w problematykę żołnierzy wyklętych. Wydarzenie współorganizowane   
było z wrocławskim oddziałem IPN.

Działania w ramach obszaru objęły również publikację książki Od „Landschaftu” do „krajobrazu”. 
Z  pogmatwanych dziejów Śląska, pod redakcją naukową prof. Grzegorza Straucholda, dr hab. Joanny 
Nowosielskiej-Sobel i dr. Rafała Nowakowskiego została opublikowana jako pierwszy tom serii wydaw-
niczej „Spotkania Dolnośląskie Nowe”. Seria zawiera 19 artykułów naukowych dotyczących szeroko 
pojętej przestrzeni Śląska – zarówno w wymiarze geograficznym, jak i kulturowym. Monografia jest 
pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w 2016 r. przez Pracownię Atlasu Historycznego 
w Instytucie Historycznym UWr, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą, przy 
wsparciu Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Kolejną publikacją był reportaż „Niezwykłe życie” 
Jadwigi Leszczyńskiej opisujący losy autorki wydane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu 
im. Jana Pawła II przy udziale finansowym Ośrodka. 
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II. Działalność Centrum Dokumentacyjnego

Jednym z podstawowych celów Ośrodka jest dokumentowanie dorobku historycznego i kulturowego 
Wrocławia oraz Dolnego Śląska po II wojnie światowej. W ramach Programu dokumentacyjnego 
Ośrodek gromadzi zbiory celem zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń archiwaliów, dokumentów życia 
społecznego, fotografii i pamiątek, tak aby ukazać nie tylko historię Wrocławia i Dolnego Śląska, ale 
także tożsamość i wielokulturowość mieszkańców tego regionu. 

Wykorzystywaną inwentarzową bazą internetową jest MONA-3W. Opracowany zbiór dostępny jest 
jako katalog online na stronie http://archiwum.zajezdnia.org/. Katalog aktualizuje się automatycznie 
każdego dnia, dzięki niemu zainteresowani użytkownicy mogą wyszukać, obejrzeć i zamówić zbiory do 
czytelni. Wśród nich znajdują się materiały zróżnicowane pod względem formy i treści: od relacji świad-
ków historii (oral history) poprzez fotografie, dokumenty archiwalne, pisma, druki, ulotki, plakaty, karty 
i bilety wstępu, cegiełki, kalendarze, karty pocztowe, etc. Pod względem chronologicznym najstarsze 
materiały pochodzą z okresu sprzed II wojny światowej. 

 W minionym roku zbiory Ośrodka wzbogaciły się o wiele interesujących nabytków. Był to m.in. 
Kanon Biskupi wydany w 1922 r. w Ratyzbonie, użytkowany przez metropolitę wrocławskiego kard. 
Bolesława Kominka. Drugim cennym nabytkiem jest  zbiór 16 linorytów wrocławskiego artysty Mariusza 
Mikołajka pochodzących z okresu stanu wojennego i powstałych w związku z wydarzeniami stanu 
wojennego, m.in. tragiczną śmiercią Kazimierza Michalczyka zastrzelonego podczas demonstracji dnia 
31 sierpnia 1982 r. Wartym odnotowanie jest także przyjęcie do zbiorów unikatowych szat liturgicznych 
z przełomu XIX i XX wieku. Szaty zostały przekazane dzięki staraniom Działu Badawczego i Centrum 
Dokumentacyjnego, przy okazji organizacji projektu Obertyn, Обертин, ןיטרעבָא –opowieści o życiu mia-
steczka przed 1956 rokiem.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” dokłada wszelkich starań, aby zbiory przechowywane były z należytą 
starannością. Do tego celu wyznaczono oddzielne pomieszczenia na magazyny archiwalne Ośrodka, 
zaopatrzone w oświetlenie energooszczędne, higrometr i nawilżacz powietrza. Utrzymywana jest stała 
temperatura i wilgotność zgodnych ze standardami przechowywania zabytków i materiałów papiero-
wych. Zbiory akcesyjne są w miarę możliwości Ośrodka poddawane fumigacji.

Prowadzi się nieustanne starania nad poszerzaniem zbiorów. Stan posiadania i dokumentacji, 
zastosowane zabiegi konserwacyjne oraz rekordy wprowadzone do bazy w minionym roku zostały ujęte 
w poniższym zestawieniu:

   Zbiory muzealne 1 794

   Zbiory biblioteczne i archiwalne 5 290

   Zbiory poddane konserwacji zabezpieczającej 906

   Liczba rekordów zbiorów zewidencjonowanych 23 396

   Liczba obiektów nieposiadających dokumentacji 173 314

   Liczba wprowadzonych rekordów w 2017 r. 3 571
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W 2017 r. Centrum Dokumentacyjne podpisało porozumienie z Izbami Pamięci w Brzegu Dolnym oraz 
w Kątach Wrocławskich. W ramach nawiązanej współpracy Ośrodek udziela wsparcia zarówno meryto-
rycznego jak i technicznego w zakresie zabezpieczania zbiorów oraz ich eksponowania. Do najważniej-
szych inicjatyw powziętych w 2017 r. można zaliczyć zorganizowanie przez Centrum Dokumentacyjne 
odkażania akt w komorze fumigacyjnej oraz pomoc w transporcie zbiorów Izby Pamięci w Kątach 
Wrocławskich do tymczasowej siedziby na czas remontu. 

Dodatkową działalnością Ośrodka w ramach obszaru jest coroczne przygotowanie koncepcji 
wydawnictw promujących zbiory, takich jak albumy i kalendarze.

III. Projekty miejskie

W ramach obszaru Projektów Miejskich realizowany jest jeden wspólny program obejmujący działa-
nia wskazane przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego. Szczególnie zauważalną działalnością Ośrodka 
w tym obszarze w 2017 r. była organizacja dwóch koncertów: w ramach festiwalu wRock for Freedom  
odbywająca się na placu przed Centrum Historii Zajezdnia oraz z okazji rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Na zaproszenie organizatorów wystąpili m.in.: Organek, Lech Janerka, Fish Emade Tworzywo, 
Perfect i TSA .

Oprócz wymienionych powyżej dużych wydarzeń muzycznych działalność w tym obszarze obejmo-
wała również programy stypendialne i społeczne:

Stypendium im. Gen. Augusta Fieldorfa Nila – III edycja konkursu. Trójka zwycięzców otrzymała 
stypendia na realizację projektów poświęconych upamiętnieniu oraz badaniom dorobku Żołnierzy 
Wyklętych. Projekty realizowano do grudnia 2017 r.

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – projekt kończący się ekspedycją młodzieży dolnośląskiej 
na tereny Kresów Wschodnich ratującą polskie nekropolie. Ponad 110 wolontariuszy porządkowało 
mogiły na 133 cmentarzach. W ramach projektu Ośrodek włączył się również w organizację koncertu 
galowego na wrocławskim rynku.

Obszar obejmuje dodatkowo redakcję Wrocławskiego Rocznika Samorządowego – czasopisma poświę-
conego samorządowi wrocławskiemu i historii regionu.

IV. Wrocław 1945–2016 plus. Działalność wystawiennicza, edukacyjna    
 i popularyzatorska Centrum Historii Zajezdnia

Realizacja zadań obszaru ogniskuje się wokół opowiadania powojennej historii Wrocławia w kontek-
ście historii Dolnego Śląska, Polski i Europy i stanowi najbardziej zróżnicowany obszar w działalności 
Ośrodka. Bogaty Program Edukacyjno–Wystawienniczy ma na celu popularyzowanie poszczególnych 
aspektów historii Wrocławia i Dolnego Śląska a jego tematyka skupia się wokół zagadnień poruszanych 
na wystawie Wrocław 1945–2016, w celu ich pogłębienia i przybliżenia odbiorcy. 

Działalność wystawiennicza przybierała w 2017 r. różne formy (od standardowych po planszowe 
i multimedialne) w różnej przestrzeni – nie ograniczała się tylko do powierzchni wystawowej Centrum 
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Historii Zajezdnia, ale wkraczała również w przestrzeń publiczną (np. wrocławski Rynek). 
Flagowa wystawa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Wrocław 1945–2016 składa się z ośmiu części 

ułożonych chronologicznie. Pierwsza część wprowadza w historię spokojnego miasteczka na Kresach 
Wschodnich w czasach II RP. Jego mieszkańcy zostali zmuszeni do zmierzenia się z realiami wojny, 
a  później także przesiedleń i migracji. Wielu Polaków znalazło swój nowy dom we Wrocławiu, a ich 
losom poświęcona jest część „Obce miasto”. O czasach PRL-u opowiadają z kolei m.in. części „Za żelazną 
kurtyną” oraz „Miasto nad Odrą 1945–1980”. Odwiedzający zapoznają się m.in. z historią pojednania pol-
sko-niemieckiego i listu biskupów polskich, działalnością Radia Wolna Europa i epidemią czarnej ospy 
we Wrocławiu. Szczególne miejsce na wystawie zajmują losy „Solidarności” we Wrocławiu. Na koniec na 
zwiedzających czeka historia Wrocławia po roku 1989 – aż do czasów obecnych.

Na wystawie można także zwiedzić klasę szkolną z oryginalnymi ławkami z okresu tuż po wojnie, 
sklep mięsny, dawny przystanek, pokój opozycjonisty, a nawet celę więzienną oraz obejrzeć wiele cie-
kawych pamiątek należących do osobistości zasłużonych dla kultury, nauki i sportu. Wystawa cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem widzów – do końca 2017 r. odwiedziło ją 33 500 gości.

Warto również zaznaczyć, że przestrzeń wystawy głównej jest miejscem organizacji innych dzia-
łań wystawienniczych Ośrodka. W minionym roku można było w części galeryjnej ekspozycji obejrzeć 
następujące wystawy: C/X ARTIST PROOF, Anatomia duszy Tomasza Chołuja oraz Po-godnie w siedemna-
stu odsłonach Eugeniusza Józefowskiego.

Wśród wystaw czasowych zrealizowanych w ramach programu warto wskazać również następu-
jące ekspozycje:

Pamiętajmy o Polsce. Solidarność Norwesko-Polska

Prezentacja wystawy scenograficznej, która wchodziła w skład szerszego programu realizowanego 
we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta oraz Fundacją Bente Kahan dotyczą-
cego pomocy udzielonej Polakom przez Norwegów w latach 80. XX wieku. Wystawa otwarta była dla 
zwiedzających do końca marca 2018 r. w Centrum Historii Zajezdnia. Wystawa zorganizowana była przy 
wsparciu udzielonym z funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu 
i Norwegii oraz środków krajowych.  
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Zatrzymany w kadrze. Opowieść o Zbyszku Cybulskim

Scenograficzna wystawa o Zbigniewie Cybulskim prezentowana w Centrum Historii Zajezdnia 
w  okresie 21.04–4.06.2017 r. Wystawa przedstawiała elementy scenografii, eksponaty, zdjęcia oraz 
opisy siedmiu filmów, które Cybulski nagrał we Wrocławiu. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum 
Technologii Audiowizualnych. Wernisażowi wystawy towarzyszyła projekcja filmu „Popiół i diament” oraz 
spotkanie ze współpracownikami aktora.

Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz

Ekspozycja poświęcona życiu oraz dorobkowi jednego 
z najbardziej zasłużonych kapłanów powojennego 
Wrocławia. Życie ks. Zienkiewicza przedstawione zostało 
w sposób chronologiczny, od czasów młodości na 
Kresach, po przyjazd do Wrocławia i działalność w dusz-
pasterstwie akademickim. Autorami wystawy byli człon-
kowie Duszpasterstwa Akademickiego „Pod Czwórką”, 
którzy osobiście znali bohatera wystawy. Część ekspo-
zycji była również prezentowana w  Kościele NMP na 
Piasku we Wrocławiu. Wystawie towarzyszył katalog. 

Wrocław w obiektywie Stanisława Kokurewicza

Plenerowa wystawa prezentowana na wrocławskim 
rynku oraz na palcu przed Centrum Historii Zajezdnia. 
W  zbiorach Ośrodka znajduje się około czternastu 
tysięcy fotografii, które Stanisław Kokurewicz wykonał 
w czasie swojej pracy dla „Wieczoru Wrocławia” w latach 
1967–1977. Na wystawie zaprezentowano ponad sto 
unikalnych fotografii ukazujących miasto, jego miesz-
kańców i ich życie codzienne.
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Samochodem przez Wrocław lat 70.

Wystawa plenerowa o historii motoryzacji w latach 70. ukazana z perspektywy Wrocławia prezentowana 
na placu przed Centrum Historii Zajezdnia. Na wystawie prezentowane były m.in. zdjęciach Stanisława 
Kokurewicza znajdujące się w zbiorach Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Dodatkowo wystawie towarzyszyła 
prezentacja zabytkowych, kultowych aut minionych lat wypożyczonych ze zbiorów Muzeum Motoryzacji 
działającego przy Zamku Topacz. 

Gest – teatr mimu

Prezentacja artystycznych fotografii z najważniejszych premier, jak również eksponatów i rekwizytów 
ze spektakli teatru mimu, który swoją działalność rozpoczął w 1960 roku przy Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej jako Studencki Teatr Pantomimy „GEST”. Ekspozycja prezentowana była 
w Centrum Historii Zajezdnia, jako element zmienny wystawy głównej „Wrocław 1945–2016”. 

Rozstaje

Wystawa prezentująca zbiór 50 zdjęć, które stanowią podsumowanie działalności 25-lecia Rosikon 
Press i 50-lecia pracy twórczej Janusza Rosikonia – autora fotografii. 

Kopalnia Wujek strajkuje

Wystawa plenerowa wypożyczona ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z Katowic, prezentu-
jąca historię pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz biogramy zamordowanych w trakcie pacyfikacji górników. 

Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca ludzi wolnych

Wystawa prezentująca życie i działalność ks. Franciszka 
Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło–Życie. Była 
to interaktywna wystawa mobilna zaprojektowana 
przez członków Ruchu. Jej wystawienie we Wrocławiu 
zbiegło się z 30. rocznicą śmierci ks. Blachnickiego. 

Spinki góralskie, czyli broszki prawdziwych facetów

Wystawa poświęcona zbiorom należącym do Marka Stanielewicza. Zaprezentowano biżuterię góralską 
– spinki oraz niektóre pozostałe elementy stroju góralskiego. Część wystawy to prace studentów Akademii 
Sztuk Pięknych z Mińska, Lwowa, Petersburga oraz Wrocławia.

Po-godnie w siedemnastu odsłonach

Autorem wystawy jest prof. Eugeniusz Józefowski z Wydziału Malarstwa i Rzeźby, Katedry Mediacji Sztuki 
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Siedemnaście zaprezentowanych w przestrzeni wystawy głównej CHZ 
płócien to siedemnaście wizualnych komentarzy inspirowanych aktualną rzeczywistością najbliższą artyście. 
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Centrum Historii Zajezdnia ma bogatą ofertę zarówno dla młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych. 
Zwiedzający mogą liczyć na zróżnicowaną, przygotowaną ze względu na wiek zwiedzających wycieczkę 
po historii powojennego Wrocławia. Centrum Historii Zajezdnia uczestniczy i prowadzi m.in. zajęcia 
edukacyjne w ramach programu Szkoła w Mieście, a także aktywnie wdraża system zajęć edukacyjnych 
dla przedszkoli, młodzieży szkolnej i lekcji muzealnych współpracując z uczelniami wrocławskimi oraz 
fundacjami kształcącymi młodzież z Polski i z zagranicy. W tym roku w lekcjach na wystawie głównej 
wzięło udział 125 osób. Zwiedzający wystawę mogą skorzystać z kart edukacyjnych przygotowanych 
dla dwóch grup wiekowych (7–12 lat, 13–16 lat), dzięki którym mogą lepiej zapoznać się z wystawą 
główną i zapamiętać istotne jej elementy. W ramach Programu Edukacyjnego i działalności  popula-
ryzatorskiej wskazać można różnorodne przedsięwzięcia:

Historia Magistra Vitae 

IV edycja cyklu wykładów poświęconych historii religii oraz kulturze na Dolnym Śląsku. W 2017 roku 
odbyło się łącznie sześć wykładów współorganizowanych z Papieskim Wydziałem Teologicznym. 

Podwórkowe gry oraz Pożegnanie lata z podwórkowymi grami

W roku sprawozdawczym odbyły się dwa festyny 
rodzinne angażujące społeczność lokalną. Podczas nich 
dzieci miały okazję zapoznać się z grami i zabawami 
z czasów dziecięcych swoichich rodziców i dziadków. 
Imprezy odbywały się na placu przed Centrum Historii 
Zajezdnia Dodatkowo uczestnicy festynów mieli możli-
wość zagrania w kultowe gry komputerowe na starym 
sprzęcie, obejrzeć spektakl prezentowany przez wro-
cławski Bajkobus oraz filmowe dobranocki.

Gry i komputery minionej ery – Retrogralnia

Interaktywna wystawa prezentująca kilkanaście kom-
puterów oraz konsol lat 70. i 80. Wystawa dawała 
pasjonatom gier możliwość przetestowania swoich 
umiejętności w praktyce. 

Golgota Wschodu

Prezentacja wystawy plenerowej stworzonej w oparciu o zbiory zgromadzone na stałej wystawie 
w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga we Wrocławiu. Ekspozycja przedstawiała losy Polaków 
zesłanych przez sowieckie władze na Sybir w czasie II wojny światowej. Zobaczyć ją można była od 
10 do 28 lutego 2017 r. na dziedzińcu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 
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Namaluj mi historię. The World Games 2017

Konkurs plastyczny, którego finałem była wystawa 
plenerowa prezentowana na placu przed Centrum 
Historii Zajezdnia. Na wystawie pokazano zdjęcia naj-
lepszych prac dzieci, które zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w  konkursie plastycznym  wraz z krótką 
historią konkursu oraz igrzysk – hasła przewodniego 
zeszłorocznego konkursu. Była to V edycja cyklicznie 
organizowanego konkursu skierowanego do uczniów 
szkół podstawowych z Wrocławia i okolic. Do konkursu 
przystąpiły 34  szkoły, zgłaszając łącznie 221 prac. 
Partnerem wystawy i konkursu był Wrocławski Komitet 
Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 
Spółka z o.o. – The World Games Wrocław 2017.

Taborowe życie Romów

Wystawa prezentująca zbiór unikalnych fotografii dokumentujących ostatni okres koczowniczej tradycji 
Romów. Pokazana w związku z Międzynarodowym Dniem Romów oraz rocznicą zakazu taborowania. 
Partnerami wydarzenia były Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu przy Związku 
Romów Polskich w Szczecinku oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki . 

I Dolnośląski Konkurs Poezji Sybirackiej Wiersze ojców naszych 

Ośrodek współorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu pierwszą 
edycję konkursu adresowanego do młodzieży szkolnej wszystkich poziomów edukacji. Celem projektu 
jest popularyzacja wiedzy o zesłaniach Polaków na Wschód. 

Konkurs Świadectwa Historyczne

W minionym roku konkurs ogłoszono pod hasłem Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w mojej 
miejscowości – świadectwa historyczne 1945–2017. Zadaniem polegało na wcieleniu się w rolę histo-
ryka i przeprowadzeniu wywiadu, a nagrodą był udział w warsztatach metody oral history.

Teka Edukacyjna 

Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyj-
nych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał podzielony jest na trzy okresy 
historii Polski i skierowany jest do nauczycieli historii oraz młodzieży z całej Polski. Intencją twórców 
jest niekomercyjne zaprezentowanie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzic-
twa kulturowego, które zostaną zebrane pod adresem http://www.tekadolnoslaska.pl/.
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Destination Imagination  

Międzynarodowe wydarzenie edukacyjne, którego ideą 
nadrzędną jest wspieranie kreatywności dzieci. Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” włączył się w działania Fundacji 
Wspierania Rozwoju i Kreatywności organizując warsz-
taty historyczne.

Program komunikacji i promocji w Centrum Historii Zajezdnia obejmował zróżnicowane działania 
marketingowe za pośrednictwem prasy, radia telewizji, Internetu i reklamy zewnętrznej. Ponadto 
w ramach promocyjnych działań zewnętrznych odbyły się następując wydarzenia:

Jest wiosna w Zajezdni 

Otwarcie sezonu plenerowego w Zajezdni wraz z bez-
płatnym wstępem na wszystkie wystawy w  Centrum 
Historii Zajezdnia. Na gości czekała moc atrakcji podzie-
lona na cztery strefy: relacji, relaksu, ruchu oraz rotacji.

Noc Muzeów  

Udział w ogólnopolskiej akcji promującej muzea. Oprócz bezpłatnego wstępu na wszystkie aktualnie pre-
zentowane wystawy na zwiedzających czekał festiwal foodtrucków oraz pilotażowy pokaz kina letniego.

Polsko–Amerykański Piknik Historyczny

W programie współorganizowanego przez Ośrodek pikniku znalazł się m.in. seans kina plenerowego 
(„King Kong” z 1933 roku), a przed Zajezdnią stanęła czterometrowa postać King Konga. Wydarzeniu 
towarzyszyło wydanie komiksu Gwiaździsta Eskadra.

Kino Plenerowe 

Cieszący się dużym zainteresowaniem cykl bezpłatnych 
pokazów filmowych na placu przed Centrum Historii 
Zajezdnia. Do dyspozycji widzów udostępniono miej-
sca siedzące (wyposażone w koce, leżaki etc.) oraz 
parkingowe tworząc jednocześnie kino samochodowe. 
W repertuarze znalazły się m.in. oscarowe produkcje 
Wesa Andersona, Paolo Sorrentino i Woody’ego Allena.

Program obchodów rocznicowych w ramach obszaru miał na celu upowszechnianie historii i kulty-
wowanie pamięci w odniesieniu do rocznic historycznych obchodzonych we Wrocławiu. Obchody orga-
nizowane były w ramach różnego typu projektów. Najważniejsze z nich to: 
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Olimpiada Solidarności

Konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej współorganizowany z Fundacją Centrum Solidarności. Celem 
jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem opozycji anty-
komunistycznej. W ramach Olimpiady odbył się również koncert zespołu Coma.

35-lecie „Solidarności Walczącej” – prezentacja we Wrocławiu 

Wystawa plenerowa powstała przy współpracy 
z Inicjatywą Historyczną i była prezentowana na placu 
Centrum Historii Zajezdnia. Wystawa to 22 plansze, na 
których przedstawiono w sposób syntetyczny historię 
i  idee tej konspiracyjnej organizacji, która zdecydowa-
nie opowiadała się za obaleniem komunistycznej wła-
dzy w  PRL i odzyskaniem pełnej niepodległości przez 
Polskę. Od 27.09 do 30.09 wystawa prezentowana 
była prezentowana w Gdyni w związku z Festiwalem 
Filmowym „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”.

Obchody 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu.

W ramach obchodów odbyła się msza, spotkanie członków SKS oraz debata wraz z prezentacją książki 
poświęconej działalności SKS. W debacie udział wzięli: Krzysztof Turkowski, Krzysztof Kawalec, Jarosław 
Broda oraz o. Maciej Zięba. W ramach rocznicy obchodów powstała trzytomowa publikacja Studencki 
Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980 autorstwa K. Dworaczka i T. Przedpełskiego.

Bojkot wyborów ‚85

Ekspozycja autorstwa Janusz Wolniaka prezentująca prace, które zostały zgłoszone do tajnego konkursu 
plastycznego zrealizowanego przez dolnośląski Regionalny Komitet Strajkowy w ramach bojkotu wybo-
rów w 1985 r. Wernisaż odbył się w Klubie Muzyki i Literatury. 

20.  rocznica Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu

Cykl wydarzeń pod hasłem Prawda–Zaufanie–Wspólnota 
upamiętniających Kongres Eucharystyczny oraz związaną 
z nim wizytę Jana Pawła II. W ramach obchodów zorgani-
zowano konferencję, debaty, koncert symfoniczny utwo-
rów Michała Lorenca. Kulminację stanowił koncert na 
placu przed Centrum Historii Zajezdnia, na którym zagrali 
Tau, Bovska, L.U.C, Rebel Babel Ensemble.
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Weekend Niepodległości

Wydarzenie rodzinne o charakterze edukacyjnym. Upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości 
poprzez dodatkowe atrakcje zorganizowane na terenie Zajezdni oraz na wystawie głównej. Program 
obejmował m.in. grę fabularną z nagrodami prowadzoną przez animatorów. 

Rok Polonii Wrocławskiej

W ramach obchodów zorganizowano cztery konkursy adresowane do szkół związane ze zbliżającą 
się 80. rocznicą Kongresu Polaków w Niemczech. Zadaniem uczestników jest stworzenie fotografii, 
komiksu, szlaku turystycznego lub gry miejskiej o tematyce polonijnej. Współorganizatorem konkursu 
jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Związek Szkół noszących imiona działaczy daw-
nej Polonii Wrocławskiej Ogłoszenie wyników planowane jest na marzec 2018 r. W 2017 r. Ośrodek 
przejął również materiały Towarzystwa Miłośników Wrocławia związane z Panią Alicją Zawiszą, osobą 
bardzo zasłużoną dla upamiętnienia Polonii.

Sympozjum naukowe „Święta Jadwiga Śląska. Pamięć - dziedzictwo – inspiracja” w 750. rocznicę 
kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej

Konferencja poświęcona duchowej i kulturowej spuściźnie św. Jadwigi. Sympozjum współorganizowane 
przez Fundację Obserwatorium Społeczne, Gminę Trzebnica oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź

Projekt inspirowany 20. rocznicą Powodzi Tysiąclecia, którego głównym celem była zbiorowa publikacja 
gromadząca wspomnienia oraz zdjęcia związane z wydarzeniami na Dolnym Śląsku z 1997 r. a propono-
wanym ujęciem była powódź jako fakt kulturowy. Projekt współrealizowany z Fundacją na rzecz Kultury 
i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Podsumowanie projektu ukazało się w formie książkowej.

Retrospektywa Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci

Pokaz filmów przygotowany wraz z Fundacją Odra-Niemen.

W roli głównej Wrocław

Cykl projekcji filmowych zorganizowanych w sali kinowej Centrum Historii Zajezdnia – pokazano takie 
obrazy jak: Popiół i Diament, Ósmy Dzień Tygodnia, Sami swoi. 

Solidarność według Kobiet

Projekcja filmu oraz spotkanie z reżyserami zorganizowana w Międzynarodowym Dniu Kobiet.
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Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” włączył się również w organizację obchodów stulecia odzyskania nie-
podległości. w ramach ministerialnego programu Niepodległa. W Centrum Historii Zajezdnia odbyło się 
spotkanie konsultacyjne dla osób składających wnioski o dofinansowanie projektów.

W ramach Programu artystycznego rozwijane były projekty, w których sztuka inspirowana była historią 
– w szczególności historią Wrocławia – i w nieoczywisty sposób o niej opowiadała. 

Świat Tytusa, Romka i A’Tomka Papcia Chmiela – Instytut Wszechzbytków Profesora Talenta

Wystawa scenograficzna będąca hołdem złożonym Jerzemu Chmielewskiemu – twórcy legendarnego 
komiksu „Świat Tytusa Romka i A’Tomka”. Na ekspozycji zaprezentowane zostały m.in fantastyczne pojazdy 
profesora Talenta jak  mechaniczny koń Rozalia, wannolot oraz spektakularny wkrętacz, do którego 
nie tylko można wsiąść, ale i nim kierować. Wystawa prezentowana była w dniach od 15 września do 
24 listopada 2017 r. w Łodzi. Podczas 28. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Od 6 stycznia 
2018 r. wystawa została udostępniona również w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie cieszy się dużą 
popularnością. 

C/X ARTIST PROOF

Prezentacja dokonań dydaktyków, absolwentów i studentów z Pracowni Książki Artystycznej Katedry 
Grafiki Artystycznej, Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu. Zebrane prace reprezentują dwie kategorie sztuki: grafikę artystyczną oraz książkę arty-
styczną czyli art book. Prace Graficzne łączy jeden temat – Wrocław widziany oczyma twórców związa-
nych z pracownią Książki Artystycznej prowadzonej przez prof. Annę Janusz-Strzyż i Mariusza Gorzelaka. 

Koncert Wielkopostny „Pasja” 

Koncert, który adresowany był do Polaków mieszkających we Lwowie. Odbył się w Bazylice Wniebowzięcia 
NMP we Lwowie.

Gintrowski. A jednak coś po nas zostanie

Koncert zrealizowany w Teatrze Polskim w Warszawie.
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Flash mob „Wysoka woda” 

Wydarzenie współorganizowane z Fundacją „Serce dla Tańca”. Flash mob miał miejsce na bulwarze 
Ksawerego Dunikowskiego i wzięło w nim udział około 50 osób. W ramach projektu zrealizowano 
również film Fala’97, którego premiera miała miejsce podczas Festiwalu Nowe Horyzonty na otwartej 
scenie w Rynku.

Program wydawniczy

Działalność wydawnicza Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” skupia się nie tylko na upowszechnianiu stanu 
badań nad najnowszą historią, ale również włącza się w nurt popularyzatorski i edukacyjny. Ma tym 
samym na względzie zróżnicowanych odbiorców dzieł – w zbiorze wydawnictw znajdziemy nie tylko 
publikacje ściśle naukowe, ale również albumy, komiksy i inne. Jednocześnie wartym odnotowania jest 
fakt, że duża część publikacji w ramach wydawnictw ciągłych jest autorstwa pracowników Ośrodka.
 
Publikacje wydane nakładem Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2017 r.:

• G. Czekański (red.), Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź, Wrocław 2017, nakład 700 egzemplarzy
• K. Dworaczek, T. Przedpełski, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, t. 1–3,
 nakład 500 egzemplarzy – każdy z tomów
• J. Leszczyńska, Niezwykłe życie, Wrocław 2017 – publikacja wydana w nakładzie 300 egzemplarzy 
 przy współpracy OPiP z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu oraz Wydawnictwem VIA NOVA
• G. Strauchold, J. Nowosielska-Sobel, R. Nowakowski (red.), Od „Landschaftu” do „krajobrazu”.   
 Z pogmatwanych dziejów Śląska, Wrocław 2017
• M. Wanke-Jakubowska, M. Wanke-Jerie, Nie możemy żyć bez historii. 10 lat Ośrodka    
 „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2017, publikacja książkowa PL – nakład 500 egzemplarzy
• J. Woźny, Gwiaździsta Eskadra, nakład PL 2000, nakład ENG 1000, komiks opowiada historię   
 Meriana Coopera, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, ilustracje przygotował Martin Venter
• J. Woźny, Zryw, komiks nakład 3000 egzemplarzy, poświęcony losom „Solidarności Walczącej”,  
 ilustracje przygotował Martin Venter
• Kwartalnik nr 1/2017, nakład 600 egzemplarzy
• Kwartalnik nr 2/2017, nakład 600 egzemplarzy
• Kwartalnik nr 3/2016, nakład 600 egzemplarzy 
• Kwartalnik nr 4/2016, nakład 600 egzemplarzy 
• Na Pamięć nr 1 (9)/2017, biuletyn informacyjny Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”,     
 nakład 2000 egzemplarzy
• Pamięć i Przyszłość. Miasto nr 1/2017,  Rocznik samorządowy, nakład 200 egzemplarzy
• Rocznik Ziem Zachodnich, t.1 (2017)
• Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, Nr 7 (2017)
• Kalendarz ścienny na 2018 rok, zdjęcia: Stanisław Kokurewicz, Zbigniew Nowak, wybór zdjęć:   
 Jan Zagwojski, projekt graficzny: Katarzyna Krzaczek, 13 stron, nakład: 1000 egzemplarzy
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V. Pamięć. Przyszłość. Współpraca

Obszar scala działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w ramach niżej wymienionych różnorodnych 
programów.

Program Przyszłość/Instytut Kominka realizował działania o charakterze prac eksperckich, analitycz-
nych etc. dotyczących przyszłości Polski w Europie, przyszłości integracji europejskiej i kultury Europy 
w zmieniającym się świecie. Ponadto celem była formacja młodych elit Europy. Program obejmował 
następujące wydarzenia:

Europejskie Forum Młodych im. Bolesława Kominka 2017

Kolejna edycja projektu współorganizowana z Fundacją Młoda Rzeczpospolita. Forum to dwuczęściowy 
projekt o stosunkach międzynarodowych i znaczeniu pojednania w dzisiejszej polityce, który Fundacji 
Młoda Rzeczpospolita prowadzi w ramach obchodów kolejnej rocznicy wystosowania Orędzia biskupów 
polskich do biskupów niemieckich. W projekcie wzięli udział młodzi ludzie pochodzący z Polski, Czech, 
Słowacji, Ukrainy i Francji. Jako prelegenci w Forum wzięli udział Marek Mutor – dyrektor Ośrodka  oraz 
dr Wojciech Kucharski – zastępca dyrektora.

II Kongres Wartość kultury – kultura wartości 

W Kongresie udział wzięli m.in. Bronisław Wildstein, prof. Zbigniew Krysiak, Piotr Skwieciński, 
dr Sławomir Dębski, prof. Zdzisław Julian Winnicki, Aleksandra Rybińska, a także goście z zagranicy, m.in. 
prof. Cécile Vaissié, Marguerite A. Peeters oraz Hege Storhaug. Prelegenci poszukiwali odpowiedzi na 
ważne pytania m.in. Dokąd zmierza Europa? Jakie jest miejsce Polski na styku cywilizacji i duchowej mapie 
Europy? Wydarzeniem kulturalnym towarzyszącym Kongresowi był wernisaż i wystawa malarstwa 
Realizm/Nadrealizm/Symbolizm Krzysztofa Izdebskiego-Cruza, Dariusza Kalety i Marcina Kołpanowicza.

W ramach Programu Ośrodek realizuje współpracę z Fundacją Krzyżowa. W 2017 r. włączono się 
w organizację seminarium dla studentów i wolontariuszy z Polski, Niemiec i Bałkanów Zachodnich zaty-
tułowanego Pojednanie i pamięć.
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Program obejmował także organizację Czwartej Dolnośląskiej Konferencji Europa Quo Vadis pt. 
Gra o Europę XXI wieku: Renesans czy bankructwo Europy? W dyskusjach wzięli udział między innymi: 
Kornel Morawiecki, prof. Roman Szul, prof. Stefan Kawalec, Jarosław Obremski, Bogusław Sonik, 
prof. Krzysztof Kawalec, Ivo Grga i Gilbert Fayl.

Program inicjatyw obywatelskich wspierał projekty zgłaszane przez instytucje partnerskie, inicjatywy 
samorządowe czy środowiska obywatelskie tak, aby stały się częścią oferty Centrum Historii Zajezdnia. 
Celem programu było także utrwalenie Centrum na mapie Wrocławia jako miejsca otwartego na inicja-
tywy oddolne i współpracę. Działalności tej przyświeca idea, że Centrum Historii Zajezdnia to nie tylko 
muzeum, ale „centrum” właśnie, mogące skupiać i aktywizować mieszkańców dzielnicy. 

Pomysłowi 

Jest to program, w którym w drodze konkursu powołuje do życia pomysły mieszkańców Wrocławia. 
Projekty mogą pochodzić ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji kulturalnej, a także 
mogą mieć charakter społeczny.

Głównym celem Pomysłowych jest współtworzenie 
programu Centrum Historii Zajezdnia wraz z miesz-
kańcami Wrocławia przez ich aktywny udział. Podczas 
zeszłorocznej edycji przebiegającej pod hasłem Lato`97 
wyróżniono trzy projekty: wystawę pamiątek Powódź 
1997. Sceny z życia codziennego, prezentację zbioru Kartki 
z wakacji oraz organizację Potańcówki –  wakacyjnych 
wspomnień mieszkańców Grabiszynka.

Hasta la Madre!

Spotkanie z Krzysztofem Noworytą, podróżującym pie-
szo po Meksyku. Opowieść Hasta la Madre. Pieszo przez 
Meksyk dotyczyła 450 km wędrówki gościa.

Spotkanie promocyjne książki prof. Istvana Kovacsa „Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem”

Spotkanie współorganizowane przez Muzeum Historii Polski.

Festyn parafialny 

Festyn parafii pw. Klemensa Dworzaka przy al. Pracy, na terenie której działa Centrum Historii Zajezdnia. 
Parafia jest blisko związana z Zajezdnią od czasów strajków Solidarności w latach 80. 

Program Współpracy Międzynarodowej – to realizacja projektów angażujących członków społecz-
ności międzynarodowej, a także uczestnictwo Ośrodka w międzynarodowych organizacjach. Oprócz 
wystąpień zagranicznych gości na konferencjach organizowanych przez Ośrodek możemy wyróżnić  
w 2017 r. następujące przedsięwzięcia:
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Środkowoeuropejska Mapa Gułagu 

Projekt jest wynikiem współpracy nawiązanej w 2016  r. 
z czeskim Stowarzyszeniem Archipelag. Jego celem 
było stworzenie wirtualnego muzeum sowieckich 
Gułagów pokazującego skalę represji wobec miesz-
kańców Europy Środkowej. Specjaliści z Czech, Polski, 
Węgier i Słowacji połączyli relacje świadków groma-
dzone metodą oral history z opracowaniem zdjęć sate-
litarnych tworząc unikalną prezentację skali represji 
za pomocą tzw. story maps. Wyniki badań dostępne są 
pod adresem http://www.gulag.online. Finałem projektu było spotkanie promocyjne projektu w Centrum 
Historii Zajezdnia 15 lutego 2017 r. podsumowujące wyniki pracy badaczy. 

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” od 2017 r. jest członkiem tej międzynarodowej organizacji, która skupia 
21 instytucji państwowych i społecznych z 13 państw Unii Europejskiej, a jej celem jest współpraca 
na rzecz rozszerzenia wiedzy na temat reżimów totalitarnych i upamiętnienia ich ofiar. Marek Mutor – 
dyrektor Ośrodka zasiada w Komisji Rewizyjnej Platformy oraz reprezentuje naszą instytucję w Radzie 
Członków Platformy (ostanie jej spotkanie miało miejsce 1 grudnia2017 w Wilnie). Ośrodek wspiera 
działania organizacji w zakresie debaty o Domu Historii Europejskiej.

Działające przy Ośrodku Centrum Wolontariatu organizuje pomoc różnym środowiskom zrzeszającym 
Świadków Historii, w szczególności osobom starszym, budując tym samym wrażliwość na sprawy spo-
łeczne. Pozwala młodym ludziom w ramach pracy wolontariackiej zdobyć doświadczenie w działalności 
instytucji kultury. Centrum Wolontariatu organizuje również program stażowy dla studentów i absol-
wentów poszukujących doświadczenia w tej dziedzinie. Ponadto w 2017 r. Centrum koordynowało cykl 
spotkań Świadków Historii na terenie Centrum Historii Zajezdnia. Były to okolicznościowe spotkania 
osób, które przekazały swoje relacje, dokumenty i pamiątki do archiwum Ośrodka. Spotkania aranżo-
wane w przestrzeniach Centrum Historii Zajezdnia miały na celu aktywizację Świadków – w przewa-
żającej większości ludzi starszych i kombatantów – i włączanie ich do życia społecznego oraz działań 
na rzecz upamiętniania powojennej historii. W minionym roku zorganizowano spotkanie z wrocław-
skimi mistrzami sportu: Krzysztofem Krasuskim, Olgą Walewską-Siekierką, Renatą Mauer-Różańską 
i Zygmuntem Sutkowskim oraz spotkanie opłatkowe Świadków. Ponadto Świadkowie zapraszani są na 
wszystkie obchody rocznicowe organizowane przez Ośrodek.
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Kalendarium wydarzeń w Centrum Historii Zajezdnia 2017

05.01.2017  Wigilia dla Świadków Historii

19.01.2017  Wykład Historia Magistra Vitae (HMV) – dr Dariusz Galewski

07.02.2017  Konferencja naukowa „Wrocław: wizerunek miasta 2017”

15.02.2017  „Środkowoeuropejska mapa Gułagu” – prezentacja projektu i spotkanie  

   ze Świadkami Historii

08–10.02.2017 Konkurs recytatorski „Wiersze ojców naszych”

16.02.2017  Wykład HMV – Marta Kowalska-Fic

18–19.02.2017 „Gry i komputery minionej ery” – RetroGralnia 

10–28.02.2017 Wystawa „Golgota Wschodu”

27–28.02.2017  Retrospektywa Festiwalu „Nieporni, Niezłomni, Wyklęci”

03.03.2017  Konferencja prasowa inaugurująca „Rok Polonii Wrocławskiej”

03.03.2017  Debata „Tożsamość Ziem Zachodnich i Północnych”

03.03.2017  Spotkanie „Hasta la Madre!” – Krzysztof Noworyta

16.03.2017  Wykład HMV – dr Jacek Witkowski

08.03.2017  Projekcja filmu „Solidarność według Kobiet” oraz spotkanie z reżyserami

10.03.2017  Inauguracja programu Dolnośląskich Izb Pamięci

13.12.16–12.03.17 Wystawa „Pamiętajmy o Polsce. Solidarność Norwesko-Polska”

17–18.03.2017 Destination Imagination

26.03.2017  Koncert wielkopostny „Pasja”

23.03.2017  Projekcja filmu „Sami swoi”

01–02.04.2017 Inauguracja działalności Wrocławskiego Teatru Tańca,      

   premiera spektaklu „Klatka z łez”

07.04.2017  Wernisaż wystawy „Taborowe życie Romów”

20.04.2017  Wykład HMV – dr Marek Kosendiak 

21.04.2017  Wernisaż wystawy „Zatrzymany w kadrze. Opowieść o Zbyszku Cybulskim”

22–23.04.2017  Festyn „Jest wiosna w Zajezdni!”

21.04.2017  Projekcja filmu „Popiół i diament”

07.04–08.05.2017 Wystawa „Taborowe życie Romów”

13.05.2017  Kino samochodowe Moico Enjoy Movies

18.05.2017  Wykład HMV – Krzysztof Grobelny

20.05.2017  Noc Muzeów

27.05.2017  Spotkanie z aktorami z Teatru Gest i wernisaż wystawy Gest – Teatr mimu

25.05.2017  Projekcja filmu „Ósmy dzień tygodnia” oraz spotkanie z pisarką Dorotą Karaś

20.05.2017  Debata „Etyka w badaniach historycznych”

20–21.05.2017  Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej
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29.05.2017  Spotkanie promocyjne książki prof. Kovacsa

21.04–04.06.2017 Wystawa „Zatrzymany w kadrze. Opowieść o Zbyszku Cybulskim”

05.06.2017  Gala wręczenia nagród – konkurs  „Namaluj mi historię”

06.06.2017  Debata „Prawda–Zaufanie–Wspólnota”

07.06.2017  Finał IV edycji Olimpiady Solidarności

07.06.2017  Koncert zespołu COMA

08.06.2017  Gala finałowa IV edycji Olimpiady Solidarności

08.06.2017  Wykład HMV – dr hab. Andrzej Kozieł 

09.06.2017  Warsztaty oral history

10.06.2017  Konferencja naukowa „Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych  

   po współczesność”

16–18.06.2017  Wrocławski Piknik Historyczny

18.06.2017  Wernisaż wystaw „35–lecie Solidarności Walczącej” oraz „Poczta podziemna SW”

19.06.2017  „Historia migana” – podsumowanie projektu

22.06.2017  „W roli głównej: Wrocław” – pokaz filmu „Pętla”  

23–24.06.2017 Festyn „Podwórkowe gry”

30.06.2017  Spotkanie promujące książkę Jadwigi Leszczyńskiej „Niezwykłe życie” 

30.06.2017  Konsultacje Strategii Wrocławia 2030

07.07.2017  Kino plenerowe – „Grand Budapest Hotel”

12.07.2017  Flash mob „Wysoka Woda”

14.07.2017  Kino plenerowe – „Good bye Lenin”

12.06–16.07.2017 Wystawa „35–lecie Solidarności Walczącej”

21.07.2017  Kino plenerowe – „Jak zostać królem”

28.07.2017  Kino plenerowe – „O północy w Paryżu”

01–31.07.2017 Wystawa plenerowa „The World Games 2017 Wrocław”

04.08.2017  Kino plenerowe – „Wielkie piękno”

13.08.2017  Premiera filmu „Fala ‚97”

18.08.2017  Parada zabytkowych samochodów / Moto Classic 2017

09–25.08.2017 Wystawa plenerowa „Samochodem przez Wrocław lat 70.”

18.08.2017  Kino plenerowe – „Barany, Islandzka opowieść”

26.08.2017  Festyn „Pożegnanie lata z podwórkowymi grami”

29.08.2017  Radio „Solidarność”

31.08.2017  Wernisaż wystawy Tomasza Chołuja „Anatomia duszy”

31.08.2017  Wernisaż wystawy „Bojkot wyborów 
‚
85”

01.09.2017  „wROCK for freedom” / Fisz Emade Tworzywo, Riverside, Organek

08.07–02.09.2017 Wystawa Tomasza Chołuja „Anatomia Duszy”

02.09.2017  „wROCK for freedom” / Lech Janerka, Ten Years After, The Stones

05.09.2017  Wernisaż wystawy „Rozstaje”
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07.09.2017  Pokaz filmu „Fala ‚97” i spotkanie z twórcami

15.09.2017  Wernisaż wystawy „Świat Tytusa, Romka i A’Tomak Papcia Chmiela    

   – Instytut Wszechzbytków Profesora Talenta”

14.09.2017  Pokaz filmu „Nikt nie woła”

22.09.2017  Wernisaż wystawy „BZ WBK Press Foto”

16.09.2017  Piknik osiedla Księże

28.08–20.09.2017 Wystawa „Rozstaje”

22–23.09.2017 Kongres „Europa Quo Vadis–Gra o Europę XX wieku:      

   Renesans czy bankructwo Europy?”

01.04–30.09.2017 Wystawa „Teatr mimu Gest”

25.09–01.10.2017 Forum Młodych Kominka

02.10.2017  Wernisaż wystawy „Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz”

03.10.2017  „Wrocławscy Mistrzowie Sportu” – spotkanie

06.10.2017  „Grenlandia w 80-tą rocznicę pierwszej polskiej wyprawy” – spotkanie

11.10.2017  Konferencja „Święta Jadwiga Śląska. Pamięć – dziedzictwo – inspiracja”

01.09–16.10.2017 Wystawa plenerowa „Wrocław w obiektywie Stanisława Kokurewicza”

26.10.2017  Wernisaż wystawy „Po-godnie w siedemnastu odsłonach”

06.11.2017                  Wernisaż wystawy „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”

07.11.2017  Konferencja „Na swoim? U siebie? Wśród swoich?”

11–12.11.2017 Weekend Niepodległości

11–12.11.2017 Pokazy Spektaklu „Operacja Orędzie”

11.11.2017  Koncert wROCK for freedom – Dzień Niepodległości 2017

15–16.11.2017  Retrospektywa Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”

02.10–12.11.2017 Wystawa „Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz”

27.10–12.11.2017       Wystawa „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca ludzi wolnych”

02.09–24.11.2017 „Po-godnie w siedemnastu odsłonach”

25.11.2017  Obchody 40. rocznicy powstania SKS

30.10–03.11. 2017 Wystawa malarstwa „Realizm/Nadrealizm/Symbolizm”

01–03.12.2017 II Kongres Społeczny

05.12.2017  Debata Polska

08.12.2017  Wernisaż wystawy „Zbrodnia bez kary”

11.12.2017  Koncert „Gintrowski. A jednak coś po nas zostanie”

15.12.2017  Wernisaż wystawy „C/X ARTIST PROOF”

19.12.2017  Prezentacja książki i filmu „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź”

18.10–31.12.2018 Wystawa plenerowa „Wrocław w obiektywie Stanisława Kokurewicza”

24.11–31.01.2018 „C/X ARTIST PROOF”

24.11–31.12.2017 Wystawa „Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz”

11–31.12.2017 Wystawa plenerowa „Pacyfikacja Kopalni „Wujek””

06.11–31.12.2017 Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”
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Aneks

  Publikacje pracowników wydane poza Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”:

• A. Jerie, Filmowy dokument historyczny. Wybrane aspekty produkcyjne na przykładzie filmu   
 Bitwa wrocławska, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon, [w druku];

• J. Kluba (współautor: Ł. Damurski), artykuł na portalu wszystkoconajwazniejsze.pl,  
 Wrocław. W poszukiwaniu tożsamości miasta;

• W. Kucharski, Sobór oczami polskich komunistów. Sobór Watykański II w świetle dokumentów   
 MSW i MSZ, wstęp, wybór i opracowanie W. Kucharski, D. Misiejuk, Warszawa 2017;

• W. Kucharski, Wielki nieobecny. Kwestia udziału papieża Pawła VI w obchodach milenijnych   
 w Polsce, [w:] Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów    
 Tysiąclecia Chrztu Polski (1956–1966/1967), red. B. Noszczak [w druku];

• W. Kucharski, Audiencje polityków komunistycznej Polski u papieża w latach 1945–1978,   
 „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 29 (2017);

• W. Kucharski, Zarządzanie projektami historycznymi w Polsce (definiowanie i planowanie)    
 – podstawowe pojęcia, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon [w druku];

• W. Kucharski, Czy kardynał Stefan Wyszyński był współautorem Orędzia do biskupów niemieckich?  
 Uwagi do rozważań Ewy K. Czaczkowskiej, „Przegląd Zachodni”, 2017, nr 1;

• M. Musiał, Dzieje budowy reformackiego klasztoru i kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy we   
 Wrocławiu, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, t. XXV (2016);

• M. Musiał, Grenzen und Bedeutung des Sakralraums der Franziskaner-Reformaten im frühneu  
 zeitlichen Stadtraum in Schlesien, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, vol. 12 (2017);

• M. Musiał, Inteligentny i zdolny rzemieślnik to przyszłość Państwa Ludowego – Państwo    
 i Kościół w procesie wychowania młodzieży w latach 1945–1951 na przykładzie Prywatnego   
 Salezjańskiego Męskiego Gimnazjum Krawieckiego we Wrocławiu, „Nasza Przeszłość”,     
 t. 126 (2016);

• Musiał M., Odrodzenie namysłowskiego klasztoru franciszkańskiego w XVII wieku w świetle   
 pierwszego rozdziału kroniki konwentu, „Saeculum Christianum”, XXIII (2016);

• M. Musiał, Okoliczności powrotu franciszkanów reformatów do XVII-wiecznego Wrocławia    
 w świetle Instrumentum Transactionis, „Studia Śląskie”, LXXIX (2016);
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• M. Musiał, Twórcy i fundatorzy wyposażenia kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Legnicy    
 w świetle XVIII-wiecznej kroniki klasztoru franciszkanów reformatów, „Perspectiva. Legnickie   
 Studia Teologiczno-Historyczne”, R. XV (2016) nr 2 (29);

• M. Musiał, Zazielenić ruiny – praktyka aranżacji i renowacji skwerów w odbudowującym się   
 Wrocławiu i ich rola w życiu powojennej ludności miasta, „Dzieła i interpretacje. Rocznik   
 Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, t. 14 (2016);

• M. Mutor, artykuł na portalu wszystkoconajważniejsze.pl, Czy połączy nas stulecie odzyskania   
 niepodległości?;

• M. Mutor, artykuł na portalu wszystkoconajważniejsze.pl, Prognozy 2017;

• M. Mutor, Opowiedzmy Wrocław. Centrum Historii Zajezdnia jako dzieło wspólnoty, [w:]    
 Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska, [w druku];

• M. Mutor (współautorzy: Kazimierz M. Ujazdowski, Rafał Dutkiewicz), artykuł na portalu  
 wszystkoconajważniejsze.pl, Centrum Historii Zajezdnia. Najciekawszy dziś projekt popularyzacji  
 naszej wspólnej przeszłości;

• M. Mutor, Praktyka polityki historycznej a instytucje, [w:] Historia w przestrzeni publicznej,    
 red. J. Wojdon [w druku];

• K. Uczkiewicz, artykuł na portalu wszystkoconajważniejsze.pl, O autorytecie, czyli krótkie   
 spodnie Vaclava Havla;

• K. Uczkiewicz, artykuł na portalu wszystkoconajważniejsze.pl, Wrocław. Miasto naszych marzeń;

• P. Zubowski, Zwischen Sacrum und Profanum Das Problem des russisch-orthodoxen Sakralbaus   
 in Warschau in der Zeit der Zweiten Polnischen Republik (1919–1939), „Bulletin der Polnischen  
 Historischen Mission“, vol. 12 (2017);

• P. Zubowski, Cerkwie prawosławne Kielc w polityce władz centralnych i samorządowych   
 II Rzeczypospolitej, „Nasza Przeszłość” 2016, t. 126;

• P. Zubowski, Dziedzictwo bez ojczyzny. Cerkiew prawosławna św. Męczennicy Aleksandry    
 w Stanisławowie pod Modlinem w latach II Rzeczypospolitej i współcześnie, „Zarządzanie   
 w Kulturze”, t. 18 (2017), nr 2, s. 135–153;

• P. Zubowski, Władze wojskowe, cywilne i kościelne a problem cerkwi prawosławnych    
 w II Rzeczypospolitej – studium na przykładzie świątyń Suwałk, Łomży i Augustowa,     
 „Dzieje Najnowsze”, nr 4 (2017), s. 135–163.
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Wykłady pracowników wygłoszone na konferencjach zewnętrznych:

• K. Bock-Matuszyk, M. Mutor, Wykład dla uczestników seminarium In Between organizowanego  
 przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność na temat badania i prezentowania powojennej   
 historii Ziem Zachodnich i Północnych z perspektywy biograficznej, Muzeum Topografii Terroru,  
 Berlin / 9 grudnia 2017 r.

• Katarzyna Bock-Matuszyk, Od Breslau do Wrocławia, wykład dla uczniów XIII LO w ramach   
 Tygodnia Historycznego, XIII LO we Wrocławiu / 1 grudnia 2017 r.

• K. Bock-Matuszyk, wykład oraz prowadzenie seminarium Zwangsmigration aus und nach   
 Breslau. Seminarium zorganizowano w ramach niemiecko-polsko-francuskiej Szkoły Letniej    
 (K)Ein Ende von Europa: Krisen, Konflikte, Lösungsansätze, Wrocław / 28 czerwca 2017 r.

• J. Kluba, XI Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i Badanie Biografii pt. Stałość   
 i zmienność w biografii, wystąpienie pt.: Stałość i zmienność w biografii osób przymusowo   
 migrujących / 17 lutego 2017 r.

• J. Kluba, Polska wieś w Unii Europejskiej – moderowanie panelu, II Ogólnopolski Kongres   
 Europeistyki: Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin / 26–28 września 2017 r.

• M. Musiał, Szanse i zagrożenia dla dziedzictwa kultury materialnej obszarów wiejskich                    
 na przykładzie dolnośląskiej wsi Oleszna, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo  
 kulturowe – ochrona, pamięć, współpraca międzynarodowa, Kalisz / 7–8 września 2017 r.

• M. Musiał, Frühneuzeitliche Organisationale Identität der schlesischen Franziskaner-Reformaten,  
 Międzynarodowa Konferencja „Pogranicze jako przestrzeń kontaktów międzykul turowych.
 Śląsk-Galicja-Saksonia”, Instytut Historyczny UWr, Wrocław / 27–29 września 2017 r.

• M. Mutor, Kościół w PRL-u, biada i błogosławieństwo, XXXII Ogólnopolskie Forum Młodych,   
 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu / 17 listopada 2017 r.

• E. Sowińska, Historia Migana – prezentacja projektu, seminarium Doświadczenia zapisane   
 w pamięci, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku / 25 października 2017 r.

• P. Zubowski, prezentacja polsko-ukraińskiego projektu Obertyn, Обертин, ןיטרעבָא 
 – opowieści o życiu miasteczka przed 1956 rokiem podczas 15. Seminarium Wschodnio- 
 i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci w Krzyżowej. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” był 
 współorganizatorem Seminarium razem z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,  
 Akademią Ewangelicką w Berlinie, Federalną Fundacją ds. Badania Dyktatury SED, Niemieckim  
 Związkiem Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi / 29 marca – 1 kwietnia 2017 r.  
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• P. Zubowski, Obertyn, Обертин, ןיטרעבָא – opowieści o życiu miasteczka przed 1956 rokiem.   
 Prezentacja polsko-ukraińskiego projektu badawczego, VII Międzynarodowa Konferencja   
 Naukowa „Dziedzictwo kulturowe – ochrona, pamięć, współpraca międzynarodowa”, 
 Kalisz / 7–8 września 2017 r.

Wybór wydarzeń zorganizowanych na terenie Centrum Historii Zajezdnia w 2017 r. przez podmioty 
zewnętrzne:

• Uniwersytet Dzieci – Fundacja Uniwersytet Dzieci / 14 stycznia 2017 r.

• Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPK Wrocław    
 – Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Przy MPK Wrocław Sp. z o.o.
 / 23 stycznia 2017 r.

• Trzecie Spotkanie Reprezentacji Polski na Światowy Moot Skautowy Islandia 2017
 – Główna Kwatera ZHP, Komenda Reprezentacji Polski na Światowy Moot Skautowy 2017   
 / 18–19 marca 2017 r.

• Wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych zasłużonym Sybirakom   
 –Związek Sybiraków, Oddział we Wrocławiu / 20 kwietnia 2017 r.

• Spotkanie ze Świadkiem Historii (przedstawicielem wspólnoty ewangelickiej we Wrocławiu)   
 na temat Ziem Zachodnich i lat powojennych we Wrocławiu, jako ilustracja i uzupełnienie po  
 zwiedzaniu wystawy głównej w Centrum Historii Zajezdnia – Renata Bardzik – Miło  
 Projekt Wrocław Usługi przewodnickie – pilotaż – tłumaczenia (po stronie polskiej) 
 dr Christoph Studt, Instytut Nauk Historycznych, Uniwersytet Bonn (po stronie niemieckiej)   
 / 22 kwietnia 2017 r.

• II Dolnośląski Konwent Regionalny organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami   
 – Fundacja Eudajmonia / 20–21 czerwca 2017 r.

• „Moje osiedle, moja dzielnica, moje miasto”.  Spotkanie pierwsze: „Integracja wokół wartości”   
 – Gimnazjum Nr 6 we Wrocławiu / 29 sierpnia 2017 r.

• Uroczyste Obchody Święta Sybiraków – Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu / 15 września 2017 r.

• Wystawa „Poczta podziemna SW” – Inicjatywa Historyczna / 29 października 2017 r.

• Karuzela z Madonnami – Koncert piosenek Ewy Demarczyk / 26 listopada 2017 r.
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Frekwencja w Centrum Historii Zajezdnia
(do końca lutego 2018)

2016 2017 2018 łącznie

A Frekwencja na wystawie głównej 17 283 33 567 5 431 56 281

B Frekwencja na innych wydarzeniach w CHZ 28 305 231 051 21 145 280 501

C Frekwencja w CHZ (A+B) 45 588 264 618 26 576 336 782

D Frekwencja podczas wydarzeń poza CHZ 4 050 80 505 2 399 86 954

E Frekwencja łączna (C+D) 49 638 345 123 28 975 423 736

F Liczba wydarzeń w CHZ 52 140 20 212

G Liczba wydarzeń poza CHZ 2 14 3 19

H Liczba wydarzeń łącznie (F+G) 54 154 23 231

Działania Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” współfinansowane są przez:

Ośrodek korzystał również w 2017 r. ze wsparcia:




