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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 

 

I Zmiany Statutowe i organizacyjne 

1. Umowa o współprowadzeniu instytucji zwarta między MKiDN a Gminą 

Wrocław 

21 marca br. Gmina Wrocław i Ministerstwo Kultury podpisały umowę o współprowadzeniu 

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Okres trwania umowy ustalono na 10 lat. Na podstawie umowy 

Ośrodek pozostał instytucją wpisaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez miasto. 

W wymiarze finansowym strony uzgodniły, że w 2016 r. wkład w prowadzenie instytucji będzie 

następujący MKiDN – 3 000 000 zł, Miasta 3 200 000 zł, a od 2017 r. MKiDN – 3 400 000 zł, a Miasto 

5 300 000 zł. W ramach współprowadzenia Ośrodek zobowiązał się do prowadzenia programu 

badawczego dla Ziem Zachodnich i Północnych. 

2. Nowy Statut 

W związku z podpisaniem umowy o współprowadzeniu Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” 

został nadany nowy Statut – uchwała nr XXIII/503/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 

2016 r. 

3.  Nowa Rada Programowa 

W związku ze zmianą statutu automatycznie wygasła kadencja Rady Programowej. Zgodnie 

z nowym statutem nadanym Ośrodkowi Rada składa się z 12 członków w tym 6 wskazanych przez 

Ministra oraz 6 wskazanych przez Prezydenta Wrocławia, a jej kadencja trwa 5 lat. 

Na podstawie uzgodnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta 

Wrocławia powołano nową Rade Programową w składzie: 

1. Członkowie Rady powołani przez Prezydenta Wrocławia: 
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Àkosz Engelmayer (ur. w 1938 r.) – węgierski dziennikarz, historyk i wykładowca, dyplomata, 

w latach 1990–1995 pierwszy niekomunistyczny ambasador Węgier w Polsce. Uczestniczył 

w rewolucji węgierskiej 1956 r. W latach 1962–1968 studiował etnografię na Uniwersytecie 

Warszawskim. W 1980 r. przystąpił do NSZZ „Solidarność”. W 1987 r. był współzałożycielem 

Solidarności Polsko-Węgierskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej (1994) oraz Medalem Polonia Mater Nostra Est (1995). 

Dr Stanisław Gebhardt – prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego, 

ekonomista, jeden z organizatorów Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej (w 1962 r. 

został wybrany na 6 lat sekretarzem generalnym). 

Prof. Padraic Kenney (ur. w 1963 r.) – amerykański profesor historii, badacz najnowszych dziejów 

Ameryki Środkowej i Polski oraz dyrektor Polish Studies Center oraz Russian and East European 

Institute na Uniwersytecie Indiana. Zainteresowania naukowe: historia najnowsza Europy 

Wschodniej, historia społeczno-polityczna, historia komunizmu.  

Prof. Grzegorz Strauchold (ur. w 1958 r.) – historyk specjalizujący się w historii najnowszej, geografii 

historycznej, historii myśli politycznej, historii Ziem Zachodnich oraz regionalistyce; nauczyciel 

akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 2005–2008 pełnił funkcję zastępcy 

dyrektora Instytutu Historycznego ds. dydaktycznych studiów stacjonarnych. Obecnie kierownikiem 

Zakładu Historii Najnowszej i kierownikiem Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik naukowy programu badawczego dla Ziemi Zachodnich 

realizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. 

Prof. Jakub Tyszkiewicz (ur. w 1966 r.) – historyk specjalizujący się w historii najnowszej, historii 

Śląska oraz stosunkach polsko-amerykańskich; pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, członek 

Komitetu Nauk Historycznych na Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii 

Nauk, autor m.in. takich publikacji jak „Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych we 

Wrocławiu a propaganda polityczna Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1948” czy 

„Otwarte okno w żelaznej kurtynie. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski 

(październik 1956–1961)”. 

Prof. Klaus Ziemer (ur. 1946 r.) – profesor politologii. Studiował politologię, historię i łacinę na 

uniwersytetach w Heidelbergu i Monachium. Doktorat pt. „Politische Parteien im frankophonen 

Afrika” obronił w 1977 r. Tam też, w 1985 r., uzyskał habilitację z zakresu nauk politologicznych. 

W latach 1986–1991 pracował na uniwersytetach: w Essen, Monachium, Mannheim i Trier. Od 

1998 r. jest profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, w latach 1998 - 2008 był dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego. Od 1991 r. 

do emerytury w 2011 r. prowadził działalność dydaktyczną. W badaniach zajmuje się polską historią 
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współczesną, stosunkami polsko-niemieckimi od 1945 r. oraz zmianami systemów w Europie 

Wschodniej. 

2. Członkowie Rady powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

Dr Adolf Juzwenko (ur. w 1939 r.) – historyk, działacz opozycji demokratycznej, od 1990 r. dyrektor 

Biblioteki Ossolineum, następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, członek 

Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wspólnego Dziedzictwa Kulturalnego, a od 2001 r. 

przewodniczący Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. 

W 2007 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2009 r. został odznaczony 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Prof. Włodzimierz Suleja (ur. w 1948 r.) – historyk, dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej we Wrocławiu w latach 2000-2013, pracownik Instytutu Historycznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1989 r. wchodził w skład wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność”. Badacz dziejów polskiej myśli politycznej XIX i XX w., biografii politycznych oraz historii 

Wrocławia i ruchów opozycji politycznej po II wojnie światowej uhonorowany m.in. Srebrnym 

Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Krzysztof Turkowski (ur. w 1954 r.) – historyk, polityk samorządowy, menadżer mediów. W latach 70. 

współpracownik KOR, SKS we Wrocławiu i NOWej. W sierpniu 1980 r. współorganizował strajki we 

Wrocławiu. Delegat na I zjazd „Solidarności” w Gdańsku (1981 r.). Autor licznych publikacji w prasie 

solidarnościowej, podziemnej i emigracyjnej, cyklu rozmów z liderami emigracji londyńskiej, twórca 

audycji historycznych i politycznych. Członek Prezydium Dolnośląskiej Federacji Kultury, 

przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wrocławia, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia 

Nadawców Radiowych i Telewizyjnych i Stowarzyszenia Autorów Radiowych i Telewizyjnych. 

Prof. Kazimierz Michał Ujazdowski (ur. w 1964) – polski polityk, doktor habilitowany nauk prawnych. 

W latach 80. związany z opozycją demokratyczną; w czasie studiów w Łodzi uczestniczył 

w działalności Ruchu Młodej Polski. Wicemarszałek Sejmu IV kadencji, minister kultury i dziedzictwa 

narodowego w latach 2000–2001 (podejmował inicjatywy promujące historię Polski; m.in. akcja 

„Bohaterowie naszej wolności”). Po ponownym objęciu tej funkcji (2005–2007) prowadził m.in. 

zakończoną sukcesem międzynarodową kampanię na rzecz zmiany nazwy terenów byłych obozów 

Auschwitz-Birkenau we wpisie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Był pomysłodawcą 

Muzeum Historii Polski w Warszawie. 11 marca 2007 utworzył we Wrocławiu Ośrodek „Pamięć 

i Przyszłość”. Od 2014 r. deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Autor licznych 

publikacji prasowych i książek, poświęconych polityce kulturalnej i historycznej oraz zagadnieniom 

ustrojowym i konstytucyjnym. 
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Dr Paweł Ukielski (ur. w 1976 r.) – polski historyk, politolog, badacz Europy Środkowej, od 2014 r. 

zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wcześniej – zastępca dyrektora Muzeum Powstania 

Warszawskiego. W 2005 r. został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Rok później uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. W pracy 

naukowej zajmuje się współpracą regionalną w Europie Środkowej, rozpadem Czechosłowacji, 

stosunkami czesko-słowackimi oraz tzw. polityką historyczną. 

Prof. Joanna Wojdon (ur. w 1973 r.) – profesor historii, specjalizująca się w historii najnowszej 

i dydaktyce historii, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim. W roku 

akademickim 2010/2011 przebywała na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie jako profesor 

wizytujący. Zainteresowania badawcze: dzieje Polonii amerykańskiej, podręczniki okresu zimnej 

wojny, multimedia w nauczaniu historii. 

4. Zmiany organizacyjne 

Na koniec roku sprawozdawczego w Ośrodku zatrudnionych było 65 osób. Wzrost 

zatrudnienia w stosunku do roku 2015 wynikał z konieczności skompletowania zespołu niezbędnego 

do obsługi powstałego Centrum Historii Zajezdnia, a także był uwarunkowany zwiększeniem ilości 

zadań Ośrodka, w szczególności prac zleconych przez Miasto Wrocław w ramach pełnienia w 2016 r. 

przez Wrocław roli Europejskiej Stolicy Kultury, a także realizacji Programu Badawczego dla Ziem 

Zachodnich i Północnych wynikającego z umowy o współprowadzeniu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. 

W 2016 r. Ośrodek dostosowany został do potrzeb funkcjonowania CHZ – z dniem 10 marca 

2016 r. zarządzeniem Dyrektora nr 9 z dnia 10 marca 2016 r. został wprowadzony nowy regulamin 

organizacyjny. Powstał Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia, który sukcesywnie był 

rozbudowywany w ciągu roku – na koniec roku sprawozdawczego w dziale pracowało 18 osób. 

Zgodnie z nowym regulaminem organizacyjnym do zadań działu należy m.in. nadzór nad organizacją 

i eksploatacją wystawy głównej w CHZ, obsługa ruchu zwiedzających na terenie CHZ oraz podczas 

wydarzeń zewnętrznych realizowanych przez Ośrodek, w tym zapewnienie bezpieczeństwa 

zwiedzającym, informacji, pomocy technicznej, kontroli ruchu itp., prowadzenie sprzedaży biletów na 

wystawy i imprezy biletowane, obsługa przewodnicka oraz obsługa grup zorganizowanych. 

W roku sprawozdawczym nastąpiła również rozbudowa Działu Badawczego – na koniec roku 

w dziale pracowały 4 osoby. Rozwój działu związany był m.in. w szczególności z realizacją Programu 

Badawczego dla Ziem Zachodnich i Północnych. Program ten ma na celu prowadzenie 

i upowszechnianie badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności terenów, które 

zostały włączone w skład państwa polskiego w wyniku II wojny światowej.  
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5. Zarządzanie instytucją 

W okresie od 22 lutego do 14 września 2016 r. dyrektor Marek Mutor przebywał na urlopie 

bezpłatnym. W tym okresie obowiązki dyrektora pełnił dr Wojciech Kucharski.  

1 kwietnia br. zrealizowano przeprowadzkę Ośrodka do nowej siedziby w Zajezdni przy 

ul. Grabiszyńskiej. W marcu (21.03.2016r.) sfinalizowano powrót do współorganizacji Ośrodka przez 

MKiDN oraz Gminę Wrocław. Zakończono również realizację inwestycji w CHZ oraz otwarto dla 

zwiedzających wystawę główną „Wrocław 1945-2016”. W tym czasie przeprowadzono również 

szereg zmian związanych z dostosowaniem instytucji do nowych zadań m.in. wprowadzono nowy 

regulamin organizacyjny oraz strukturę organizacyjną. 

II Działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2016 r. 

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. 

Instytucja swoje cele realizuje poprzez projekty wystawiennicze, edukacyjne i badawcze.  

Program pracy na 2016 r. zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Programowej Ośrodka 

dn.27 stycznia 2016 r. Na rok 2016 wyznaczono w nim następujące główne zadania: 

1. stworzenie stałej ekspozycji ukazującej powojenną historię Wrocławia oraz jej znaczenie 

dla Polski i Europy; 

2. udział Ośrodka w przygotowaniach miasta Wrocław do pełnienia roli Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2016 r.; 

3. przygotowanie kompleksowego programu obchodów 50. rocznicy wystosowania Orędzia 

biskupów polskich do biskupów niemieckich. 

Ośrodek realizował swoją misję także poprzez: 

 prowadzenie Centrum Dokumentacyjnego, w którym są zbierane i archiwizowane materiały 

i pamiątki dotyczące powojennej historii Wrocławia, 

 organizację zadań wpisanych w roczne linie programowe. W 2016 r. były to: kolejna rocznica 

przemian wolnościowych w 1989 r.; rola Ziem Zachodnich w przezwyciężaniu powojennego 

podziału Europy (kontynuacja prac badawczych oraz upowszechnianie wiedzy na temat 

działalności i dorobku kard. Bolesława Kominka); zagadnienia związane z rocznicami: 
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31 sierpnia, 11 listopada; dokumentowanie i upowszechnianie powojennej historii miasta, 

dorobku jego nauki i kultury; przekrojowe narracje dotyczące powojennej historii Ziem 

Zachodnich (m.in. wydawnictwa redakcji kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”), działania 

związane z Europejską Stolica Kultury 2016, program badawczy. 

W ramach wyżej wymienionych linii programowych przygotowano zadania. Każde z nich realizowane 

było jako jeden lub kilka programów (zadań wykonywanych w trybie ciągłym, np. program 

dokumentacyjny, program Stypendium im. gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, program badań 

źródłowych „Kardynał Bolesław Kominek” i in.) lub projektów (zadań wykonywanych w określonym 

czasie, przy użyciu określonych zasobów, wśród nich wymienić należy: wystawy, wydawnictwa, 

projekty edukacyjne, artystyczne, imprezy). 

1. Centrum Historii Zajezdnia 

Zgodnie ze statutem, podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej 

działalności w zakresie badania, dokumentowania, opracowywania i upowszechniania dorobku 

historycznego i kulturowego stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej 

między innymi poprzez budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych.  

Realizacją zapisów statutu było m. in. przygotowanie stałej ekspozycji poświęconej 

powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane i na terenie 

obecnej zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu – w kolebce 

wrocławskiej „Solidarności”, 16 września zostało otwarte Centrum Historii Zajezdnia.  

W wyniku podjętych działań hala zajezdni została zamieniona w nowoczesne centrum 

wystaw historycznych, za pomocą których opowiadamy o powojennej historii Wrocławia. Prace 

obejmują obszary: inwestycyjny, przygotowanie i otwarcie wystawy głównej, wydanie katalogu 

wystawy, obsługa publiczności, współpraca z zagranicą oraz komunikacja społeczna. 

1.1. Wdrażanie i zakończenie procesu inwestycyjnego  

Działanie to zostało dofinansowane w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja 

dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014. 

W minionym roku zostały zakończone prace budowlane polegające na przebudowie 

przestrzeni poprzemysłowej i jej adaptacja na cele kulturalne. Została oddana hal, w której została 

zlokalizowana wystawa główna „Wrocław 1945-2016” oraz udostępnione przestrzenie wystaw 

zmiennych. Został również zakończony remont budynku administracyjnego, który stał się siedzibą 
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Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, w tym też budynku zlokalizowane zostało Centrum Dokumentacyjne 

Ośrodka. 

Zostały również zrealizowane przetargi na dostawę mebli i sprzętu IT, który to sprzęt pozwolił 

na wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi informatycznymi, jak również 

zwiększył poziom bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów cyfrowych Ośrodka. 

W 2016 roku, zostały również zakończone prace nad zagospodarowaniem przestrzeni na 

terenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, co pozwoliło na realizację imprez plenerowych 

takich jak koncerty i wystawy. 

1.2. Przygotowanie wystawy głównej 

Prace nad budową Wystawy Głównej „Wrocław 1945-2016” rozpoczęto w marcu 2016 r. 

Prace prowadziło konsorcjum firm TRIAS.AVI oraz CTA i realizowano je wg opracowanego wcześniej 

przez Pana Marka Stanielewicza projektu artystycznego. Przygotowania przebiegały równocześnie na 

różnych polach. Opracowywano i tłumaczono teksty merytoryczne podzielone na trzy kategorie, 

teksty główne, wprowadzające do poszczególnych działów tematycznych wystawy, ciekawostki oraz 

podpisy do materiałów ikonograficznych jak i multimediów. Jednocześnie pozyskiwane były 

eksponaty, zarówno te oryginalne (często będące pamiątkami rodzinnymi) pamiątki po znanych 

mieszkańcach Wrocławia jak i te które mają obrazować widzowi specyfikę danego okresu bądź 

wydarzenia. Materiał ikonograficzny wystawy pozyskano z kilku źródeł. Znalazły się tam materiały 

własne Ośrodka, jak również pozyskane od instytucji i osób prywatnych.  

Wystawę wzbogaciły bardzo ciekawe i unikatowe eksponaty, m.in. szuflada z biurka 

T. Różewicza, Księga Szkocka, Kapelusz Kardynalski ks. kard. B. Kominka. Dużym zaskoczeniem było 

odnalezienie na wrocławskiej bocznicy kolejowej wagonu z czasów II wojny światowej, który okazał 

się być oryginalnym wagonem UNRRA powstałym w Illinois USA. Kolejnym to pozyskanie 

przedwojennych ławek szkolnych w których uczyły się dzieci w pierwszej polskiej szkole na dolnym 

śląsku w Pawłowie Trzebnickim, a także przedwojennych szyn kolejowych powstałych w zakładach 

KRUPPA.  

Produkcja i montaż wystawy był bardzo złożonym i skomplikowanym procesem 

wymagającym skoordynowania wielu elementów. Niektóre rozwiązania znalazły się na wystawie po 

raz pierwszy w Polsce np. interakcyjna jazda na kolarzówce w peletonie Wyścigu Pokoju, czy 

zaaranżowany skwer kresowego miasteczka w strefie wejścia na Wystawę.  

Powstawanie poszczególnych przestrzeni, budynków, wyposażenie ich w oświetlenie 

ekspozycyjne, multimedia, materiały ikonograficzne, wydruki wielkoformatowe oraz eksponaty 

a wszystko pokazane w sposób przejrzysty ale i bezpieczny dla zwiedzających oraz dostępny dla osób 

niepełnosprawnych było wielkim wyzwaniem logistycznym. 
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1.3. Otwarcie wystawy głównej 

Wernisaż wystawy głównej „Wrocław 1945-2016” odbył się 16 września 2016 r. 

W uroczystościach udział wzięło ponadto 300 zaproszonych gości m.in. Ambasador Królestwa 

Norwegii, Wojewoda Dolnośląski – który odczytał list od Wicepremiera Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Konsul Generalna Republiki Niemiec, Konsul Honorowy Luksemburga, Arcybiskup 

Metropolita Wrocławski. Wystąpienia dostojnych gości przeplatane były krótkimi scenkami 

z powojennej historii miasta. 

Po części oficjalnej w godzinach popołudniowych wystawa została otwarta dla każdego 

chętnego. Wstęp w tym dniu był bezpłatny. Zainteresowanie było sporo, aby wejść na wystawę 

trzeba ustawić się w długiej kolejce. Rozdaliśmy wtedy blisko 2 tys. biletów. Na zakończenia dnia na 

placu przy hali Zajezdni odbył się koncert wrocławskiego zespołu „My, myself and I”. 

1.4. Katalog wystawy „Wrocław 1945 – 2016” 

Katalog wystawy głównej, opracowany pod redakcją naukową Wojciecha Kucharskiego, 

składa się z bogato ilustrowanych ośmiu rozdziałów napisanych przez blisko trzydziestu autorów 

i w przystępny sposób opowiada powojenną historię Wrocławia. Zawartość katalogu jest tożsama 

z wystawą w Centrum Historii Zajezdnia, dodatkowo poszerzając znajdujące się tam treści. Książka 

obejmuje 324 strony, została wydana w nakładzie 2 000 egzemplarzy (1 500 w języku polskim, 500 

w języku angielskim). 

1.5. Współpraca zagraniczna z Norwegią (partnerem projektu)  

W bieżącym roku kontynuowano współpracę z dwiema instytucjami norweskimi – Archiwum 

Państwowym w Trondheim oraz Opplandsarkivet avd. Maihaugen w Lillehammer, będącymi 

partnerami strategicznymi Ośrodka w realizacji projektu Centrum Historii Zajezdnia, w ramach grantu 

EOG i Funduszy Norweskich. Partnerzy w szczególności byli zaangażowani merytorycznie 

w opracowanie części wystawy i katalogu poświęconych wsparciu Norwegów dla Polaków w czasie 

stanu wojennego i później. Instytucje te pozyskiwały materiały prezentowane na wystawie oraz 

współtworzyły treści opisowe. Stale utrzymywano również wymianę informacji i wiedzy. 

1.6. Komunikacja społeczna oraz działania prowadzone w CHZ 

Od początku działalności w Centrum Historii Zajezdnia jest prowadzona akcja reklamy 

zewnętrznej (billboardy, citylighty, ciągła reklama na peronach dworca PKP Wrocław Główny). Przy 

dużych projektach takich, jak wernisaż wystawy głównej, kongres społecznych ESK czy otwarcie 

wystawy „Pamiętajmy o Polsce…” prowadzono także kampanie spotów radiowych. Ponadto 

prowadzimy aktywną komunikację poprzez media społecznościowe, co ma też swoje 
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odzwierciedlenie w przyroście osób obserwujących nasze działania np. na Facebooku 2,5–krotny 

wzrost obserwujących nasze działania (aktualnie 6,2 tys.).  

Ośrodek prowadzi aktywną współpracę z prasą, co zaowocowało np. specjalnymi wydaniami 

poświęconymi: wystawie „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska”, Centrum Historii Zajezdna i 

wystawie „Wrocław 1945–2016” czy Kongresowi Społecznemu ESK. Została również nawiązana 

współpraca z punktami informacji turystycznej, które dystrybuują materiały informacyjne o Centrum 

Historii Zajezdnia. 

W Centrum Historii Zajezdnia zostały przeprowadzone dwie akcje weekendowe z bezpłatnym 

wstępem na wystawę główną – „Weekend Niepodległości” oraz „Dni otwarte dla sztuki” (weekend 

zamknięcia programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016). Obie akcje cieszyły się sporym 

zainteresowaniem. Podczas weekendu listopadowego Centrum odwiedziło 4,8 tys. osób, 

a w grudniowym blisko 2 tys. 

Ponadto kontynuując dotychczasowe działania Ośrodek wziął udział w Dolnośląskich Targach 

Książki i Wrocławskich Targach Dobrej Książki oraz drugi rok z rzędu mieliśmy swoje stoisko podczas 

pikniku parafialnego przy Al. Pracy. 

W bieżącym roku sprawozdawczym została nawiązana współpraca z Gimnazjum nr 2 im. 

Mackiewicza we Wrocławiu, co zaowocowało kooperacją przy organizacji obchodów rocznicowych 

wydarzeń z czerwca 1976 r. we Wrocławiu oraz objęciem patronatem merytorycznym XII Przeglądu 

Twórczości Zakazanej w PRL-u. 

2. Jesień w Zajezdni 

Zgodnie z wytycznymi na rok 2016 zrealizowano działania związane z przygotowaniem oraz 

realizacją programu wydarzeń, które miały miejsce na terenie Centrum Historii Zajezdnia po jego 

otwarciu. 

2.1. Wydarzenia organizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

2.1.1. Wystawa „Pamiętajmy o Polsce. Solidarność Norwesko-Polska”  

Scenograficzna wystawa historyczna, która jest jednym z elementów szerszego projektu 

realizowanego we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta oraz Fundacją Bente 

Kahan. Wystawa o powierzchni 200 m2 jest eksponowana w sali wystaw czasowych CHZ i będzie 

prezentowana od 13 grudnia 2016 do 28 lutego 2017 r. Autorem wystawy jest Jan Strękowski, 

dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych, natomiast aranżację zaprojektowała i wyprodukowała 

Agencja Linea Leszek Raziuk. Narracja wystawy rozpoczyna się od pomocy udzielanej przez 

Norwegów już w XIX wieku Polakom, którzy uciekali po powstaniach listopadowym i styczniowym. 
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Pomoc humanitarna była udzielana także w latach 80., w czasie kiedy „Solidarność” walczyła 

z władzami komunistycznej Polski. Wystawie towarzyszy publikacja w postaci dwujęzycznego (polsko-

angielskiego) katalogu. 
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2.1.2. Mobilna wystawa „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół katolicki 

i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.” 

W ramach uczczenia 51. Rocznicy podpisania Orędzia biskupów polskich do biskupów 

niemieckich Ośrodek zaprezentował wystawę mobilną „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół 

katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.”, która powstała z okazji 50. rocznicy wymiany listów 

pojednania pomiędzy episkopatami Polski i Niemiec z 1965 r. Wystawa autorstwa dr Roberta Żurka 

powstała we współpracy Maximilian-Kolbe-Stiftung, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Instytutu 

Pamięci Narodowej i została dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Wystawa opowiada o trudnym i wciąż niedokończonym procesie polsko-niemieckiego 

pojednania po II wojnie światowej, w którym istotną rolę odegrały osoby kierujące się 

chrześcijańskimi wartościami. Na placu przed CHZ zobaczyć można było od 17 listopada do 5 grudnia. 

Wcześniej prezentowana była w Lipsku, Warszawie, Ełku, Magdeburgu, Klosterkirche Hysburg 

i Pforzheim. 

2.1.3. Wystawa „Tradycje lwowskie”  

 Mini wystawa „Tradycje lwowskie” prezentowana jest w przestrzeni wystawy głównej CHZ. 

Tematyka wystawy to elementy, które wraz z przesiedleńcami zostały na trwałe przywiezione do 

Wrocławia czyli: pomnik Aleksandra Fredry, Panorama Racławicka, zbiory Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich. Autorką wystawy jest Anita Soroko. Na wystawie znajdują się eksponaty pochodzące ze 

zbiorów rodzinnych Agaty Saraczyńskiej – pamiątki po profesorze Marianie Franke. Wystawa potrwa 

do 31 marca 2017 roku. 

2.1.4. Konkurs na mural „Opowiedzmy Wrocław” 

 W ramach tworzenia przestrzeni wystawy głównej „Wrocław 1945–2016” w czerwcu br. 

został ogłoszony konkurs dla artystów, którzy chcieliby się podjąć namalowania na jednej ze ścian 

wystawy malowidła ściennego (mural, graffiti) przedstawiającego najnowszą historię Wrocławia: 

najważniejsze dla miasta wydarzenia i postacie po 1989 r. Na ogłoszony przez Ośrodek konkurs 

zostało nadesłanych 6 prac. Zwycięski projekt studentki wrocławskiej ASP – Anny Szalwy – został 

namalowany przez autorkę i jej zespół – można go zobaczyć na wystawie głównej. 

2.1.5. Graffiti opozycyjne 

 Ośrodek, podczas tworzenia sekcji dotyczącej opozycji lat ’80 na wystawie głównej, 

zorganizował 12 sierpnia br. event z udziałem czołowych wrocławskich „grafficiarzy” tamtego okresu. 
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W wydarzeniu wzięli udział Ewa Ciepielewska, Alexander Jacek Sikora, Jacek Jankowski „Ponton", 

Grzegorz Kmita „Patyczak", Dariusz Paczkowskiego i Egon Fietke (właśc. Andrzej Miastkowski), którzy 

namalowali „opozycyjne graffiti” przy pomocy szablonów używanych w latach 80. i 90.  

 Prace można podziwiać na jednej ze ścian w poziomie -1 CHZ.  

2.2. Wydarzenia współorganizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

2.2.1. Wystawa „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku” oraz sesja 

historyczna pt. „Kultura ziemiańska. Rola i znaczenie w XIX i XX wieku”.  

 Wystawa była współorganizowana wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Prezentowała losy 

rodzin ziemiańskich, ich styl życia oraz zniszczenie tej grupy społecznej przez totalitaryzmy.  

 Ekspozycja była czynna od 24 września 2016 r. do 20 października 2016 r. w sali wystaw 

czasowych. Otwarciu wystawy towarzyszyły wernisaż i sesja historyczna.  

Kuratorem wystawy była dr Agnieszka Łuczak z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu. 

2.2.2. Konferencje dla nauczycieli 

 W ramach otwarcia Centrum Historii Zajezdnia i wystawy głównej Ośrodek wraz 

Dolnośląskim Kuratorium Oświaty zaprosił do swej siedziby nauczycieli z wrocławskich i dolnośląskich 

szkół. Konferencja odbyła się 1 grudnia 2016 r. i skierowana była do dyrektorów szkół oraz nauczycieli 

historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego z Dolnego Śląska. Udział w niej wzięli m.in. 

Dolnośląski Kurator Oświaty prof. Włodzimierz Suleja, który opowiedział o działalności zespołu 

pracującego nad stworzeniem nowej podstawy programowej nauczania historii, a także dyrektor 

Marek Mutor, który przedstawił nową przestrzeń działań edukacyjnych jaką oferuje Centrum Historii 

Zajezdnia. 

2.3. Projekty zewnętrzne realizowane w CHZ 

 W roku sprawozdawczym na terenie Centrum Historii Zajezdnia realizowane również były 

projekty zewnętrzne: 

 Seminarium podsumowujące projekt „Koalicja Miast”.  

Wydarzenie odbyło się 9 listopada 2016 r. w sali wystaw czasowych. Celem konferencji było 

spotkanie przedstawicieli miast wchodzących w skład Koalicji Miast dla Kultury: Gdańska, 

Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina oraz Wrocławia i podsumowanie działań oraz 

rezultatów współpracy na rzecz kultury. Organizatorem wydarzenia było Biuro Festiwalowe 

Impart. W seminarium wzięło udział 50 osób. 

 Konferencja „Idea Wrocławia. Między foresightem a strategią”  
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Konferencja stanowiła podsumowanie toczącego się od początku roku procesu wypracowywania 

scenariuszy rozwoju Wrocławia w perspektywie lat 2036–2056. Wydarzenie odbyło się 

28 listopada 2016 r. w sali wystaw czasowych. Organizatorem było Biuro Festiwalowe Impart. 

W konferencji wzięło udział 100 osób. 

 Spektakle Teatralne z Instytutem Grotowskiego 

W październiku w Centrum Historii Zajezdnia w ramach Olimpiady Teatralnej odbyło się sześć 

spektakli. Olimpiada Teatralna to międzynarodowy festiwal teatralny prezentujący osiągnięcia 

najwybitniejszych twórców teatralnych z całego świata. Hasło „Świat miejscem prawdy” to 

parafraza tytułu tekstu Jerzego Grotowskiego wygłoszonego w 1976 roku, a opublikowanego 

w 1979 roku, w którym twórca Teatru Laboratorium przekonywał: „Wchodzimy w świat, aby 

przezeń przejść. Przechodzimy próbę świata, a świat jest miejscem prawdy. W każdym razie – 

świat powinien być miejscem prawdy”. Zdaniem Theodorosa Terzopoulosa oblicze 

współczesnego teatru, jego funkcje i cele oraz przyszłość rodzą wiele pytań. Dlatego też 7. edycja 

Olimpiady Teatralnej stanowi zachętę do wolności wypowiedzi, staje w obronie znaczenia 

tradycji, a zarazem wspiera potrzebę poszukiwań i eksperymentowania na scenie. 

 Future Jamboree 

Od 16 do 17 października w Centrum Historii Zajezdnia odbywało się Future Jamboree. Była to 

(nie)konferencja aktywistów i innowatorów miejskich z całego świata. Dziewięćdziesięciu 

czołowych aktywistów miejskich, reprezentujących wszystkie kontynenty, obradowało w CHZ we 

Wrocławiu, wymieniając się wiedzą, doświadczeniami na temat rozwoju miast i wzajemnie się 

inspirując. Ta interakcja miała służyć wymyśleniu lepszego miasta – włączającego, 

sprawiedliwego i jeszcze bardziej szanującego jakość życia jego mieszkańców. Sesja prowadzona 

była przy wykorzystaniu metody „open space”, co znaczy, że uczestnicy rozpoczynali pracę od 

czystej kartki – nie mieli narzuconych żadnych zagadnień, z którymi musieli się zmierzyć, tematy 

do dyskusji proponowane były przez nich samych. Spotkanie tak zróżnicowanej grupy 

„projektantów jutra”, reprezentujących różne tradycje i kręgi kulturowe, wnoszących do 

rozmowy swoje własne doświadczenia, to niezwykłe wydarzenie na międzynarodową skalę. 

 Climathon 

Climathon to 24-godzinny maraton warsztatów związanych z tematyką zmian klimatu 

Wydarzenie miało miejsce 28 października, odbywało się jednocześnie w Centrum Historii 

Zajezdnia we Wrocławiu oraz 59 innych miastach na całym świecie. Mieszkańcy Europy i pięciu 

innych kontynentów zebrali się tego dnia, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom, przed którymi 

stoją współczesne miasta. We Wrocławiu uczestnicy wydarzenia mierzyli się z tematyką smart 

city, czyli opartymi o nowoczesne technologie rozwiązaniami dla bezpiecznego i komfortowego 

życia mieszkańców miast. 
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 Projekcja filmu „Drzwi św. Wojciecha” 

Fundacja Świętokrzyska – Góry Historii zaprezentowała w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” krótki 

film „Drzwi świętego Wojciecha”. Pokaz odbył się 22 listopada w Centrum Historii Zajezdnia. 

Animacja ukazuje historię zapisaną na kwaterach Drzwi Gnieźnieńskich: losy świętego 

Wojciecha, początki Polski, rolę przyjętej w X w. religii. W spotkaniu udział wzięli Lidia 

Ujazdowska i Wojciech Kalwat - przedstawiciele Fundacji Świętokrzyskiej, będącej 

pomysłodawcą stworzenia tej animacji. 

 Spotkanie dyrektorów szkół 

22 listopada Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia zorganizował w CHZ spotkanie dla 

dyrektorów szkół wszystkich etapów edukacji. Podczas tego spotkania około 300 przybyłych 

dyrektorów miało okazję zwiedzić wystawę główną i zapoznać się z ofertą edukacyjną Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość”. 

3. Rozwój programu dokumentacyjnego 

Program dokumentacyjny realizowany jest w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” od początku 

działalności, czyli od 2007 r. Program polega na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, katalogowaniu 

oraz opracowywaniu i archiwizacji świadectw historii mówionej oraz tworzeniu zasobów zdjęć 

i pamiątek. Materiały te są następnie udostępniane w ramach realizacji projektów badawczych, 

edukacyjnych i wystawienniczych Ośrodka. 

3.1. Pozyskiwanie i opracowywanie kolekcji zdjęć oraz pamiątek i dokumentów 

archiwalnych 

Podobnie jak w poprzednich latach, tak również w 2016 r., zbiory pozyskiwano z darów oraz 

drogą kupna. W ten sposób udało się w roku sprawozdawczym zgromadzić co najmniej kilka tysięcy 

różnorodnych pamiątek od osób prywatnych (skany, oryginalne dokumenty, fotografie, ulotki, 

plakaty, czasopisma oraz wydawnictwa drugiego obiegu). Wśród szczególnie cennych nabytków 

należy wymienić przedmioty osobiste Tadeusza Różewicza, wybitnego poety i dramaturga. Do 

zbiorów Ośrodka trafiła zawartość szuflady z jego biurka, m.in. jego okulary, część kolekcji monet, 

znaczki do wpinania w klapę marynarki, pocztówki, bilety i inne przedmioty osobiste. Cennym 

nabytkiem są również pamiątki po Wiktorze Haratyku. W trakcie osadzenia w Ośrodku Internowania 

w Nysie wykonał on m.in.: 10 stempli z linoleum więziennego, grafiki ołówkiem, które podpisali inni 

internowani w Nysie, makatkę wyszytą na więziennym prześcieradle. Stemple wzbogaciły przestrzeń 

wystawienniczą w Centrum Historii Zajezdnia. Inną interesującą kolekcją są dokumenty po prof. 
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Mirosławie Przyłęckim, wieloletnim konserwatorze zabytków we Wrocławiu, jednym z założycieli 

Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS. 

Ponadto w Centrum Dokumentacyjnym uruchomiono proces digitalizacji i wstępnego opracowania 

taśm magnetofonowych oraz ewidencję akcesji. 

3.1.1. Opracowywanie zbiorów 

W roku bieżącym kontynuowane było ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów 

w programie Mona 3-W. Układ zbiorów w zasobie Centrum Dokumentacyjnego przedstawia się 

w sposób następujący: 

 AHM – Archiwum Historii Mówionej 

 AZO-MF – Archiwum Zbiorów Ogólnych-Małe Formaty 

 AZO-DF – Archiwum Zbiorów Ogólnych-Duże Formaty 

 AZR – Archiwum Zbiorów Rękopiśmiennych 

 ACZ – Archiwum Czasopism 

 AS – Archiwum Sybiraków 

 F – Zbiory Fotograficzne 

 FAZN – Zbiory Fotograficzne. Archiwum Zbigniewa Nowaka 

 FSK – Zbiory Fotograficzne. Archiwum Stanisława Kokurewicza 

 FDEM - Zbiory Fotograficzne. Archiwum NAF Dementi 

 M – Muzealia 

 MKHT – Muzealia. Kolekcja Henryka Tomaszewskiego 

 AV – Zbiory Audiowizualne 

3.1.2. Elektroniczne opracowanie zbiorów w Centrum Dokumentacyjnym 

Rodzaj 

inwentarza 

2011 

(od 

września) 

2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

AHM 79 61 26 246 101 82 596 

AZO-MF 30 416 170 268 582 1370 2836 

AZO-DF - - 15 228 330 114 687 

AZR - 3 1 7 7 60 78 

ACZ - - - - - - - 

AS - - - 43 31 - 74 

F 133 776 657 154 624 1154 3498 
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FSK -    1381 1115 2496 

FZN - - - 843 1069 299 2211 

FDEM - 2050 5950 - - - 8000 

M - - - - - - - 

MKHT - - - - - - - 

AV - - - - - - - 

RAZEM 242 3306 6819 1789 4125 4194 20476 

 

3.1.3. Zestawienie ilościowe zbiorów opracowanych elektronicznie od września 2011 r. 

Rok kalendarzowy Liczba rekordów 

2011  242 

2012 3306 

2013 6819 

2014 1789 

2015 4125 

2016 4194 

RAZEM 20476 

 

3.1.4. Pozostałe działania  

W bieżącym roku przeprowadzono kwerendy w zbiorach Ośrodka dla instytucji zewnętrznych 

oraz na potrzeby własne (głównie przy organizacji wystawy głównej w Centrum Historii Zajezdnia). 

W Centrum Dokumentacyjnym opracowano i wdrożono program do rejestrowania 

i monitorowania parametrów mikroklimatycznych powietrza w magazynach do przechowywania 

zbiorów oraz w gablotach w Centrum Historii Zajezdnia. Program ten służy również do 

ewidencjonowania akcesji oraz rejestrowania korespondencji wpływającej do Centrum. Ponadto 

kierownik Centrum Dokumentacyjnego (Dariusz Misiejuk) uczestniczył (27 października 2016 r.) 

w konferencji archiwalnej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie p.t. „Obraz 

i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”. W roku sprawozdawczym uruchomiono również 

w Centrum Dokumentacyjnym proces szkoleń. Dariusz Misiejuk uczestniczył w dwudniowym 

szkoleniu (8-9 listopada 2016 r.) organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce p.t. „Szkolenie z zakresu konserwacji muzealiów - 

Przechowywanie muzealiów”. Natomiast w dniu 24 listopada 2016 r. pracownicy Centrum 
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Dokumentacyjnego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu konserwacji materiałów archiwalnych 

w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. 
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4. Program badawczy 

W 2016 r. Ośrodek realizował swoją działalność badawczą. W związku z tym nadal trwa 

współpraca z instytucjami naukowymi na Islandii, w Norwegii i w Czechach. Kontynuowane są 

badania na temat biografii kard. Bolesława Kominka i roli Kościoła Katolickiego w powojennej historii 

Polski. 

4.1. Pozyskiwanie nowych świadectw historii mówionej – projekty dokumentacyjne 

Program Świadkowie Historii trwa od 2007 roku, tj. od początku istnienia instytucji. Polega na 

nagrywaniu relacji świadków historii, w formie audio lub video, zgodnie z metodologią oral history, 

przez pracowników Działu Badawczego Ośrodka. Relacje są transkrybowane a następnie 

opracowywane w Centrum Dokumentacyjnym. Zbiór świadectw Archiwum Historii Mówionej liczy już 

prawie 600 opracowanych relacji, co stanowi bazę źródłową dla badaczy wykorzystujących w swojej 

pracy naukowej metodę historii mówionej (oral history). Program Świadkowie Historii dociera do 

wielu osób, nagrania dotyczą powojennych dziejów Wrocławia i Dolnego Śląska a także Ziem 

Zachodnich i Północnych. Tematyka relacji jest bardzo różnorodna, od historii wojennych, przesiedleń 

z Kresów Wschodnich II RP czy życia codziennego  po działalności opozycyjną w latach ’80. 

4.1.1. „Grant Oral History” 

Projekt Grant Oral History to corocznie organizowany konkurs dla studentów i absolwentów 

Uczelni Wyższych oraz doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się powojenną historią 

Wrocławia lub Ziem Zachodnich i Północnych, wykorzystując źródła i metodologię historii mówionej. 

Zwycięzcom konkursu zostaje przyznany grant na realizację projektu badawczego, polegającego na 

zebraniu 15 relacji świadków historii związanych tematyką zaproponowaną przez grantobiorcę 

w swoim zgłoszeniu. W 2016 roku zostały przyznane 3 granty: Aleksandrze Karmelicie (projekt “Wiatr 

od morza”), Małgorzacie Łukianow (projekt “Zapomniani pionierzy. Narracje biograficzne osadników 

z Polski Centralnej na Powiślu”), Karolinie Domańskiej (projekt “Powojenne życie codzienne na ziemi 

opolskiej we wspomnieniach mieszkańców”). Projekt w swoim założeniu na dwa cele: wspierać 

finansowo młodych badaczy w ich pracy nagrywania relacji oraz powiększać zbiory Archiwum Historii 

Mówionej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. 

4.1.2. „Oral history - dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich 

słowach” 
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Projekt „Oral History – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii (…)” był realizowany na terenie 

Islandii i Polski w latach 2015–2016 we współpracy z The Icelandic Research Centre for Innovation 

and Economic Growth w Reykjaviku. Jego adresatami byli eksperci i młodzi badacze stosujących 

w swych badaniach metodę historii mówionej, a także członkowie Polonii islandzkiej (stanowiącej 

najliczniejszą mniejszość na wyspie) oraz mieszkańcy Reykjaviku. 

Celem projektu była integracja mniejszości polskiej ze społecznością islandzką, dokumentacja 

oraz promocja polskiego i islandzkiego dziedzictwa kulturowego, wymiana dobrych praktyk, 

doświadczeń, a także porównanie roli metody oral history w nauce krajów europejskich pomiędzy 

naukowcami i ekspertami uczestniczącymi w projekcie. 

W ramach projektu nagrywano relacje biograficzne, które posłużyły do przygotowania 

tematycznej wystawy „Polacy na Islandii”, zaprezentowanej następnie (grudzień 2015) na 

wrocławskim Rynku oraz w Internecie na stronie projektu www.poland-meets-iceland.eu. 

Jednym z zaplanowanych w projekcie działań była konferencja naukowa, na której badacze 

z Polski, Islandii i Czech przedstawili wiele zagadnień metodologicznych związanych z wykorzystaniem 

historii mówionej, jak również realizowane w poszczególnych krajach i instytucjach projekty 

gromadzenia i udostępniania relacji historii mówionej. Artykuły naukowe powstałe w oparciu 

o wystąpienia konferencyjne zostały opublikowane w szóstym tomie Wrocławskiego Rocznika Historii 

Mówionej (2016). 

Projekt został sfinansowany z dotacji w ramach MF EOG 2009-2014, jego realizacja 

zakończyła się w 2016 roku. 

4.1.3. Obertyn – opowieści z miasteczka przed 1956 rokiem 

Dwuletni projekt zorganizowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, w ramach dotacji 

celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem jest ukazanie, na podstawie relacji 

mówionych i spisanych wspomnień, trzech społeczności – Polaków, Ukraińców i Żydów oraz ich 

pamięci na temat wspólnego życia na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w tym okoliczności 

opuszczenia na trwałe domu rodzinnego i rozstania ze sobą w trakcie II wojny światowej i okresie 

powojennym. Przy tym przedmiotem projektu jest dawna i obecna społeczność Obertyna – 

niewielkiego miasteczka na zachodniej Ukrainie.  

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. odbył się wyjazd na Ukrainę, podczas którego 

nagrano relacje 24 świadków historii Obertyna i pozyskano od nich kopie archiwalnych fotografii 

i dokumentów. W ramach projektu pozyskano też licencje do wspomnień tamtejszej społeczności 

żydowskiej oraz przetłumaczono wybrane dokumenty z nią związane ze zbiorów m.in. Yad Vashem 

czy archiwów w Ivanofrankivsku i Moskwie. 
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4.1.4. Gułag – projekt badawczy 

Wraz z czeskim stowarzyszeniem Archipelag Gułag współpracowaliśmy przy stworzeniu 

multimedialnej mapy gulag.cz (http://gulag.cz/). W projekcie brały udział również instytucje z Czech, 

Słowacji, Węgier i Polski. Każda z organizacji przygotowała materiały i opracowania biogramów 

świadków historii, którzy byli ofiarami represji systemu sowieckiego i którzy zostali przymusowo 

wywiezieni w głąb ZSRR. Z tych materiałów stworzona jest mapa pamięci (poza szeroko zakrojoną 

bazą danych składająca się z tak zwanych „story maps” prezentujących poszczególne historie życia 

ludzi, ukazując miejsca, w których zostali aresztowani, do których zostali przetransportowani i przez 

które więzienia, spośród obiektów Gułagu, przeszli). Przed rozpoczęciem projektu odbyły się 

warsztaty merytoryczne w Pradze, w których udział wzięli pracownicy Działu Badawczego i Centrum 

Dokumentacyjnego. Na początku 2017 roku w Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się spotkanie, 

prezentujące mapę gułagu, na które zostaną zaproszeni Świadkowie Historii, a także studenci 

i badacze zajmujący się promowaniem wiedzy historycznej. 

4.1.5. Post Bellum / „Silesia: Memory of multiethnic Region” – „Śląsk: pamięć 

wieloetnicznego regionu” 

Projekt zorganizowany przez Post Bellum z Pragi oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, którego 

celem było zebranie łącznie 23 biograficznych relacji mówionych (15 przez Post Bellum, 8 przez 

Ośrodek) przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych na Śląsku. Wśród świadków historii 

nagranych przez Ośrodek znaleźli się przede wszystkim Ślązacy (zamieszkujący okolice Cieszyna 

i Wodzisławia Śląskiego) oraz jedna osoba narodowości niemieckiej z Wrocławia. Wśród świadków 

nagranych przez Post Bellum zaś m.in. osoby urodzone na pograniczu polsko-czechosłowackim, 

przedstawiciele mniejszości greckiej i chorwackiej. Wszystkie wywiady, po opracowaniu, zostały 

zamieszczone w bazie relacji Post Bellum: http://www.pametnaroda.cz/ 

4.1.6. Konferencja w Bolesławcu 

„Bolesławianie - nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” to 

konferencja naukowa, która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2016 i była poświęcona procesowi 

tworzenia się społeczności miasta Bolesławca i jego najbliższej okolicy (powiatu) od 1945 r. 

w perspektywie miasta, a także całego Dolnego Śląska. Grono specjalistów przedstawiło wyniki swych 

badań na temat historycznej i współczesnej społeczności bolesławieckiej i śląskiej, poczynając od XVIII 

w. aż do czasów współczesnych. Owocem obrad będzie książka opublikowana w cyklu wydawniczym 

"Boleslaviana" (grudzień 2016). 

5. Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych 
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Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych ma na celu prowadzenie 

i upowszechnianie badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności terenów, które 

zostały włączone w skład państwa polskiego w wyniku II wojny światowej.  

Tematyka badawcza dotyczy w szczególności: 

1. polityki państwa wobec tzw. ziem zachodnich i północnych, czyli byłych ziem niemieckich 

włączonych w obręb państwa polskiego w 1945 r. w długim okresie, 

2. współpracy oraz relacji kulturowych i społecznych między tymi terytoriami a pozostałymi 

ziemiami polskimi w długim trwaniu, 

1. kwestiom narodowościowym, kulturowym, językowym, religijnym występującym na tych 

terenach, 

2. badaniom nad współczesnością i kierunkami rozwoju, 

3. badaniom nad pamięcią zbiorową. 

Wyniki realizacji Programu (artykuły, ekspertyzy, polemiki, recenzje, omówienia etc.) będą 

publikowane od 2017 r. w internetowym czasopiśmie naukowym („Rocznik Ziem Zachodnich”). 

5.1. Konferencja „Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony – pamięć – tożsamość” 

26 września 2016 r. w Centrum Historii Zajezdnia miała miejsce konferencja, stanowiąca 

siódmą część cyklu „Spotkania Dolnośląskie”. Była ona współorganizowana przez Ośrodek „Pamięć 

i Przyszłość”, Pracownię Atlasu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląską Szkołę 

Wyższą. Obrady stworzyły okazję do wysłuchania 19 interesujących wystąpień dotyczących śląskiego 

krajobrazu, przygotowanych przez wybitnych reprezentantów środowiska naukowego zajmujących 

się Śląskiem i jego przemianami na przestrzeni dziejów. Konferencję objął patronatem Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

5.1.1. Publikacja „Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony – pamięć – tożsamość” (tytuł 

roboczy) 

Na publikację złożą się studia i artykuły zaprezentowane w formie referatów podczas 

konferencji „Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony – pamięć – tożsamość”.  

Opracowanie jest kolejnym tomem w serii wydawniczej Oficyny Wydawniczej ATUT, poświęconej 

budowaniu pamięci i tożsamości regionu, ukazującej się do tej pory pod nazwą „Spotkania 

Dolnośląskie”, obecnie zaś przejętej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jako „Spotkania Dolnośląskie 

Nowe”. 

Ujęte w tomie teksty (w liczbie 19) podnoszą kwestię budowania społeczności regionu 

i kształtowania się jej tożsamości w perspektywie historycznej, socjologicznej i kulturowej. 
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Redaktorzy tomu: prof. zw. dr hab. G. Strauchold, dr hab. J. Nowosielska-Sobel, dr R. Nowakowski; 

recenzenci: prof. zw. dr hab. P. Mickiewicz, dr hab. prof. UWr. E. Kościk. 

6. Program Sieci Ziem Zachodnich i Północnych 

W bieżącym roku zainicjowano ścisłą współpracę pięciu instytucji publicznych, zajmujących 

się badaniem i popularyzacją historii ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. W skład 

konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, którego pracami kieruje Ośrodek „Pamięć 

i Przyszłość”, wchodzą: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Instytut Zachodni im. 

Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

w Olsztynie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie – oddział Centrum Dialogu Przełomy. Celem Sieci 

jest realizowanie wspólnych projektów naukowych i kulturalnych, pogłębiających 

i upowszechniających wiedzę o specyfice Ziem Zachodnich i Północnych Polski i unikalnym 

doświadczeniu historycznym zamieszkującej je ludności. 

6.1. Wystawa 

Jednym z projektów realizowanych wspólnie przez Sieć jest podróżująca wystawa, 

opowiadająca o procesach kluczowych dla kształtowania się tożsamości powojennych mieszkańców 

Ziem Zachodnich i Północnych. Wystawa będzie prezentowana w dziesięciu miastach na terenach 

przyłączonych do Polski w 1945 roku oraz w Warszawie. W ramach I etapu projektu powstał konspekt 

scenariusza wystawy pod roboczym tytułem „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne” autorstwa dr 

Katarzyny Bock-Matuszyk, opiniowany przez Komitet Naukowy wystawy, w skład którego wchodzą 

pracownicy naukowi instytucji Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Projekt scenograficzny wystawy 

zostanie wyłoniony w konkursie ogłoszonym w 2017 r., a pierwsze ekspozycje planowane są na jesień 

2017 r. Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny oraz publikacja popularnonaukowa. 

6.2. Spotkania seminaryjne  

Spotkania seminaryjne stanowią okazję do spotkań przedstawicieli instytucji wchodzących 

w skład konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, wymiany doświadczeń, planowania dalszych 

działań, monitorowania działań realizowanych oraz ewaluacji - już zakończonych. Poprzedzone 

zostały serią indywidualnych spotkań z przedstawicielami poszczególnych podmiotów wchodzących 

obecnie w skład konsorcjum (styczeń – luty 2016r.) w celu zawiązania współpracy. W następnych 

miesiącach odbyły się: 

1) spotkanie we Wrocławiu, 23.05.2016 r. w ramach którego zainaugurowano program i wysłuchano 

wykładu prof. A. Saksona na temat kluczowych zagadnień dla historii Ziem Zachodnich i Północnych 

Polski po 1945 r.; 



23 
 

2) spotkanie we Wrocławiu 13-14.10.2016, którego celem była dyskusja nad kierunkami rozwoju Sieci 

Ziem Zachodnich i Północnych oraz podjęcie szeregu ustaleń odnośnie działań planowanych na 2016 

rok w celu realizacji dotacji celowej MKiDN na rozwój działalności Sieci; 

3) spotkanie w Warszawie w dniu 9.12.2016. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej 

aktywności poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich 

i Północnych, omówienie planów na rok 2017 oraz zdefiniowanie kierunków rozwoju w perspektywie 

średniookresowej. 

6.3. Identyfikacja wizualna i promocja Sieci Ziem Zachodnich i Północnych 

W związku z uznaniem za zasadne stworzenia pełnej identyfikacji wizualnej Sieci (logotyp, 

księga znaku), a w oparciu o nią - strony internetowej i materiałów promocyjnych podjęte zostały 

działania w tym zakresie. 

Została przeprowadzona procedura wyłonienia firmy, która projektuje księgę znaku dla Sieci 

Ziem Zachodnich i Północnych oraz materiały promocyjne. Wyłoniona firma – Łobzowska Studio - 

została wybrana również do stworzenia strony internetowej sieci (strona będzie funkcjonowała pod 

adresem www.szzip.pl) wraz z całym projektem graficznym strony. Powstały projekty gadżetów 

promocyjnych takich jak: długopisy, ołówki, teczki, notesy, roll’upy, pendrive, torby lniane. Została 

również opracowana mapa funkcjonalności strony internetowej wraz ze wstępnym projektem 

graficznym. 

7. Organizacja obchodów rocznicowych 

7.1. Działania upamiętniające wydarzenia II wojny światowej 

7.1.1. Stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest organizatorem „Stypendium im. Gen Augusta Fieldorfa 

Nila” dla osób interesujących się historią żołnierzy Wojska Polskiego, którzy po drugiej wojnie 

światowej działali w zbrojnym podziemiu antykomunistycznym. Autorzy trzech najciekawszych 

propozycji zostali nagrodzeni dziewięciomiesięcznym stypendium, w ramach którego zrealizowali 

swoje pomysły: Witold Tkaczyk stworzył komiks o życiu I działalności  Józefa Franczaka; Daria 

Czarnecka prowadziła badania naukowe przygotowujące publikację “Barut. Dolina śmierci”; Łukasz 

Leszczyński przygotował trzy gry (decyzyjną, planszową i negocjacyjną) o działalności żołnierzy 

wyklętych. Stypendium zostało ufundowane przez Prezydenta Miasta Wrocławia, a organizację 

konkursu aktywnie wspierają Fundacja Sapere Aude, która działa na rzecz upamiętnienia gen. 

Fieldorfa „Nila” we Wrocławiu oraz Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” 

w Krakowie. 
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7.2. Upamiętnienie dokonań opozycji demokratycznej lat 80. XX wieku 

7.2.1. Koncert „wROCK for FREEDOM”  

Koncert zostały zorganizowane z okazji kolejnej rocznicy wydarzeń Sierpnia 1980 roku 

i powstania dolnośląskiej „Solidarności”. Widowisko towarzyszyło otwarciu przestrzeni Centrum 

Historii Zajezdnia, było także jednym z wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 

2016.  

Wydarzenia zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszego sprawozdania. 

7.2.2. „Wolność i Pokój” 

4 listopada w Centrum Historii Zajezdnia 22 członkom ruchu Wolność i Pokój wręczone 

zostały Krzyże Wolności i Solidarności. Przy tej okazji Ośrodek wraz z Fundacją WiP, wrocławskim 

oddziałem IPN zorganizował spotkanie rocznicowe członków Ruchu. Poza wręczeniem odznaczeń 

miały miejsce panele dyskusyjne, a także promocja albumu Kamila Dworaczka i Grzegorza Waligóry, 

z fotografiami NAF Dementi „Ruch Wolność i Pokój we Wrocławiu”, wydanego przez Ośrodek wraz 

z Instytutem Pamięci Narodowej. W imprezie wzięło odział ok 120 osób. 

7.2.3. Film dokumentalny „Budapeszt–Warszawa. Droga do wolności” 

17 marca 2016 r. odbyła się premiera filmu w reżyserii Radosława Poraj-Różeckiego, której 

bohaterem jest Ákos Engelmayer, pierwszy ambasador Węgier w Polsce po upadku komunizmu. 

Fabuła dokumentu opiera się na podróży – z Budapesztu do podwarszawskiej Podkowy Leśnej, gdzie 

główny bohater obecnie mieszka. Odwiedzamy też miejsca ważne dla historii Węgier i rodziny 

Engelmayerów: Budapeszt i Muzeum Zgromadzenia Narodowego, Kieżmark czy Starą Lubowlę na 

Słowacji. Opowieść o losach Ákosa Engelmayera stała się również doskonałą okazją do opowiedzenia 

o relacjach polsko-węgierskich i wspólnej historii obu narodów, szczególnie o czasach „Solidarności”.  

Projekcji w Dolnośląskim Centrum Filmowym towarzyszyła dyskusja panelowa z udziałem 

Ákosa Engelmayera, Jánosa Tischlera i Jarosława Brody, którą poprowadziła Katarzyna Kaczorowska. 

7.2.4. Film dokumentalny „Pomniki lwowskie” 

Ośrodek zrealizował film opowiadający o losach wybranych pomników, które powstały we 

Lwowie w XIX w. oraz w okresie międzywojennym. Część z pomników została we Lwowie i została 

odrestaurowana ze środków polskich, część została wywieziona do Polski i „zastąpiła” pomniki 

niemieckie – pomogła w oswajaniu nowych terenów, część natomiast uległa zniszczeniu. Film ukazuje 

nie tylko historię pomników, ale również ewolucję zarówno stosunku obecnych mieszkańców Lwowa 
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do polskich monumentów jak i zyskania nowego znaczenia pomników przywiezionych do Polski. 

Jednocześnie historia dóbr kultury oddaje trudne doświadczenia obu krajów w XX wieku.  

Film zrealizowany dla Ośrodka przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego. 

7.2.5. Film dokumentalny „Bitwa wrocławska” 

Osiem miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego, 31 sierpnia 1982 r. we Wrocławiu miała 

miejsce największa w historii PRL-u demonstracja uliczna. Wzięło w niej udział ok. 50 tys. 

mieszkańców Wrocławia. Walki trwały cały dzień i odbywały się w różnych częściach miasta. Kolejne 

starcia, przegrupowywanie sił i przechylanie się szali zwycięstwa z jednej strony na drugą pozwalają 

określić tę demonstrację „bitwą”. Symbolem oporu dla Wrocławia stał się śmiertelnie ranny 

Kazimierz Michalczyk a międzynarodowego oddźwięku nabrało sfilmowane przejechanie Jarosława 

Hyka przez milicyjnego STAR-a. 

Naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, a także działacze RKS „Solidarność”, redaktorzy 

„Z dnia na dzień” i podziemnego radia Solidarności Walczącej odpowiadają widzom 

o przygotowaniach, przebiegu i głębokich skutkach tej demonstracji. Widzowie zobaczą archiwalne 

zdjęcia, nagrania i dokumenty. Świadkowie i uczestnicy tych wydarzeń opowiadają, jak wyglądały 

z ich perspektywy bezpośrednie konsekwencje manifestacji oraz spróbują określić znaczenie 

symboliczne miała tej manifestacji dla budowania tożsamości miasta i wzmocnienia siły oporu 

antykomunistycznego. Przewodnikiem po tych wydarzeniach będzie pamiętnik 15-letniego wówczas 

naocznego świadka wydarzeń.  

Autorką scenariusza i reżyserem filmu jest Beata Januchta. 

Produkcję filmu zakończono w sierpniu 2016 r. Premiera odbyła się 15 września 

w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Do tej pory odbyło się 16 pokazów filmu m. in. w ramach 

Festiwalu filmów historycznych „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” w Gdyni, Festiwalu „Człowiek 

w Zagrożeniu” w Łodzi i przeglądu „Kadry Wrocławia w Kinie Nowe Horyzonty. Łącznie film obejrzało 

ponad 1500 osób. 

7.3. Wystawa „Pojednanie/Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-

niemieckie po 1945 r.” 

Do 17 stycznia 2016 r. w Sali Mieszczańskiej wrocławskiego Ratusza można było oglądać 

polską wersję wystawy pt. „Pojednanie / Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-

niemieckie po 1945 r.” (jej niemiecka wersja prezentowana była w Berlinie do 16 grudnia 2015 r.). 

Wystawa autorstwa dr. Roberta Żurka, opowiada o roli Kościoła katolickiego i osób kierujących się 

chrześcijańskimi wartościami w powojennym procesie pojednania pomiędzy dwoma narodami, które 

wzajemne relacje budowały na morzu ruin i wzajemnej wrogości – skutkach II wojny światowej. Ten 
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trudny proces, który wciąż nie może być uznany za zakończony, miał od swego początku wymiar 

europejski, a inicjatywy podejmowane w tej kwestii przez Kościoły Polski i Niemiec stanowią 

fundament dzisiejszego kształtu zjednoczonej Europy. Co ważne: w przeciwieństwie do pojednania 

niemiecko-francuskiego, które było inspirowane i przeprowadzane przez elity polityczne obu krajów, 

pojednanie polsko-niemieckie było inicjowane oddolnie, wbrew władzom, a nawet wbrew większości 

społeczeństwa, dzięki odwadze i determinacji pojedynczych osób. 

Autorem scenariusza wystawy był dr Robert Żurek, wspierany przez polsko-niemieckie 

gremium doradcze ekspertów, a koncepcja scenograficzna powstała w pracowni JAZ+ Architekci. 

Projekt był realizowany we współpracy z Maximilian-Kolbe-Stiftung z Bonn, ze wsparciem 

finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i innych partnerów z Polski i Niemiec.  

8. Działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 

Ta grupa zadań obejmuje przedsięwzięcia zlecane do realizacji przez miasto Wrocław 

w związku z obchodami ESK 2016. W minionym roku sprawozdawczym były to: 

8.1. Wystawa „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” 

 W ramach obchodów programu Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 Ośrodek „Pamięć 

i Przyszłość” wraz z Narodowym Forum Muzyki i Biurem Festiwalowe „Impart” przygotował 

scenograficzną wystawę „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska”, której kuratorami byli prof. 

Wojciech Mrozowicz i dr Wojciech Kucharski.  

Tytułowe „siedem cudów” to siedem obszarów kultury: 

1. Krajobraz – ukazany poprzez zdjęcia Adama Hawałeja. Ostrów Tumski, Ślęża, Odra, Zamek Piastów 

Śląskich w Brzegu, Stawy Milickie, opactwo cystersów w Lubiążu – to niektóre ze 

sfotografowanych przez niego miejsc. Część z nich znalazła się już na pochodzącej z 1561 r. mapie 

Śląska autorstwa Marcina Helwiga, która została sprowadzona na potrzeby wystawy z Karlruhe. 

2. Język – w ramach tego obszaru prezentowana była „Księga henrykowska”, najstarszy zabytek 

odzwierciedlający wielokulturowe dziedzictwo regionu (w 2015 r. została wpisana na listę „Pamięć 

świata” UNESCO). Jej fragmentu można było posłuchać w czterech językach: polskim, łacińskim, 

czeskim i niemieckim. W rolę lektorów wcielili się m.in. Marek Krajewski (łacina) i Jaromir 

Nohavica (czeski). 

3. Sztuka – większość prezentowanych na wystawie dzieł z wrocławskich zbiorów po drugiej wojnie 

światowej albo zaginęła, albo została wywieziona m.in. do Warszawy. Obraz Lucasa Cranacha 

starszego „Madonna pod jodłami”, który można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym, wrócił do 

Wrocławia dopiero w 2012 r. 
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4. Nauka – na wystawie zaprezentowani zostali wybitni naukowcy związani z Wrocławiem, tacy jak 

Philipp Jacob Sachs von Löwenheim, Ludwik Hirszfeld, czy Hugo Steinhaus. W ramach tej sekcji 

prezentowany był także wrocławski mikroskop (Purkyniego) i łazik marsjańskiego Scorpio III, 

zaprojektowany przez studentów Politechniki Wroc. 

5. Architektura – fenomen zaprojektowanej przez Maksa Berga Hala Stulecia był punktem wyjścia do 

opowieści o dziełach innych architektów, którzy na początku XX wieku tworzyli oblicze Wrocławia: 

Hansa Poelziga, Hermanna Wahlicha, Heinricha Küstera i Richarda Plüddemanna. 

6. Religia –  przybliżona została postać św. Jadwigi – księżnej Śląska, małżonki Henryka Brodatego. 

Historię jej życia przedstawia Kodeks lubiński, który możemy uznać za prototyp dzisiejszego 

komiksu. W tej sekcji prezentowane były też oryginalne eksponaty: Kodeks hornigowski, Kodeks 

Baumgartena czy bulla kanonizacyjna św. Jadwigi. 

7. Spotkanie – w tej sekcji autorzy zaprezentowali wielokulturowość miasta. Na wystawie można było 

poznać związki z Wrocławiem przedstawicieli różnych narodowości: Czechów, Żydów, Niemców 

i Polaków, w osobach Silesiusa, Brahmsa, Picassa, kardynała Kominka i wreszcie papieża Jana 

Pawła II, który jako pierwszy nazwał Wrocław „Miastem spotkania”. 

Na wystawie prezentowane były między innymi takie eksponaty, jak: „Księga henrykowska” 

(wypożyczona z Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu), Orędzie biskupów polskich do biskupów 

niemieckich na co dzień przechowywane w Historisches Archiv des Erzbistums w Kolonii, Mapa Śląska 

Marcina Helwiga z 1561 r. (wypożyczona z Badische Landesbibliothek w Karlsruhe) czy fragment 

ołtarza głównego z kościoła św. Elżbiety: kwatera Ofiarowanie w świątyni Hansa Pleydenwurffa 

(Muzeum Narodowe we Wrocławiu). Cennym obiektom towarzyszyły archiwalne fotografie, 

prezentacje multimedialne, punkty interakcji, a także ścieżka edukacyjna i pokój edukacyjny dla 

najmłodszych. Wystawie towarzyszył dwujęzyczny katalog, a podczas Nocy Muzeum pokaz filmu 

„WODRA” zorganizowany na zabytkowej barce „Złota Kaczka”. 

 Ekspozycję zobaczyć można było w Sali Mieszczańskiej wrocławskiego Ratusza od 3 lutego do 

14 maja 2016 r. (ostatni dzień zwiedzania odbywał się w ramach Nocy Muzeów). W ciągu 3,5 

miesiąca obejrzało ją prawie piętnaście i pół tysiąca zwiedzających. 

8.2. Koncerty wRock For Freedom 

wRock for freedom, 27–29. sierpnia – koncerty zorganizowane z okazji kolejnej rocznicy wydarzeń 

Sierpnia 1980 roku i powstania dolnośląskiej „Solidarności”. Widowisko towarzyszyło otwarciu 

przestrzeni Centrum Historii Zajezdnia, było także jednym z wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy 

Kultury Wrocław 2016. Na terenie Zajezdni wystąpiły zespoły związane z kontrkulturą w latach 80., 

jak również współczesne megagwiazdy zachęcające publiczność do przybycia i zapoznania się 
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z nowym miejscem na kulturalnej mapie Wrocławia. 27 sierpnia wystąpili: The Klenczon Experience, 

TSA, Lady Pank. 28 sierpnia, wstęp na koncerty był wolny, odbyły się muzyczne lekcje historii. W ten 

dzień, młodzi wykonawcy zostali zaproszeni do przedstawienia swoich aranżacji piosenek polskich 

wykonawców. Uczestnicy koncertów usłyszeli piosenki m.in. Jacka Kaczmarskiego, a także innych 

wykonawców polskiego rocka lat 80 – tych. Zaśpiewali: TRIO ŁÓDZKO – CHOJNOWSKIE, TRIADA 

POETICA, JUSTYNA PANFILEWICZ & CEZARY MOGIELNICKI, ADAM ŁAPACZ. Wieczór wypełniły 

przeboje polskiego rocka z lat 80-tych: „Nie pytaj o Polskę”,  „Ale wkoło jest wesoło”, „Szklana 

pogoda”, „Cykady na Cykladach”, „Polska”, „Mój jest ten kawałek podłogi”, „Dorosłe dzieci”, „Biała 

flaga” - zaprezentowały je najlepsze wrocławskie wokalistki: Natalia Lubrano, Marta Kołodziejczyk, 

Paulina Lenda, Ania Kłys, Alicja Kalinowska z zespołem. Trzeciego dnia koncertów (29.08) wystąpiły 

zespoły: Hunter, Illusion, oraz Sabaton, odbyły się przy najliczniejszej w ciągu tych trzech dni 

publiczności. Repertuar zachęcił do przyjścia nie tylko młodych miłośników mocnego brzmienia, 

wśród uczestników koncertu znajdowało się także wielu fanów spoza Polski. W sumie, w ciągu trzech 

dni koncertowych w Centrum Historii Zajezdnia zgromadziło się ponad 10 500 osób, sprzedano 2 926 

sztuk biletów. Wydarzenie było wsparte szeroko zakrojoną kampanią reklamową, aby dotrzeć do 

odbiorców nie tylko w mieście, ale i w całej Polsce. 

wRock for freedom, Dzień Niepodległości – 11 listopada we wrocławskiej Hali Stulecia w ramach 

drugiej w 2016 r. odsłony „wRock for freedom” wystąpił zespół Arka Noego oraz znany już 

publiczności historyczno-muzyczny projekt „Panny Wyklęte”, który reprezentowały polskie 

wokalistki: Halinka Młynkowa, Ania Rusowicz, Marcelina, Ania Brachaczek, Ania Witczak, Kasia 

Malejonek i Gonix oraz zespół Maleo Reggae Rockers. 

8.3. Kongres Społeczny ESK 2016. Wartość Kultury – kultura wartości 

Jesienią 2016 r. Ośrodek, wraz Narodowym Centrum Kultury i Biurem Festiwalowym Impart 

zorganizował „Kongres Społeczny ESK 2016. Wartość Kultury – Kultura Wartości”. Dyrektorem 

programowym i autorem koncepcji merytorycznej imprezy był red. Grzegorz Górny. 

Zapowiedzą Kongresu było spotkanie z amerykańskim intelektualistą katolickim, Georgem 

Weiglem (11 października 2016 r.) na temat myśli Jana Pawła II wobec wyzwań współczesnego 

świata. Obok G. Weigla w Spotkaniu wzięli udział o. Maciej Zięba i Andrzej Grajewski. 

Główna część Kongresu odbyła się w Zajezdni w dniach 25-27 listopada 2016 r. Nad 

wartościami współczesnej cywilizacji zastanawiali się intelektualiści i twórcy z Polski i Europy, a wśród 

nich: Pablo Perez Lopez, John Waters, Chantal Delsol, Tsaba Kiss, Krzysztof Zanussi, Dorota 

Monkiewicz, Marek Cichocki, Andrzej Harubała, Andrzej Nowakowski, Jacek Kopciński, Jaroslav 

Hrycak i inni.  
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26 listopada, podczas debaty „Artysta w państwie” nagrany został odcinek magazynu 

kulturalnego Pegaz, emitowanego na antenie TVP KULTURA. Wydarzeniem artystycznym 

towarzyszącym Kongresowi był koncert zespołu Kwadrofonik. 

W wydarzeniach kongresu wzięło udział ogółem ok 700 osób. (w tym ok. 200 

zarejestrowanych wcześniej uczestników). 

9. Wydawnictwa 

9.1. Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” 

Wydawany od 2008 r. kwartalnik to interdyscyplinarny periodyk, którego poszczególne 

numery dotyczą zagadnień z zakresu kultury i historii najnowszej Wrocławia. W 2016 r. przygotowane 

zostały 4 numery kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”: 

 MATKA-POLKA W PRL, nr 31 (1/2016) – numer poświęcony kwestiom macierzyństwa, zdrowia 

reprodukcyjnego, polityki demograficznej państwa, łączeniu pracy zawodowej i obowiązków 

rodzinnych w PRL. Znalazły się nim m.in. artykuły o matkach – pracownicach resortów siłowych, 

medialnym wizerunku macierzyństwa w Zagłębiu Miedziowym, dostępie do antykoncepcji, 

Centrum Zdrowia Matki Polki.  

 PONAD GRANICAMI, nr 32 (2/2016) – numer poświęcony podróżom, wyjazdom, ucieczkom, 

migracjom zwykłych mieszkańców krajów demokracji ludowej, a także międzynarodowej 

pomocy dla Polski w stanie wojennym. Znalazły się w nim m.in. artykuły o małym ruchu 

granicznym między PRL a NRD, nielegalnych, zorganizowanych wyjazdach  Żydów z Polski do 

Izraela pod koniec lat 40. XX w., a także o migracjach zarobkowych Polaków. 

 TYSIĄCLECIE – MILLENIUM nr 33 (3/2016) – numer poświęcony ideologicznemu starciu państwa 

i kościoła przy okazji tysięcznej rocznicy chrztu Mieszka I. Znalazły się w nim m.in. artykuły 

o państwowych obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego i kościelnym Millenium Chrztu Polski, 

wojnie propagandowej i medialnej, badaniach naukowych na temat początków polskiej 

państwowości, a także pracach nad Biblią Tysiąclecia. 

 W POLSKĘ IDZIEMY ... – gastronomia w PRL nr 34 (4/2016) - numer poświęcony lokalom 

gastronomicznym i rozrywkowym w PRL. (w przygotowaniu). 

Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” ukazuje się w nakładzie 600 egz. 

9.2. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”  

W 2016 rok została zawiązana współpraca z College of Europe (Natolin Campus), owocem 

której będzie wydany w 2017 roku siódmy numer Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej. Celem 

Projektu jest naświetlenie istotnego problemu badawczego, jakim jest badanie rewolucji przy 
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zastosowaniu metodologii historii mówionej oraz popularyzacja tematyki badań prowadzonych przez 

College of Europe w ramach projektu 3R Ukraińskie Rewolucje. Zakres tematyczny współpracy to: 

Historia wydarzeń na Ukrainie 1990-2004-2014 w świetle metod historii mówionej; Metodologiczne 

uwagi do badań rewolucji metodami oral history. 

9.3. Rocznik „Miasto. Pamięć I Przyszłość” (w przygotowaniu) 

W 2016 r. Ośrodek wraz Biurem Rady Miejskiej Wrocławia powołał nowy rocznik 

samorządowy, poświęcony tematyce miejskiej. Pierwszy numer poświęcony będzie temu, jak 

widzimy Wrocław po zakończeniu ESK 2016, wokół czego budować będziemy nową miejską narrację. 

W numerze znalazły się m.in. teksty Jacka Purchli, Edwarda Czapiewskiego Rafała Nowakowskiego, 

Bartłomieja Świerczewskiego. 

Pierwszy numer rocznika ukaże się w nakładzie 200 egz. 

9.4. „Pamiętam powódź” 

Ośrodek zrealizował I etap projektu „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź”. Polegał on na inicjacji 

programu dotyczącego Powodzi Tysiąclecia, której 20. rocznicę będziemy obchodzić w 2017 r.   

Celem programu będą: 

 zbiorowa publikacja gromadząca wspomnienia oraz zdjęcia związane z powodzią na Dolnym 

Śląsku z 1997 r.; 

 zbiorowy film dokumentalny zrealizowany na podstawie zgromadzonych, opracowanych 

i zmontowanych amatorskich bądź półprofesjonalnych zapisów filmowych związanych z powodzią na 

Dolnym Śląsku z 1997 r.; 

 wywiady z powodzianami, badania socjologiczne i teksty, które pomogą zrozumieć, jakie jest 

miejsce powodzi w zbiorowej pamięci mieszkańców regionu; 

 gromadzenie i digitalizacja zgromadzonego zasobu w sposób ciągły na portalu Dolnośląskość.pl. 

I etap projektu, który został zrealizowany w roku sprawozdawczym, objął stworzenie 

i administrowanie strony internetowej www.pamietampowodz.pl, druk ulotek, plakatów, wlepek, 

wizytówek, toreb. 21 grudnia w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się również konferencja 

inaugurującej projekt.  

Realizacją projektu zajęła się Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. 

9.5. Inne wydawnictwa: 

Ośrodek współpracował przy wydaniu publikacji „Z historii parafii św. Klemensa Marii 

Dworzaka we Wrocławiu 1925-2016”. Publikacja ta składa się ze wspomnień lub opracowanych 
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badań mieszkańców parafii przy Al. Pracy. Parafia ta ma szczególne znaczenie dla CHZ, ponieważ 

w latach 80. stanowiła ważny punkt wspierający wrocławską „Solidarność”. 

10. Wydarzenia (targi książek, konferencje i inne) 

10.1. Targi książek 

W bieżącym roku, kontynuując dotychczasowe działania, Ośrodek wziął udział w targach 

książek: 

 Dolnośląski Salon Wydawniczy „Silesiana” 21-23 kwietnia 2016 

 Wrocławskie Targi Dobrych Książek 1-4 grudnia 2016 roku w Hali Stulecia  

10.2. Konferencje, wykłady 

10.2.1. Historia Magistra Vitae 

Do połowy roku sprawozdawczego odbywały się wykłady w ramach III edycji projektu, od 

października zaś uruchomiona została IV edycja cyklu wykładów, które skupiają  miłośników 

dziedzictwa kulturowego mieszkańców ziemi śląskiej. 

Projekt realizowany jest wspólnie przez Katedrę Historii Kościoła na Śląsku Papieskiego 

Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. IV edycja różni się od wcześniejszych tym, że część spotkań 

odbywa się w Centrum Historii Zajezdnia (dotychczasowe edycje obywały się w budynkach 

Papieskiego Wydziały Teologicznego). W ramach jednego ze spotkań przeprowadzone zostało 

kuratorskie zwiedzanie wystawy głównej CHZ poprowadzone przez dr Wojciecha Kucharskiego. 

10.2.2. Miasto w czasach wolności 

W roku sprawozdawczym kontynuowana była (rozpoczęta w listopadzie 2015 r.) I edycja 

programu rozwoju liderów – seminarium „Miasto w Czasach Wolności”. Był to cykl 16 spotkań 

prowadzonych przez Piotra Czekierdę, Macieja Litwina i Marka Mutora, podczas których słuchacze 

zapoznali się z zasadami współczesnego przywództwa. Końcowym zadaniem wybranych 10 

uczestników było stworzenie eseju, który prezentowali podczas majowej sesji wyjazdowej 

w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.  
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11. Współpraca 

11.1. Współpraca międzynarodowa 

11.1.1. Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia 

Ośrodek, jako jedna z trzech instytucja w Polsce (przynależą też: Instytutu Pamięci Narodowej 

i Muzeum Powstania Warszawskiego) jest członkiem Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, 

międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje publiczne i pozarządowe, które zajmują się 

historią Europy XX w. (w szczególności historią totalitaryzmów: nazistowskiego i komunistycznego) 

oraz dokumentowaniem losów ich ofiar. 

W roku sprawozdawczym w dniach 18-20 listopada w Kijowie miały miejsce obrady plenarnego 

zgromadzenia instytucji. W czasie spotkania przyjęto nowych członków oraz wybrano władze. 

11.1.2. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność 

W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej Ośrodek gościł przygotowaną przez Europejską 

Sieć Pamięć i Solidarność mobilną i outdoorową wystawę „Drogi do przełomu. Europa Środkowo-

Wschodnia 1939–1989”.  

Ekspozycja przygotowana przez historyków ESPS ukazywała skomplikowany proces 

wyzwalania się części Europy spod komunistycznej dyktatury. Przedstawiała historię społeczeństw 

Europy Środkowej przez pryzmat utraconej w 1939 roku wolności i opisywała ograniczenia, jakim 

w bloku komunistycznym podlegały swobody obywatelskie. Ukazywała także dążenie do 

przywrócenia wolności jako jedną z najważniejszych przyczyn przemian 1989 roku. Szczególne 

miejsce poświęcono temu co łączy i dzieli pamięć społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej 

dotyczącą wydarzeń, które poprzedziły upadek komunizmu w Europie. Wrocław był dziesiątym i 

ostatnim miastem, w którym można było obejrzeć wystawę. Wcześniej była ona prezentowana w 

Berlinie, Brukseli, Warszawie, Budapeszcie, Wiedniu, Bratysławie, Bukareszcie, Krakowie i Pradze. 

Wernisaż wrocławskiej odsłony miał miejsce 30 listopada. Wystawę można było oglądać na placu 

przed CHZ do końca 2016 r. 

11.1.3. Statsarkivet i Trondheim oraz Opplandsarkivet 

Ośrodek współpracuje ze Statsarkivet i Trondheim (Archiwum Państwowym w Trondheim) 

Opplandsarkivet (Archiwum Zbiorów Prywatnych Okręgu Oppland z siedzibą w Lillehamer) w ramach 

programu EOG (powstające Centrum Historii Zajezdnia). Szczegóły współpracy opisano w punkcie 1 

niniejszego sprawozdania. 
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11.1.4. Post Bellum 

Ośrodek wraz z Post Bellum realizował w roku sprawozdawczym projekt pt. „Silesia: Memory 

of multiethnic Region” – „Śląsk: pamięć wieloetnicznego regionu”, w ramach którego zebrano 35 

biograficznych relacji mówionych. Wszystkie wywiady, po opracowaniu, zostały zamieszczone w bazie 

relacji Post Bellum: http://www.pametnaroda.cz/ 

Szczegóły współpracy opisano w punkcie 4 niniejszego sprawozdania. 

11.1.5. Research Center for Innovation and Economic Growth 

RCIEG z Islandii jest partnerem w projekcie pt. Oral history – dziedzictwo kulturowe 

Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach  finansowanym przez EOG. 

11.2. Współpraca krajowa 

11.2.1. Współpraca stała 

Ośrodek prowadzi stałą współpracę m.in. z Okręgiem Dolnośląskim Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej, Instytutem Pamięci Narodowej, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, 

Ośrodkiem Dokumentacji Audiowizualnej Kurii Wrocławskiej, Związkiem Sybiraków we Wrocławiu, 

Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządem Regionu Solidarność, Kuratorium 

Oświaty. 

III Publikacje pracowników, aktywność naukowa 

1. Teksty 

1. K. Bock-Matuszyk, Genealogies of Memory: Collective vs. Collected Memories. 1989-1991 from 

an Oral History Perspective. Konferenzbericht, „Historie”, Vol. 8-9 (2015/2016), s. 34–39. 

2. J. Kluba, Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym jako jedna z form prawnych 

realizacji zadań publicznych, „Prawne formy realizacji zadań publicznych", (red.) P. Bieś-Srokosz, K. 

Mucha, Wyd. Akademia Jana Długosza, Częstochowa 2016, s. 105-114. 

3. J. Kluba, Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarstwa indywidualne 

w województwie opolskim, „Studia Obszarów Wiejskich”, 2016 [w druku] 

4. P. Zubowski, Droga Krzyżowa, „Pamięć i Przyszłość”, 2016, nr 2 (32) 

5. P. Zubowski, Ekslibrisy, „Pamięć i Przyszłość”, 2016, nr 3 (33), w druku 

6. P. Zubowski, Ludwik Klimczyński – wyjątkowa historia człowieka ze znakiem „P”, „Pamięć 

i Przyszłość”, 2016, nr 4 (34), w druku 
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7. P. Zubowski, „A moja pani mówiła, że skoro razem pracujemy, mamy prawo razem jeść”. 

Opowieść robotnika przymusowego, Ludwika Klimczyńskiego, „Wrocławski Rocznik Historii 

Mówionej” 2017, nr 7, zgłoszony do druku 

8. W. Kucharski, Przygotowania do Soboru Watykańskiego II w opinii polskich dyplomatów, „Dzieje 

Najnowsze”, R. XLIII (2016), nr 2, s. 135-148. 

9. W. Kucharski, Historia Orędzia, [w:] Przebaczenie i Pojednanie. Kardynał Kominek nieznany ojciec 

Europy, red. K. Pomian, K. Ciejka, [Wrocław 2016], s. 45-50. 

10. W. Kucharski, Die Geschichte der Botschaft, [w:] Vergebung und Versöhnung. Kardinal Kominek 

Unbekannter Gründvater Europas, hrasg. K. Pomian, K. Ciejka [Wrocław 2016], s. 47-52. 

11. W. Kucharski, Jak powstało Orędzie, „Gość Niedzielny”, 24 I 2016 (Gest na miarę epoki 

(Bezpłatny dodatek do „Gościa Niedzielnego”) s. 4-5. 

12. W. Kucharski, Błogosławiony Czesław między historią a legendą, „Nowe Życie”, R. 33 (2016), nr 

11, s. 11-13. 

13. W. Mrozowicz, W. Kucharski, Dolny Śląsk i Wrocław – 7 cudów wielokulturowego dziedzictwa, 

[w:]  7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska, red. W. Mrozowicz, W. Kucharski, Wrocław 2016 

14. W. Kucharski, Księdza – Polaka potrzebujemy od zaraz!, [w:] Wrocław 1945-2016, red. 

W. Kucharski, Wrocław 2016, s. 116-119 

15. W. Kucharski, Kamienie milowe kardiochirurgii, [w:] Wrocław 1945-2016, red. W. Kucharski, 

Wrocław 2016, s. 176 

16. W. Kucharski, Początki wrocławskiej archeologii, [w:] Wrocław 1945-2016, red. W. Kucharski, 

Wrocław 2016, s. 178 

17. W. Kucharski, Torfowy preparat Tołpy, [w:] Wrocław 1945-2016, red. W. Kucharski, Wrocław 

2016, s. 179 

18. W. Kucharski, Droga do pojednania, [w:] Wrocław 1945-2016, red. W. Kucharski, Wrocław 2016, 

s. 217-222 

19. W. Kucharski, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu – czyli jak opowiadać o historii miasta, 

„Wszystko co Najważniejsze” - https://wszystkoconajwazniejsze.pl/wojciech-kucharski-centrum-

historii-zajezdnia-we-wroclawiu-albo-jak-porwac-opowiescia-o-historii-miasta/ 

20. W. Kucharski, Audiencje polityków komunistycznej Polski u papieża w latach 1945-1978, „Pamięć 

i Sprawiedliwość” [w druku] 

21. Sobór oczami polskich komunistów. Sobór Watykański II w świetle dokumentów MSW i MSZ, 

wstęp, wybór i opracowanie Wojciech Kucharski, Dariusz Misiejuk [w druku] 

 

2. Recenzje 
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1. P. Zubowski, Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943, pomysł, wybór, red. Aleksandra 

Zińczuk, Lublin 2012, Stowarzyszenie „Panorama Kultur”, ss. 393; Pojednanie przez trudną pamięć. 

Galicja Wschodnia, pomysł, red. Koncepcja Aleksandra Zińczuk, Lublin-Drohobycz-Lwów-Warszawa 

2014, Stowarzyszenia „Panorama Kultur”, ss. 175 – recenzja naukowa, „Wrocławski Rocznik Historii 

Mówionej” 2017, nr 7, zgłoszona do druku 

2. W. Kucharski, W. Mrozowicz, Wystawa 7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska (Wrocław, 3 II – 14 V 

2016 r.), „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, [w druku] 

3. W. Kucharski, Przestrzenie dla historii. Projekty historyczne Europejskiej Stolicy Kultury, „Śląski 

Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, [w druku] 

3. Redakcje 

1. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 6 (2016) 

2. Wrocław 1945-2016, red. W. Kucharski, Wrocław 2016, ss. 324 

3. 7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska, red. W. Mrozowicz, W. Kucharski, Wrocław 2016 

4. Wygłoszone referaty 

1. K. Bock-Matuszyk, Dzisiejsze dyskusje o możliwościach zastosowana metody historii mówionej 

w badaniach historycznych, Seminarium Historia mówiona ukraińskich rewolucji, College of Europe 

Natolin, Warszawa 19 II 2016 

2. K. Bock-Matuszyk, Co to jest historia mówiona i jak należy przeprowadzać wywiady ze świadkami 

historii, seminarium w ramach projektu „Ksiądz Bolesław Kałuża: Tej mszy nie wolno nam 

zapomnieć”, Fundacja „Krzyżowa” dla porozumienia europejskiego, 19 lipca 2016 

3. K. Bock-Matuszyk, Historia mówiona – etnografia – antropologia kulturowa: strategie, paralele, 

kontrasty – udział w debacie w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Jaka 

refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy”, Wrocław 22-

23 września 2016 

4. J. Kluba, XXI Seminarium Śląskie, Migracje zarobkowe z rodzin rolniczych – przyczynek do analizy 

opolskich migracji, „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”, Kamień 

Śląski, 26-28 października 2016 

5. J. Kluba, O Wrocławiu, jego mieszkańcach i wystawie w Centrum Historii Zajezdnia, 2 wykłady 

gościnne, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 19 grudnia 2016 r.  

6. W. Kucharski, Wielki nieobecny – kwestia udziału Pawła VI w obchodach milenijnych w Polsce - 

Konferencja naukowa Pół wieku Millenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów 

tysiąclecia chrztu Polski 1956–1966/1967) - 12-13 maja 
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IV Kalendarium 2016 r.  

STYCZEŃ 

7.01, 21.01 seminarium „Miasto w czasach wolności" 

14.01 – Historia Magistra Vitae wykład prof. Straucholda 

III edycja cyklu „Historia Magistra Vitae” w 2016 r. została zainaugurowana wykładem „«Barokowe» 

profanum. Wokół wrocławskich świeckich obchodów 1000-lecia w 1966 r.”. Spotkanie odbyło się 14 

stycznia o godz. 18 w budynku Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Prelekcję wygłosił 

prof. Grzegorz Strauchold. 

15-17.01 – Weekend Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

W trakcie weekendu 15-17 stycznia zainaugurowany został program ESK Wrocław 2016. W ramach 

otwarcia odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych. Punktem kulminacyjnym było 

Przebudzenie, które rozpoczęło się w niedzielę, 17 stycznia. O godz. 16 z czterech stron miasta do 

Rynku wyruszyły pochody Czterech Duchów Wrocławia. Jeden z nich, Duch Odbudowy swój 

przemarsz rozpoczął w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej.  

29.01 – Stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 

Już po raz drugi Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłosił konkurs stypendialny im. gen. Augusta Emila 

Fieldorfa „Nila”. Dla autorów trzech najciekawszych projektów przeznaczono dziewięciomiesięczne 

stypendium, w ramach którego będą mogli zrealizować swój pomysł. Zgodnie z regulaminem projekt 

mógł mieć charakter popularyzatorski, edukacyjny lub naukowy. Stypendium zostało ufundowane 

przez Prezydenta Miasta Wrocławia, a organizację konkursu wsparły Fundacja Sapere Aude oraz 

Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Wyniki zostały ogłoszone 16 

marca 2016 r. Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów: Darię Czarnecką (projekt 

naukowy – monografia „Barut. Polana Śmierci”), Łukasza Leszczyńskiego (projekt edukacyjno-

popularyzatorski – „Wil3 Szlak”, czyli pakiet trzech gier poświęconych działalności Żołnierzy 

Wyklętych), Witolda Tkaczyka (projekt edukacyjno-popularyzatorski – komiks historyczny „Oto jest 

głowa Franczaka”). 

LUTY 2016  

1.02 - Historia Magistra Vitae 

Kolejny wykład w tej edycji został przeprowadzony przez dr Wojciech Kucharskiego. 

3.02 – Wernisaż wystawy „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” 
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Wernisaż wystawy odbył się Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza. Ekspozycja została przygotowana 

w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Tytułowe „siedem cudów” to siedem 

obszarów kultury – krajobraz, język, sztuka, nauka, architektura, religia i spotkanie.  

09.02 – Grant Oral History – VI edycja konkursu 

Grant Oral History skierowany jest do studentów i absolwentów Uczelni Wyższych oraz doktorów, 

którzy w swoich badaniach zajmują się powojenną historią Wrocławia lub polskich Ziem Zachodnich, 

wykorzystując źródła i metodologię historii mówionej. W VI edycji tego konkursu komisja wyłoniła 

trzech laureatów: Aleksandrę Karmelitę (projekt „Wiatr od morza”), Małgorzatę Łukianow (projekt 

„Zapomniani pionierzy. Narracje biograficzne osadników z Polski Centralnej na Powiślu”), Karolinę 

Domańską (projekt „Powojenne życie codzienne na ziemi opolskiej we wspomnieniach 

mieszkańców”). 

18.02 – Historia Magistra Vitae wykład dra Wojciecha Kucharskiego 

18 lutego miało miejsce kolejne wydarzenie związane z wystawą „7 Cudów Wrocławia i Dolnego 

Śląska”. Wykład na ten temat wygłosił w ramach programu Historia Magistra Vitae dr Wojciech 

Kucharski. 

22.02 – Zmiana na stanowisku dyrektora Ośrodka 

Na konferencji prasowej 22 lutego Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” poinformował o zmianie na 

stanowisku dyrektora. Zmiana związana była z objęciem przez Marka Mutora stanowiska dyrektora 

Narodowego Centrum Kultury. Jego obowiązki w Ośrodku przejął dr Wojciech Kucharski. 

22.02 – Konkurs Papieski 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” objął patronat nad 12. edycją Konkursu Papieskiego organizowanego 

przez Tertio Millennio. W pierwszym etapie trzeba  było rozwiązać quiz on-line. Finał konkursu 

zaplanowano na 14 maja. 

22.02 – Uwaga turbulencje! Rok ’80 w Polsce i Czechosłowacji 

W ramach projektu „1980: Burzliwy rok w Polsce i czechosłowacka reakcja” 22 lutego odbyło się 

spotkanie z uczestnikami wrocławskiego strajku solidarnościowego. W dyskusji udział wzięli Jerzy 

Grzelczyk, o. Maciej Zięba i Bogdan Ziobrowski. Spotkanie poprowadził Rafał Bubnicki. Celem 

projektu, realizowanego wspólnie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i czeską organizację „Post 

Bellum”, było zebranie wspomnień uczestników wydarzeń w 1980 r. w Polsce i Czechosłowacji. 

Zebrane relacje znajdą się w Centrum Historii Zajezdnia, które otwarcie jest zaplanowane na sierpień 

tego roku.  
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22 lutego: otwarta dyskusja z udziałem uczestników wrocławskiego strajku solidarnościowego 

w ramach projektu „1980: Burzliwy rok w Polsce i czechosłowacka reakcja” organizowanego przez 

Post Bellum z Pragi i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”; kawiarnia BARBARA, Wrocław, ul. Świdnicka 

MARZEC  

3.03 – seminarium „Miasto w czasach wolności" 

13.03 – Premiera komiksu „Tajemnica Madonny z Wrocławia” 

13 marca w Starym Ratuszu we Wrocławiu miała miejsce premiera „Tajemnicy Madonny z 

Wrocławia”. Komiks opowiada burzliwą historię jednego z eksponatów z wystawy „7 Cudów 

Wrocławia i Dolnego Śląska”, obrazu Lucasa Cranacha Starszego – „Madonna pod jodłami”. W 

ramach spotkania odbyła się dyskusja prowadzona przez Andrzeja Jarczewskiego i warsztaty 

komiksowe z rysunku i przygotowania scenariusza przygotowane przez autorów „Madonny”, Witolda 

Tkaczyka i Jacka Michalskiego. 

17.03 – Historia Magistra Vitae wykład dra Jacka Witkowskiego 

17 marca w sali Papieskiego Wydziału Teologicznego odbył się kolejny wykład w ramach cyklu 

„Historia Magistra Vitae”. O rzeźbie romańskiej na Śląsku opowiedział dr Jacek Witkowski. 

17.03 – Premiera filmu „Budapeszt – Warszawa. Droga do wolności”  

17 marca w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu miała miejsce premiera filmu 

„Budapeszt – Warszawa. Droga do wolności”, dokumentu opowiadającego historię Ákosa 

Engelmayera – pierwszego ambasadora Węgier w Polsce po upadku komunizmu. Projekt został 

zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu 

„Patriotyzm jutra”. 

18.03 – konkurs stypendium „Grant Oral history” 

21.03 – Podpisanie umowy z MKiDN 

21 marca wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz 

podpisali umowę ws. współprowadzenia wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. W ramach 

dotacji ministerialnych ośrodek będzie realizował trzy zadania - Program Badawczy Ziem Zachodnich 

i Północnych realizowany we współpracy z Instytutem Zachodnim, Instytutem Śląskim w Opolu 

i Ośrodkiem Badawczym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, badania dotyczące działalności 

kardynała Bolesława Kominka oraz projekt badawczy realizowany przez we współpracy z Europejską 

Platformą Pamięci i Sumienia, dotyczący badań dziejów ofiar totalitaryzmu komunistycznego 

i nazistowskiego.  

21.03 - Kolekcja fotograficzna Janusza Wolniaka trafiła do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 
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Na początku marca do Ośrodka trafiła kolekcja fotografii Janusza Wolniaka. Na zdjęciach utrwalone 

zostały przede głównie wydarzenia z lat 1980-1981, m.in.: głodówka kolejarzy w październiku 1980 r., 

strajki studenckie w 1981 r., spotkanie Lecha Wałęsy z mieszkańcami Wrocławia, wydarzenia z życia 

NSZZ Solidarność i NZS oraz zatrzymane w kadrze sceny życia codziennego we Wrocławiu. 

31.03 – Konferencja w Zajezdnia zamykająca projekt EOG 

W trakcie przygotowanej 31 marca na terenie Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej konferencji 

podsumowany został projekt EOG. 

31.03 – seminarium „Miasto w czasach wolności” 

KWIECIEŃ  

14.04 – Stypendium im. Gen. Nila 

Uroczyste wręczenie stypendium im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” odbyło się 14 kwietnia w nowej 

siedzibie Ośrodka przy ul. Grabiszyńskiej 184. W wydarzeniu udział wzięło dwóch spośród trzech 

stypendystów: Witold Tkaczyk (komiks historyczny „Oto jest głowa Franczaka”) i Daria Czarnecka 

(monografia „Barut. Polana Śmierci”). Jako trzeci wyróżniony został projekt Łukasza Leszczyńskiego 

(pakiet trzech gier poświęconych działalności Żołnierzy Wyklętych „Wil3 Szlak”). 

14.04 – Historia Magistra Vitae – trudem pisana historia Śląska 

Niełatwej historii Śląska oraz przemianom narodowościowym na tym terenie poświęcony był kolejny 

wykład z cyklu „Historia Magistra Vitae”. Prelegent, ks. prof. Michał Piela powiedział również więcej o 

podziale diecezji wrocławskiej w okresie rządów kard. Bertrama, metropolity wrocławskiego w latach 

1914-1945. Wykład odbył się 14 kwietnia w budynku Papieskiego Wydziału Teologicznego we 

Wrocławiu 

14.04 – seminarium „Miasto w czasach wolności” 

21-23.04 – Targi Książki Regionalnej Silesiana 

Podobnie, jak w latach ubiegłych Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” weźmie udział w Targach Książki 

Regionalnej Silesiana, które odbędą się 21-23 kwietnia. 22 kwietnia promocja publikacji o nauce 

akademickiej we Wrocławiu. 

28.04 – Promocja 5. Tomu „WRHM” 

28 kwietnia w nowej siedzibie Ośrodka przy ul. Grabiszyńskiej zaprezentowano tom 5. 

„Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” poświęconego zagadnieniom związanym z 

wykorzystaniem metody oral history w badaniach historycznych.  

28.04 – seminarium „Miasto w czasach wolności” 

MAJ 
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12.05 – seminarium „Miasto w czasach wolności” 

13.05 – Wernisaż wystawy „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek. Nieznany ojciec Europy” 

W obecności Prezydenta Wrocławia 13 maja w Arsenale Miejskim otwarta została wystawa prof. 

Pomiana pt. „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek. Nieznany ojciec Europy”. Ekspozycja 

będzie dostępna do 23 września.  

14.05 – Noc Muzeów 

Po raz kolejny Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” uczestniczył we wrocławskiej Nocy Muzeów co było 

ostatnią okazją do tego, by zobaczyć ekspozycję „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska”, która 

znajduje się w Sali Mieszczańskiej w Starym Ratuszu, bowiem na 14 maja zaplanowany został 

wernisaż wystawy. 

19.05 – Historia Magistra Vitae – Millenium kontra Tysiąclecie 

W ramach III edycji cyklu „Historia Magistra Vitae” dr Bartosz Kuświk wygłosił 19 maja wykład pt. 

„Millenium kontra Tysiąclecie”, w którym przybliżył sytuację jaka panowała w Polsce w 1966 r. 

w trakcie przygotowań do obchodów 1000. rocznicy Chrztu Polski. 

20–22.05 – sesja wyjazdowa; seminarium  „Miasto w czasach wolności” 

21.05 – Festyn Grabiszyński 

W sobotę 21 maja Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” weźmie udział w Festynie Grabiszyńskim. 

23.05 – Konferencja: Program badawczy dla ziem zachodnich i północnych 

wykład otwarty prof. Andrzeja Saksona pt. „Historia Ziem Zachodnich i Północnych Polski po 1945 r.” 

przy okazji spotkania członków Sieci Ziem Zachodnich; Biblioteka Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

25–29 maja, wystawa mobilna „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje 

polsko-niemieckie po 1945 r.”, Lipsk 

31.05 – Otwarcie mobilnej wersji wystawy "Pojednanie/Versöhnung In Progres w Warszawie 

CZERWIEC 

8.06 – Konkurs na mural 

9.06 – seminarium „Miasto w czasach wolności” 

Odbyło się ostatnie seminarium z cyklu „Miasto w Czasach Wolności”. W ramach projektu odbyło się 

kilkanaście spotkań, w trakcie których uczestnicy na przykładzie wybitnych postaci, np. kard. 

Bolesława Kominka, Akosa Engelmayera mieli odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być liderem. 

16.06 – Historia Magistra Vitae – dzieje kościoła pw. Narodzenia NMP w Pólku pod Bralinem 
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Dzieje kościoła pw. Narodzenia NMP w Pólku pod Bralinem były tematem ostatniego w tym roku 

szkolnym wykładu z cyklu „Historia Magistra Vitae”. W roli prelegenta wystąpiła dr Dominika 

Drapiewska. Spotkanie odbyło się 16 czerwca w budynku Papieskiego Wydziału Teologicznego we 

Wrocławiu. 

17-18.06 – konferencja naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu 

osadniczego Dolnego Śląska” 

Konferencja została zorganizowana przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Ośrodek „Pamięć 

i Przyszłość”; Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. 

22.06 – Upamiętnienie Czerwca ’76 we Wrocławiu 

17-18 czerwca: konferencja naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu 

osadniczego Dolnego Śląska”, zorganizowana przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość”; Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 

LIPIEC 

1.07 – Wagon UNRRA w Zajezdni 

Na początku lipca do Zajezdni przyjechał zabytkowy wagon typu UNRRA, który zajął przygotowane 

wcześniej miejsce na wystawie głównej. To największy eksponat znajdujący się w hali Zajezdni. 

5.07 – Powrót krzyża 

5 lipca na fasadę Zajezdni wrócił krzyż, który pojawił się tam na przełomie lat 80. i 90., zawieszony 

przez związkowców. Po rozpoczęciu renowacji budynku krzyż musiał zostać ściągnięty. Teraz wrócił 

na swoje miejsce. 

15.07 – Rozstrzygnięcie konkursu na projekt i wykonanie muralu 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu „Opowiedzmy Wrocław” wygrała pani Anna Szalwa, 

studentka III roku grafiki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie praca jest jednym 

z elementów wystawy głównej. 

SIERPIEŃ 

8.08 – Budzenie Ducha Czasu 

Na plac przed Centrum Historii Zajezdnia trafił historyczny zegar z ul. Świdnickiej, pod którym 

w latach 80. rozpoczynały się happeningi Pomarańczowej Alternatywy. Dzięki staraniom Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość” został znów uruchomiony. W wydarzeniu, które odbyło się 8 sierpnia wziął 

również udział prof. Leon Podsiadły, projektant zegara. 

11.08 – Malowanie graffiti na wystawie 
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Przy udziale wrocławskich artystów 11 sierpnia powstała kolejna część ekspozycji głównej w Centrum 

Historii Zajezdnia. Na jednej ze ścian odwiedzający będą mogli zobaczyć graffiti wykonane przez Ewę 

Ciepielewską, Alexandra Jacka Sikorę, Jacka Jankowskiego „Pontona", Grzegorza Kmitę „Patyczaka", 

Dariusza Paczkowskiego i Egona Fietke (właśc. Andrzeja Miastkowskiego). Graffiti zostało wykonane 

przy pomocy szablonów używanych w latach 80. i 90. 

27-29.08 – wROCK for Freedom 

Tegoroczny festiwal wROCK for Freedom upamiętniał 36. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. 

W trakcie koncertów odbywających się od 27 do 29 sierpnia wystąpili, m.in. Lady Pank, TSA, The 

Klenczon Experience, Hunter, Illusion i Sabaton.  

WRZESIEŃ 

3.09 – wystawa mobilna „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-

niemieckie po 1945 r.”, Klosterkirche Hysburg 

10–24 września, wystawa mobilna „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje 

polsko-niemieckie po 1945 r.”, Magdeburg 

15.09 – Premiera „Bitwy Wrocławskiej” 

15 września w Dolnośląskim Centrum Filmowym miała miejsce premiera filmu „Bitwa Wrocławska”. 

Wyreżyserowany przez Beatę Januchtę dokument opowiada o największej demonstracji w okresie 

stanu wojennego, która odbyła się we Wrocławiu 31 sierpnia 1982 r. 

16.09 – Otwarcie Zajezdni 

Otwarcie wystawy głównej „Wrocław 1945-2016” w Centrum Historii Zajezdnia odbyło się 

w piątkowe południe 16 września. Na oficjalnych uroczystościach było blisko 400 osób. Wśród gości 

byli minister Wojciech Kolarski, Ambasador Królestwa Norwegii, posłowie i senatorowie ziemi 

dolnośląskiej, przedstawiciele władz województwa i miasta oraz darczyńcy i świadkowie historii. 

od 16.09 – wystawa „Tradycje lwowskie” 

20.09 – Dalajlama w Zajezdni 

Jednym z pierwszych gości, który zobaczył wystawę główną w Centrum Historii Zajezdnia był 

Dalajlama XIV. Duchowy przywódca Tybetu przybył do Zajezdni 20 września br. Po zwiedzaniu spotkał 

się z wrocławską młodzieżą gimnazjalną. 

24.09 – Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku 

Pierwszą wystawą czasową w Centrum Historii Zajezdnia była otwarta 24 września ekspozycja 

poświęcona tematowi polskiego ziemiaństwa w II Rzeczpospolitej. Projekt został zrealizowany przy 
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współpracy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiego Towarzystwa 

Ziemiańskiego. Wystawę jest dostępna dla zwiedzających do 20 października br. 

26.09 – 910 – wystawa mobilna „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje 

polsko-niemieckie po 1945 r.”, Pforzheim 

26.09 – Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony – pamięć – tożsamość 

W ramach siódmej część cyklu „Spotkania Dolnośląskie” 26 września w Centrum Historii Zajezdnia 

odbyła się konferencja naukowa dotycząca śląskiego krajobrazu. Spotkanie było współorganizowane 

przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Pracownię Atlasu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą. 

28.09 – Wystawa MPK 

Od 28 września na placu przez Zajezdnią można było zobaczyć wystawę plenerową pt. „Prawdziwa 

historia jazdy na gapę” przygotowaną przez MPK Wrocław. 

PAŹDZIERNIK 

7-9.10 – Europejskie Forum Młodych im. Bolesława Kominka 

II edycja Międzynarodowego Forum Młodych im. Bolesława Kominka została zakończona spotkaniem 

we Wrocławiu w dniach od 7 do 9 października. W programie znalazły się warsztaty, wykłady oraz 

zwiedzanie Zajezdni. 

7.10 – Kartoteka Rozrzucona 

W ramach festiwalu „Kartoteka Rozrzucona”, 7 października w 95. rocznicę urodzin Tadeusza 

Różewicza w Centrum Historii Zajezdnia odbył się spektakl „Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza”. 

9.10 – spektakl „Lament Pamięci Tadeusza Różewicza”, Teatr Tańca z Poznania  

10.10 – Chustonoszenie w Zajezdni 

W trakcie Międzynarodowego Tygodnia Bliskości w Centrum Historii Zajezdnia gościliśmy 

profesjonalnych doradców noszenia dzieci w chustach, którzy 10 października w budynku Zajezdni 

zorganizowali specjalne warsztaty i wykłady dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. 

16–17.10 – Future Jamboree 

16 października, spektakl „Sen Charlie'go”, Teatr na bruku 

20 października–14 listopada, wystawa mobilna „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół 

katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.”, Ełk 

22–23 października, spektakl „Tisza be-Aw” 

24–25 października, spektakl „Gatunki chronione” 
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25-26.10 – George Weigel w Zajezdni 

Biograf św. Jana Pawła II, George Weigel przyjedzie do Centrum Historii Zajezdnia. Autor wielu 

książek, m.in. "Świadek nadziei", wspólnie z o. Maciejem Ziębą i dr Andrzejem Grajewskim weźmie 

udział w dyskusji pt. ,,Myśl Jana Pawła II wobec wyzwań współczesnego świata". Wydarzenie 

zapowiadało Kongres Społeczny ESK 2016. 

26.09 – konferencja naukowa „Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony-pamięć-tożsamość. VII 

Spotkania Dolnośląskie”  

Konferencja została zorganizowana przez Pracownię Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego 

UWr, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Dolnośląską Szkołę Wyższą; Centrum Historii Zajezdnia 

28–29 października, Climathon 

LISTOPAD 

9.11 – Koalicja Miast 

11.11 – koncert wRock for freedom – Dzień Niepodległości 

11-13.11 – Weekend Niepodległości w Centrum Historii Zajezdnia 

Wstęp bezpłatny na wystawę główną. Gra rodzinna 

18.11 – złożenie kwiatów przed pomnikiem kard. Bolesława Kominka 

17 listopada – 5 grudnia, wystawa mobilna „Pojednanie/ Versöhnung in progress… Kościół katolicki 

i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.”, Wrocław 

22 listopada, spotkanie dyrektorów szkół i nauczycieli 

22 listopada,  projekcja filmu „Drzwi św. Wojciecha” 

25-27.11 – Kongres Społeczny ESK 

24-25.12 – Konferencja naukowa „Tanatologiczny wymiar pamięci – cmentarze Wrocławia 

i Dolnego Śląska”  

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Historyczny UWr i Uniwersytecki komitet ds. opieki 

nad grobami osób zasłużonych dla UWr przy współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”; Centrum 

Historii Zajezdnia. 

28  listopada, Foresight Społeczny – Wrocław 2036/2056 

30.11 – 30 listopada – 31 grudnia, wystawa „Drogi do przełomu. Europa Środkowo-Wschodnia 

1939–1989” 

GRUDZIEŃ 

1.12 – konferencja dla nauczycieli 
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6.12 – Mikołajki w Centrum Historii Zajezdnia 

Zwiedzających witali pracownicy Centrum w czapeczkach „mikołajowych” z logo Centrum i częstowali 

krówkami.  

8.12 – Historia Magistra Vitea, wykład Stanisława Gebhardta 

11.12 – powrót Bufetowych 

Akcja promocyjna przypominające Legendarne Bufetowe z wystawy Solidarny Wrocław. Te same 

aktorki (wtedy jeszcze studentki) powróciły i wcieliły się w swoje role. 

od 13.12 – wystawa „Pamiętajmy o Polsce. Solidarność Norwesko-Polska” 

16-18.12 – Dni otwarte dla sztuki 

Dni otwarte dla sztuki 16-18 grudnia (weekend zamknięcia programy Europejskiej Stolicy Kultury 

Wrocław 2016” – w tych dniach wstęp na wystawę główną „Wrocław 1945-2016” i czasową 

„Pamiętajmy  o Polsce. Solidarność Norwesko-Polska” był wolny.  Ponadto dla odwiedzających 

Centrum Historii Zajezdnia czekała moc atrakcji. Na piątek zaprosiliśmy do bezpłatnego zwiedzania 

z przewodnikiem pobliskie szkoły i przedszkola. W sobotę odbyły się warsztaty z ozdabiania bombek i 

 kartek świątecznych, a o 15.00 wspólne ubieraliśmy choinkę w holu Centrum. 

W niedzielę odbyły się warsztaty kulinarne: w bistro lepienie uszek i pierogów, a hali B przygotowanie 

cukierków na choinkę. 

21.12 – konferencja „Pamiętam. Powódź 1997” 

 



46 
 

 

Spis treści 

I Zmiany Statutowe i organizacyjne......................................................................................................... 1 

1. Umowa o współprowadzeniu instytucji zwarta między MKiDN a Gminą Wrocław................. 1 

2. Nowy Statut ................................................................................................................................ 1 

3. Nowa Rada Programowa ............................................................................................................ 1 

4. Zmiany organizacyjne ................................................................................................................. 4 

5. Zarządzanie instytucją ................................................................................................................ 5 

II Działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2016 r. .......................................................................... 5 

1. Centrum Historii Zajezdnia ......................................................................................................... 6 

1.1. Wdrażanie i zakończenie procesu inwestycyjnego ............................................................ 6 

1.2. Przygotowanie wystawy głównej ....................................................................................... 7 

1.3. Otwarcie wystawy głównej ................................................................................................ 8 

1.4. Katalog wystawy „Wrocław 1945 – 2016” ......................................................................... 8 

1.5. Współpraca zagraniczna z Norwegią (partnerem projektu) ............................................. 8 

1.6. Komunikacja społeczna oraz działania prowadzone w CHZ .............................................. 8 

2. Jesień w Zajezdni ........................................................................................................................ 9 

2.1. Wydarzenia organizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ..................................... 9 

2.2. Wydarzenia współorganizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ......................... 12 

2.3. Projekty zewnętrzne realizowane w CHZ ......................................................................... 12 

3. Rozwój programu dokumentacyjnego ..................................................................................... 14 

3.1. Pozyskiwanie i opracowywanie kolekcji zdjęć oraz pamiątek i dokumentów 
archiwalnych ................................................................................................................................. 14 

4. Program badawczy ................................................................................................................... 18 

4.1. Pozyskiwanie nowych świadectw historii mówionej – projekty dokumentacyjne ........ 18 

5. Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych ........................................................... 20 

5.1. Konferencja „Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony – pamięć – tożsamość” .......... 21 

6. Program Sieci Ziem Zachodnich i Północnych .......................................................................... 22 

6.1. Wystawa ............................................................................................................................ 22 

6.2. Spotkania seminaryjne ..................................................................................................... 22 

6.3. Identyfikacja wizualna i promocja Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ........................ 23 

7. Organizacja obchodów rocznicowych ...................................................................................... 23 

7.1. Działania upamiętniające wydarzenia II wojny światowej ............................................. 23 

7.2. Upamiętnienie dokonań opozycji demokratycznej lat 80. XX wieku .............................. 24 



47 
 

7.3. Wystawa „Pojednanie/Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-
niemieckie po 1945 r.” .................................................................................................................. 25 

8. Działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 ............................................................ 26 

8.1. Wystawa „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” .......................................................... 26 

8.2. Koncerty wRock For Freedom .......................................................................................... 27 

8.3. Kongres Społeczny ESK 2016. Wartość Kultury – kultura wartości ................................. 28 

9. Wydawnictwa ........................................................................................................................... 29 

9.1. Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” ..................................................................................... 29 

9.2. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” ........................................................................ 29 

9.3. Rocznik „Miasto. Pamięć I Przyszłość” (w przygotowaniu) ............................................. 30 

9.4. „Pamiętam powódź” ......................................................................................................... 30 

9.5. Inne wydawnictwa: ........................................................................................................... 30 

10. Wydarzenia (targi książek, konferencje i inne) .................................................................... 31 

10.1. Targi książek .................................................................................................................. 31 

10.2. Konferencje, wykłady ................................................................................................... 31 

11. Współpraca ........................................................................................................................... 32 

11.1. Współpraca międzynarodowa ...................................................................................... 32 

11.2. Współpraca krajowa ..................................................................................................... 33 

III Publikacje pracowników, aktywność naukowa ................................................................................. 33 

1. Teksty ........................................................................................................................................ 33 

2. Recenzje .................................................................................................................................... 34 

3. Redakcje .................................................................................................................................... 35 

4. Wygłoszone referaty ................................................................................................................. 35 

IV Kalendarium 2016 r. .......................................................................................................................... 36 

 

 


