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Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
Działalność w 2018 r

Centrum Historii Zajezdnia prowadzone przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaistniało na kulturalnej 
mapie Wrocławia we wrześniu 2016 r. Od tego czasu zyskało sobie publiczność liczącą ponad 
762 tys. widzów i do odwiedzin wciąż zachęca kolejne osoby. Dlaczego tak się dzieje? Jest to miejsce 
wyjątkowe dla pamięci mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Centrum Historii Zajezdnia usytu-
owane zostało w niezwykłym obiekcie z końca XIX w., który był świadkiem skomplikowanej historii 
miasta. Teraz o tej historii opowiada nasza instytucja. Nie tylko o tej historii wielkiej i wzniosłej, 
która ukształtowała wrocławską wspólnotę, ale też o tej mniej znanej, indywidualnej i codziennej. 
Centrum Historii Zajezdnia jest miejscem otwartym dla każdego, wychodzącym do mieszkańców 
i turystów z bogatą ofertą  wystaw, konferencji oraz wydarzeń edukacyjnych. Zapraszam do zapo-
znania się z najważniejszymi projektami i efektami pracy tej instytucji w minionym roku.

         Dyrektor Marek Mutor  
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I. Centrum Historii Zajezdnia – prowadzenie wystawy głównej

Sercem Centrum Historii Zajezdnia jest wystawa stała Wrocław 1945–2016 pozwalająca 
przenieść się do minionych dekad, aby prześledzić historię miasta aż do czasów współczesnych. 
Ekspozycja, która pokazuje proces stopniowego zyskiwania nowej tożsamości miasta, cieszy się 
ciągłym zainteresowaniem publiczności i wpisała się już na stałe w kulturalną mapę Wrocławia. 
Chcemy, aby właśnie od niej każdy nowy mieszkaniec miasta zaczynałz nim swoją przygodę. W ciągu 
ponad dwóch lat od czasu otwarcia wystawy odwiedziły ją dziesiątki tysięcy zwiedzających. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Jego Świątobliwość Dalajlama XIV; przedstawiciele świata kultury i sztuki, jak  
np. Krzysztof Zanussi i Richard Demarco; świadkowie historii, jak np. rodzina bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki; przedstawiciele władz państwowych i lokalnych w tym m.in. były prezydent RP Lech 
Wałęsa, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, byli prezydenci Wrocławia – Bogdan Zdrojewski 
i Rafał Dutkiewicz oraz urzędujący od 2018 r. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Cieszymy się z licz-
nych wizyt grup studyjnych z wielu zakątków świata.

W 2018 r., w odpowiedzi na rosnące potrzeby odbiorców, powołano do życia program stałego roz-
woju wystawy i jej aktualizacji. Eksponaty są stopniowo uzupełniane o dodatkowe nabytki pozyskane 
w ostatnim czasie. W minionym roku przygotowano dla zwiedzających nową pomoc dydaktyczną 
– ścieżki zwiedzania z bohaterem historycznym. Osoba zwiedzająca, zaopatrzona w specjalny 
miniprzewodnik, może skoncentrować się na tych elementach wystawy, które są związane z „prowa-
dzącym ją” bohaterem. Takich ścieżek oddano do użytku sześć, każda w dwóch wersjach językowych. 
W roli przewodników występują: prof. Hugo Dyonizy Steinhaus, prof. Jaromir Aleksiun, Marek 
Petrusewicz, Jerzy Woźniak, Ewa Szumańska i kard. Bolesław Kominek. 
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II. Wrocław 1945–2016 Plus 

W Centrum Historii Zajezdnia poprzez różne działania opowiadamy o niesamowitej powojennej histo-
rii Wrocławia w kontekście historii Dolnego Śląska, Polski i Europy. Wykorzystujemy ważne rocznice 
jako okazje, aby jeszcze lepiej opowiedzieć i zrozumieć Wrocław. Stale rozszerzamy ofertę Zajezdni 
i udoskonalamy wystawę główną, aby zapewnić publiczności więcej wiedzy i emocji. Warto mieć na 
uwadze, że Centrum Historii Zajezdnia to jednak nie tylko wystawa główna, ale również szereg innych 
działań odbywających się w jej wnętrzu oraz wychodzących poza jej architektoniczne granice.

Miniony rok zdominowany był przez setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w projektach zrealizowanych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ambicją 
Ośrodka jest upowszechnianie historii i kultywowanie pamięci w taki sposób, aby trafiać do jak naj-
szerszego i zróżnicowanego grona odbiorców – mieszkańców wielokulturowego i otwartego miasta. 

Znaczącym zeszłorocznym wydarzeniem był Weekend Niepodległości upamiętniający setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie znalazła się uroczysta gala, w czasie której 
odbyły się m.in. wernisaże rocznicowych wystaw, rozdanie nagród w konkursie Pełnoletni 1918/2018 
oraz atrakcje dla najmłodszych. Kulminacyjnym momentem była Radosna Parada Niepodległości 
– przemarsz mieszkańców w barwnym pochodzie przez miasto.

Działalność wystawiennicza naszej instytucji w minionym roku objęła różnorakie projekty populary-
zujące poszczególne aspekty historii Wrocławia i Dolnego Śląska. Ich tematyka skupiała się wokół  
zagadnień poruszanych na wystawie Wrocław 1945–2016, w celu pogłębienia i przybliżenia odbiorcom 
jej poszczególnych wątków. Większość projektów podejmowanych w ramach programu miała swoje 
kulminacyjne wydarzenia na terenie Centrum Historii Zajezdnia. 
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Największym zrealizowanym w minionym roku projektem wystawienniczym była otwarta w grudniu 
wystawa pt. Raj Doczesny Komunistów. Ekspozycja poświęcona jest przede wszystkim ofiarom sys-
temu komunistycznego. W sposób symboliczny i poprzez scenografię nawiązuje do kręgów piekła 
Dantego, co ma na celu przypomnienie nie tylko czystek i zabójstw dokonywanych pod szyldem 
czerwonej ideologii, ale również systemu zastraszania oraz tzw. formatowania umysłów, którego 
celem było stworzenie homo sovieticus. 

P jak Polska była kolejną wystawą czasową o szczególnym znaczeniu dla naszej instytu-
cji. Poświęcona została polskim robotnikom przymusowym, którzy do Breslau trafili podczas 
II wojny światowej, a po wojnie zdecydowali, że zamieszkają w polskim już wtedy Wrocławiu. 
Wystawę oparto o pamiątki i fotografie członków Klubu Ludzi ze znakiem P istniejącego 
przy Towarzystwie Miłośników Wrocławia. Wernisaż połączony był z otwarciem nowego  
elementu wystawy stałej, a także ze spotkaniem z cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław. 
Wzięli w nim udział byli robotnicy przymusowi III Rzeszy oraz ich rodziny. 

Szczególnie popularnym i cieszącym się pozytywnym obiorem projektem była wystawa Świat Tytusa, 
Romka i A’Tomka, poświęcona twórczości Henryka Jerzego Chmielewskiego. Wystawa pozwoliła 
dzieciom przenieść się w świat wyobraźni Papcia Chmiela, a ich rodzicom – do swojego dzieciństwa.

 

fot. Marcin Biodrowskifot. Marcin Biodrowski

fot. Marcin Oliva Soto fot. Marcin Oliva Soto
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Z projektami wystawienniczymi Ośrodek „Pamieć 
i Przyszłość” wychodzi również poza swoją siedzibę. 
W 2018 r. jednym z przykładów takiej działalności  
była ekspozycja Na wirażu. Historia wrocławskiego żużla,  
która – bazując na fotografiach z archiwów domo-
wych miłośników tej dyscypliny – prezentowała 
historię żużla we Wrocławiu, i to zarówno drużyny 
wrocławskiej, jak i ogólnopolskich oraz międzyna-
rodowych wydarzeń odbywających się na Stadionie 
Olimpijskim od 1947 r. do dnia dzisiejszego. 

Warto odnotować także inne ekspozycje plenerowe ważne dla Ośrodka, a wśród nich Matki niepokor-
nych (wystawa poświęcona matkom opozycjonistów) oraz Stacja przesiadkowa Wrocław… i dalej… 
(ekspozycja ukazująca losy mniejszości żydowskiej we Wrocławiu po II wojnie światowej).  

Wśród cyklicznie realizowanych projektów znajdują się konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej.  
W minionym roku były to np. Świadectwa historyczne z tematem wiodącym pn. Mniejszości narodowe, 
etniczne i religijne w mojej miejscowości. Świadectwa historyczne 1945–2017. Konkurs był skierowany 
do uczniów szkół średnich, których zadaniem było pozyskanie relacji świadka historii z otoczenia 
ucznia i wykorzystanie jej jako źródła do pracy konkursowej. 

Działalnością zyskującą coraz większą popularność i – co za tym idzie – coraz większe grono odbior-
ców są projekcje filmowe w Centrum Historii Zajezdnia. W sezonie letnim są to pokazy kina ple-
nerowego oraz bardziej kameralne wydarzenia studyjne. W minionym roku był to cykl Kino na 
cenzurowanym. Do działalności o zbliżonym charakterze zaliczyć można także wydarzenia rodzinne  
w postaci festynów i gier podwórkowych. Dzięki tego typu inicjatywom Centrum Historii Zajezdnia 
staje się miejscem prawdziwie otwartym na mieszkańców.

Na osobną uwagę zasługują wydawnictwa. W 2018 r. ukazały się kolejne numery periody-
ków Ośrodka: kwartalnik „Pamięć i Przyszłość”, Miasto. Pamięć i Przyszłość: Wrocławski Rocznik 
Samorządowy oraz Rocznik Ziem Zachodnich. Wznowiono zbiór wspomnień opracowanych przez Alicję 
Zawiszę pt. Do nich przyszła Polska. Do grupy wydawnictw zalicza się również wyprodukowany stara-
niem Ośrodka film dokumentalny Szlakiem prawdy poświęcony historii wrocławianina prof. Mikołaja 
Iwanowa i jego poszukiwaniom badawczym dotyczącym dziejów tzw. Akcji Polskiej NKWD.

fot. Krzysztof Ociesa-Żyła 

fot. Krzysztof Ociesa-Żyła fot. Katarzyna Krzaczek



Sprawozdanie roczne 2018

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”7

 
III. Projekty miejskie

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” podejmuje działania związane z organizacją wydarzeń okolicznoś- 
ciowych w ramach szerszych przedsięwzięć realizowanych przez miasto Wrocław. Włączamy się 
w projekty kulturalne związane z historią i tożsamością miasta oraz samorządnością. Poza realizacją 
szeregu projektów z tego zakresu, w Ośrodku zrealizowano m.in. program stypendialny dla osób 
indywidualnych chcących upamiętnić żołnierzy podziemia niepodległościowego. Do tego typu 
działalności można także zaliczyć koncerty wRock for Freedom, które odbywają się każdego roku 
w związku z kolejnymi rocznicami powstania „Solidarności”. Sierpniowy koncert był największym 
wydarzeniem plenerowym, jakie w 2018 r. odbyło się na placu przed Centrum Historii Zajezdnia. 
Natomiast koncertowi, który odbył się w listopadzie, towarzyszyły liczne mniejsze eventy upamięt-
niające odzyskanie przez Polskę niepodległości, a także okolicznościowe wydawnictwa.

IV. Centrum Historii Zajezdnia. Pamięć. Przyszłość. Współpraca 

Współpracujemy, aby jeszcze lepiej realizować naszą misję. Jesteśmy instytucją publiczną – nie tylko 
dlatego, że finansuje nas administracja państwowa i samorządowa, ale przede wszystkim dlatego, 
że Ośrodek jest sprawą wszystkich obywateli –„rzeczą wspólną”. Ten specyficzny republikański duch 
obecny był w pracach instytucji od samego początku. W tym duchu podejmowaliśmy zawsze nasze 
działania: począwszy od decyzji, że opowieść o Wrocławiu musi być poprzedzona wysłuchaniem 
setek świadków historii, a kończąc na rzetelnych konsultacjach społecznych programu Centrum 
Historii Zajezdnia. Łączyliśmy zawsze autorskie pomysły z rzetelnymi podstawami naukowymi oraz 
otwartością na zewnętrzne opinie i debatę. Dziś ten duch zyskuje swój wyraz w postaci otwarcia 
Centrum Historii Zajezdnia na inicjatywy zewnętrzne. Otwieramy nasze przestrzenie na inicjatywy 
obywatelskie. Wspieramy pracę licznych grup i środowisk obywatelskich, które realizują podobne 
cele publiczne: inspirują się historią, aby dyskutować o przyszłości; dążą do sprawiedliwości w ocenie 
systemów totalitarnych; pragną kształtować sprawiedliwy ład międzynarodowy w oparciu o wnioski 
wyciągane z doświadczeń przeszłości.

fot. Marcin Biodrowskifot. Marcin Jędrzejczak
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Prowadzony przez Ośrodek Program Inicjatyw Obywatelskich pozwala realizować projekty zgłaszane 
z inicjatywy organizacji pozarządowych, środowisk obywatelskich, instytucji partnerskich itp., które 
staną się częścią oferty Centrum Historii Zajezdnia. Celem programu było także utrwalenie Centrum 
Historii Zajezdnia na mapie Wrocławia, jako miejsca otwartego na inicjatywy oddolne i współpracę. 
Głównym projektem są Pomysłowi, gdzie w drodze konkursu powołuje się do życia pomysły mieszkań-
ców Wrocławia. Projekty mogą pochodzić ze wszystkich obszarów historii, sztuki, animacji, edukacji 
kulturalnej, a także mogą mieć charakter społeczny. Podstawowym celem Pomysłowych jest współ-
tworzenie programu Centrum Historii Zajezdnia wraz z mieszkańcami Wrocławia poprzez ich 
aktywny udział. Zeszłoroczna edycja przebiegła pod hasłem Polska to…

Przestrzeń tych zadań obejmuje także Centrum Wolontariatu, realizujące projekty wolontariackie 
o różnym charakterze, a ponadto program stażowy Ośrodka. Równocześnie w obszarze tego 
programu znalazły się działania adresowane do seniorów i świadków historii. W minionym roku 
zrealizowano 12 staży, a wolontariat pełniło 15 osób. Działalność wolontariacka została w 2018 r. 
poszerzona o organizację szkoleń. 

Ciekawym nowym projektem stały się realizowane w przestrzeni wystawy głównej spotkania 
pn. Świadkowie Historii opowiadają Wrocław. Ponadto w ramach programu zrealizowano doroczne 
spotkanie świąteczne dla wrocławskich świadków historii. 

fot. Karolina Marciniakfot. Katarzyna Krzaczek

fot. Monika Ratajczakfot. Jan Garnecki
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W tym obszarze naszej działalności mieszczą się także przedsięwzięcia związane z udziałem Ośrodka 
w pracach Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia (organizacji międzynarodowej zajmującej się 
promowaniem historii europejskiej XX w., szczególną uwagę poświęcającej sprawom ofiar totalita-
ryzmów). W tym zakresie Ośrodek współpracował przy organizacji międzynarodowej konferencji 
w Ljubljanie Dark Side of the Moon II, która poświęcona była spuściźnie postkomunizmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Ponadto zorganizowano kolejną edycję projektu Forum Kominka. Są 
to spotkania młodych liderów opinii z Europy, realizowane we współpracy z Fundacją Młoda 
Rzeczpospolita. W ramach programu zrealizowano też projekt Autobusem do Zajezdni, dzięki któremu 
– we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie Dolnego Śląska – kilkunastu grupom szkolnym 
z regionu udało się zapewnić podróż i program edukacyjny w Centrum Historii Zajezdnia. W ramach 
programu goszczono także kilka grup studyjnych z wielu państw m.in. z Niemiec, USA i Chin. 

Szczególne miejsce w tym programie znalazła podróżująca wystawa Wrocław Breaks the Iron Curtain, 
która stanowi międzynarodowy „produkt” Ośrodka. W 2018 r. prezentacje wystawy, połączone 
z promocją Centrum Historii Zajezdnia, odbyły się w Strasburgu, Wilnie, Kownie, Grodnie, Ljubljanie 
i Londynie. 

V. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych

Współpracujemy, aby rozszerzać w świecie wiedzę o Ziemiach Zachodnich i Północnych, o polskich 
dokonaniach i wyjątkowości naszych terenów. Przewodzimy grupie instytucji badawczych i eduka-
cyjnych, które łączą wysiłki po to, aby polska opowieść była słyszana w Europie. Chcemy wspólnie 
trafić do elit i liderów opinii publicznej w Europie.

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to konsorcjum pięciu instytucji, którego liderem jest Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”. Poza Ośrodkiem do Sieci należą jeszcze: Państwowy Instytut Naukowy 
– Instytut Śląski w Opolu, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciech Kętrzyńskiego w Olsztynie, 
Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Centrum Dialogu Przełomy – oddział Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Konsorcjum jest platformą współpracy dla instytucji realizujących zadania z zakresu 
badania, dokumentowania i upowszechniania historii Ziem Zachodnich i Północnych.

fot. Miłosz Kosicki fot. the Platform of European Memory and Conscience



Sprawozdanie roczne 2018

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”10

W ramach sieci Ośrodek prowadzi oraz upowszechnia wieloaspektowe badania poświęcone prze-
szłości i współczesności Ziem Zachodnich i Północnych. W 2018 r. realizowane były zarówno pro-
jekty zamawiane w instytutach badawczych współpracujących w ramach Sieci, jak też projekty 
prowadzone przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, a ponadto cykliczne programy stypendialne. 
Efektem działań jest kolejny numer elektronicznego czasopisma Rocznik Ziem Zachodnich pod red. 
prof. Grzegorza Straucholda. 

Wydano także numer specjalny Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej, w którym opublikowano 
najważniejsze teksty światowych badaczy na temat oral history. Dodatkowo efektem pracy były trzy 
wydawnictwa naukowe. Pokonferencyjna publikacja Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze 
lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych pod red. dr Katarzyny Bock-Matuszyk, dr. Wojciecha 
Kucharskiego i Piotra Zubowskiego, jubileuszowa publikacja Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy 
Zachodem a Wschodem. Księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę urodzin 
pod red. dr. Wojciecha Kucharskiego i dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel oraz najważniejsze 
w minionym roku wydawnictwo Ośrodka, czyli polsko-ukraińska publikacja Obertyn, Обертин, 
 opowieści o życiu miasteczka / oповіді про життя містечка pod red. Marceliny Jakimowicz – ןיטרעבא
i Piotra Zubowskiego. Na podstawie relacji mówionych i spisanych wspomnień ukazano w niej 
pamięć Polaków, Ukraińców i Żydów na temat wspólnego życia we wschodnich województwach 
II Rzeczypospolitej oraz okoliczności opuszczenia na trwałe domu rodzinnego i rozstania ze sobą 
w trakcie II wojny światowej i w okresie powojennym.

Efektem pracy w ramach Sieci jest podróżująca wystawa Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. 
Początek. Opowiada ona o procesach kluczowych dla kształtowania się tożsamości powojennych 
mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych. Interaktywna wystawa w formie przestrzennej instalacji, 
zbudowana na powierzchni 200 m2, opowiada o pierwszych powojennych latach Polaków na ziemiach 
przyłączonych do Polski w 1945 r. Wynikające z tego faktu konsekwencje, takie jak wymiana ludności, 
konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, a przede wszystkim 
budowy nowej tożsamości oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, 
stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym Ziem Zachodnich i Północnych 
oraz zamieszkującej je ludności. W szczególności ukazano tu doświadczenie budowania tożsamo-
ści i poczucia wspólnoty z lokalną społecznością. Wystawie towarzyszy katalog wydany w języku 
polskim i angielskim.
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W 2018 r. wystawa zagościła w sześciu polskich miastach (Szczecin, Opole, Zielona Góra, Olsztyn, 
Poznań, Warszawa) i zebrała publiczność w łącznej liczbie blisko 128 tys. widzów.

W ramach prowadzonego w 2018 r. Programu Edukacyjnego Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, 
Centrum Dialogu Przełomy – oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie przygotowało i zreali-
zowało łącznie 12 projektów edukacyjno-ekspozycyjnych, wpisujących się zarówno w obchody 
niepodległościowe, jak również w tematykę Ziem Zachodnich i Północnych. Wśród nich wymienić 
należy przede wszystkim dwie obszerne wystawy czasowe: Samotny Strajk. Sierpień 1988 oraz 
Dialog pamięci, czyli o czym nie chcieliśmy zapomnieć. Istotnym elementem programu stały się anga-
żujące dzieci i młodzież dwie debaty oksfordzkie z udziałem uczniów szczecińskich liceów, trzy 
warsztaty plastyczne dla dzieci o tematyce niepodległościowej, a także konkurs Kronika rodzinna. 
Przeprowadzono również konferencję metodyczną dla nauczycieli (W szkole o niepodległej) oraz  
– kontynuując już kilkuletnią tradycję – włączono się w obchody rocznicy Grudnia ‚70. Trwałym efektem 
programu pozostaje publikacja autorstwa Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz towarzysząca wystawie 
Samotny Strajk wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.

Działania w obszarze Sieci Ziem Zachodnich i Północnych obejmowały także organizację konfe-
rencji. W ubiegłym roku były to m.in. Wielkie dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 r.  
– konferencja, która odbyła się we wrocławskim Muzeum Architektury oraz Impresje Marca ‚68.  
50. rocznica protestu studentów w 1968 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

VI. Działalność Centrum Dokumentacyjnego

Dbamy o powierzone nam pamiątki, zdjęcia, dokumenty i relacje. Pracujemy nad tym, aby jak 
największa ich liczba mogła być szeroko udostępniona i wykorzystywana. Realizacji tej misji służy 
działalność Centrum Dokumentacyjnego, którego zespół odpowiada za archiwum i zbiory Ośrodka 
oraz realizuje zadania wynikające z programu dokumentacyjnego. Centrum Dokumentacyjne 
Ośrodka stanowi swoistą skarbnicę pamięci wrocławian.

fot. Marcin Biodrowskifot. Marcin Biodrowski
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Prowadzimy szereg działań związanych z pozyskiwaniem, katalogowaniem, opracowywaniem, zabez-
pieczaniem i udostępnianiem zbiorów obejmujących w szczególności zdjęcia, dokumenty, pamiątki 
i zapisy relacji historii mówionej. W ramach prac Centrum Dokumentacyjnego przewiduje się także 
weryfikację istniejących procedur gromadzenia i udostępniania zbiorów. W miarę możliwości i posia-
danych środków nastąpi wdrożenie projektu dotyczącego archiwistyki społecznej oraz migracja 
danych do nowej bazy. Obecnie w naszym archiwum znajduje się 251 128 obiektów, co stanowi 
119,7 mb. Ewidencja zbiorów akcesyjnych obejmuje 10 312 opracowanych jednostek. Mamy pod 
swoją opieką unikalną kolekcję Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi, kolekcję fotografii 
Stanisława Kokurewicza i Zbigniewa Nowaka oraz archiwum kard. Bolesława Kominka. W minionym 
roku do zbiorów Ośrodka trafiło ponad 10 500 nowych obiektów, w tym: kolekcja archiwalna 
Wiesławy Głąb dotycząca Wrocławia z przełomu XIX i XX w., kolejna część zbiorów fotograficznych  
Zbigniewa Nowaka, spuścizna prof. Mieczysława Patera i archiwum Stanisława Derdy. W 2018 r. 
założono kolejne inwentarze zbiorów fotograficznych Jana Wargockiego, kolekcję wrocławskich 
dominikanów oraz zbiory Ryszarda Kobylańskiego. 

Zbiory udostępnianie są pod adresem: http://archiwum.zajezdnia.org/

VII. Niepodległa 2018

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowano kilka projektów 
realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego. Ich istotą jest ukazanie polskiego 
dorobku z ostatnich stu lat, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa i historii mieszkańców Ziem 
Zachodnich i Północnych Polski.  

Projekt Listy milenijne zakłada pozyskanie 56 listów-zaproszeń na obchody Millenium Chrztu Polski, 
które do episkopatów na całym świecie zostały skierowane przez polski episkopat obecny na II soborze 
watykańskim. Dotąd znaliśmy jedynie przełomową treść listu skierowanego do episkopatu niemiec-
kiego. Jest to dokument o kluczowym znaczeniu dla pojednania pomiędzy oboma narodami, w którym 
– oprócz przesłania o wzajemnym wybaczeniu – znalazła się również skrócona 1000-letnia historia 
wzajemnych relacji. Rok 2018 był okresem kwerend i pozyskiwania listów. Udało się odnaleźć 
15 oryginałów oraz dwa odpisy. Dodatkowo pozyskano 3000 stron dokumentacji związanej z kore-
spondencją milenijną. Przeprowadzono kwerendy w 25 instytucjach w tym 20 zagranicznych.

fot. Stanisław Kokurewiczfot. Jan Garnecki
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100 stulatków na stulecie to projekt zakładający przeprowadzenie i nagranie wywiadów biogra-
ficznych ze świadkami historii, którzy urodzili się w roku odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a w 2018 r. ukończyli sto lat, oraz z osobami jeszcze starszymi, które opowiadają o swoim doświad-
czeniu ostatniego stulecia historii Polski. Powstałe w ten sposób źródła historyczne – relacje historii 
mówionej wzbogacone o dokumenty i zdjęcia – stały się podstawą do stworzenia wystawy plene-
rowej, której ekspozycja w miastach powiatowych i wsiach gminnych do 2020 r. będzie okazją do 
organizacji lokalnych uroczystości upamiętniających stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W 2018 r. gromadzono materiały i pozyskiwano wywiady. Zaowocowało to stworzeniem wystawy 
pt. Rówieśnicy Niepodległej.

Projekt edukacyjny Pełnoletni 1918/2018 zakładał zbudowanie międzypokoleniowej więzi pomiędzy 
osobami, które w 2018 r. osiągnęły pełnoletność oraz tymi, którzy urodzili się w roku 1900 i w doro-
słość wchodzili wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Młodzież z rocznika 2000 została 
zaangażowana w poszukiwania źródłowe i tworzenie historycznych, cyfrowych portretów osób 
urodzonych sto lat wcześniej, członków ich rodzin lub społeczności lokalnych.

Dodatkowo zorganizowana została konferencja Wysiłek społeczeństwa u zarania niepodległości.

Podsumowaniem działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2018 r. są liczby oddające frekwencję 
odwiedzin. Wystawę stałą w Centrum Historii Zajezdnia zobaczyło 31 700 osób, natomiast w innych 
wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek lub odbywających się na jego terenie wzięło udział 
330 000 osób, co stanowi razem 361 700 odwiedzających i składa się na łączną liczbę 762 000 gości 
od otwarcia Centrum Historii Zajezdnia.

fot. Marcin Biodrowski fot. ...
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Dyrektor:

     dr Marek Mutor 

Dział Ogólny:

     Grzegorz Makuch – kierownik
     Agata Szeszuła
     Anna Żukow
     Sławomir Bienias
     Barbara Kowalska
     Barbara Jarlaczyk

Dział Współpracy Zewnętrznej:

     Robert Jakóbczyński – kierownik
     Karolina Marciniak
     dr Marek Kosendiak
     Patryk Prokop

Samodzielne stanowisko 
rzecznika prasowego:

     Juliusz Woźny

Zastępca dyrektora ds. naukowych:

     dr Wojciech Kucharski

Dział Badawczy:

     dr Katarzyna Bock-Matuszyk – kierownik
     dr Ewa Maj
     dr Aleksandra Paprot-Wielopolska
     Piotr Zubowski

Centrum Dokumentacyjne:

     Dariusz Misiejuk – kierownik
     Jan Zagwojski
     Olga Kolany
     Aleksandra Pytel
     Jeremiasz Urban
     Michał Piechel

Samodzielne stanowisko sekretarza Sieci 
Ziem Zachodnich i Północnych:

     Marcin Musiał

Zespół Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” tworzą: 

Skład Rady Programowej Ośrodka:

1. dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. UŁ – przewodniczący Rady
2. Àkosz Engelmayer
3. Stanisław Gebhardt
4. dr Adolf Juzwenko
5. prof. Padraic Kenney
6. prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
7. prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
8. Krzysztof Turkowski
9. prof. dr. hab. Jakub Tyszkiewicz
10. dr Paweł Ukielski
11. dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr
12. dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW
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Zastępca dyrektora ds. programowych: 

     dr Andrzej Jerie

Dział Komunikacji:

     Anna Jędrzejczak – kierownik
     Paweł Biskupski
     Jan Garnecki
     Krzysztof Ociesa-Żyła
     Katarzyna Krzaczek
     Marcin Bradke

Dział Organizacji Projektów:

     Aleksandra Sroka – kierownik
     Marta Kowalska-Fic
     Joanna Kacprzak
     Przemysław Góral
     Piotr Jagiełło-Szostak
     Aleksandra Surlej
     Piotr Małolepszy
     Karolina Grzyb

Redakcja: 

     dr Katarzyna Uczkiewicz – kierownik
     Łukasz Medeksza
     Kamilla Jasińska

Główna księgowa:

     Justyna Ameljan-Kowalska

Dział Księgowości i Kadr: 

     Agnieszka Kruk
     Svitlana Avilova
     Anna Stefańska
     Iwona Wawrzkowicz
     Ewa Orman
     Dorota Buko
     Agnieszka Trusz
     Mariola Śmierciak

Zastępca dyrektora – kierownik administracyjny: 

     Grzegorz Majcher

Dział Administracji:

     Grzegorz Chaba – kierownik
     Anna Światowska
     Grzegorz Możdżyński
     Stanisław Władyczuk
     Krystyna Nowak
     Anna Sułkowska
     Halina Lendra
     Marharyta Diadechko
     Tetiana Tymonchuk
     Ewa Kwiatkowska
     Czesława Kowalska

Dział Techniczny:

     Adam Mitelski – kierownik
     Krzysztof Banaś
     Piotr Zieliński 
     Paweł Siwik
     Wiesław Jastrowicz

Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia: 

     Aleksandra Zamęcka-Ilska – kierownik
     Adrianna Roman – p.o. kierownika
     Karolina Jankowska
     Jolanta Kozakiewicz
     Dobrawa Masztalerz
     Pamela Bogdanowicz
     Kamil Borecki
     Michał Brzoza
     Emilia Deneko
     Danuta Doropowicz
     Martyna Feruga
     Justyna Gonera
     Katarzyna Jeleń
     Elżbieta Kałuża
     Gabriela Międlar
     Ewa Woźniak-Wawrzyniak
     Ewelina Sztyc
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Kalendarium wydarzeń w 2018 r.

1–31.01.2018  Wrocław w obiektywie Stanisława Kokurewicza
1–25.01.2018  Wystawa plenerowa Kopalnia Wujek strajkuje
5.01.2018  Wernisaż wystawy Świat Tytusa, Romka i A’Tomka Papcia Chmiela
   – Instytut Wszechzbytków Profesora Talenta
6–7.01.2018  Weekend otwarcia z Tytusem, Romkiem, A’Tomkiem i prof. T. Alentem
9.01–9.02.2018 Wystawa Powódź 1997 – sceny z życia codziennego
   w ramach programu Pomysłowi (finał projektu) 
11.01.2018  II Konkurs Recytatorski Wiersze Ojców Naszych
11–13.01.2018 5. Przegląd filmowy Kadry Wrocławia
12.01.2018  Wyłonienie laureatów Grant Oral History
12.01.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
12.01–25.02.2018 Prezentacja wystawy Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek
   w Szczecinie
20.01.2018  Warsztaty z animacji poklatkowej na wystawie Świat Tytusa […]
20.01.2018  Konferencja inaugurująca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
   Polsce swobodny dać świt. Wkład społeczeństwa w odzyskanie niepodległości
21.01.2018  Warsztaty plastyczne na wystawie Świat Tytusa […]
24.01.2018  Debata ekumeniczna Moc współpracy
31.01–28.02.2018 Wystawa Novum Planetarium
3–4.02.2018  Weekend z animatorami na wystawie Świat Tytusa […]
5–8.02.2018  Prezentacja wystawy Wrocław Breaks the Iron Curtain w Parlamencie
   Europejskim w Strasburgu
6–23.02.2018  Wystawa Skarby Wrocławia
14.02.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
15.02.2018  Pokaz filmu Przypadek
17–18.02.2018 Warsztaty z programowania klocków LEGO Mindstorms 
21.02.2018  Spotkanie informacyjne w programu dotacji „Niepodległa”
2.03–20.04.2018 Wystawa grafiki warsztatowej Edyty Stajniak
4–26.03.2018  Prezentacja wystawy Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek
   w Opolu
6.03.2018  Dyskusja dotycząca Polonii Wrocławskiej
6–26.03.2018  Wystawa Polonia Wrocławska
8.03.2018  Konferencja naukowa Wrocławski Marzec ‚68. Okruchy Pamięci
   – 50. rocznica protestu studentów 1968–2018
8.03.2018  Konferencja Impresje Marca ‚68. 50. rocznica protestu studentów w 1968
9.03.2018  Jubileusz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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9.03.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
10–11.03.2018 Warsztaty z ceramiki towarzyszące wystawie Świat Tytusa […]
15.03.2018  Pokaz filmu Przesłuchanie
15.03.2018  Finał Wojewódzki Olimpiady Solidarności 
16.03.2018  Koncert Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie
16.03.2018  Warsztaty oral history
17.03.2018  Warsztaty z animacji poklatkowej na wystawie Świat Tytusa […]
18.03.2018  Warsztaty teatralne na wystawie Świat Tytusa […]
21–24.03.2018 XVI Seminarium Miejsca Pamięci w Krzyżowej (Fundacja Krzyżowa w Krzyżowej)
23.03.2018  Forum Edukatorów Muzealnych
24.03.2018  Pokaz filmu Synestezja
27.03.2018  Wyłonienie zwycięzców stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
18.04.2018  Pokaz filmu Matka Królów
20.04.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
20.04–8.06.2018 Wystawa Ładny Wrocław
23.04–30.08.2018 Wystawa plenerowa 1 maja ‚83 w obiektywie Agencji Fotograficznej 
   Solidarności Walczącej
9–30.05.2018  Wystawa plenerowa Wrocław żąda dostępu do morza!
17.05.2018  Pokaz filmu Dreszcze
17.05.2018  Wyłonienie zwycięzców konkursu Namaluj mi historię
18.05.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
18–19.05.2018 Koncert Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
19.05.2018  Festyn Grabiszyński – prezentacja Centrum Historii Zajezdnia
21.05–18.06.2018 Wystawa plenerowa Matki Niepokornych
24.05.2018  Konkurs Świadectwa historyczne VII edycja (17.10.2017–31.05.2018)
   – wyłonienie zwycięzców konkursu
24.05.2018  Spotkanie poświęcone Irenie Sendlerowej (seans filmowy i dyskusja)
25.05–26.06.2018 Prezentacja wystawy Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek
   w Zielonej Górze
26.05.2018  Finał projektu Przepis na zupę w ramach programu Pomysłowi
30.05–22.06.2018 Wystawa plenerowa Wrocław rząda dostępu do morza!
6.06.2018  Prezentacja filmu Rozkaz 00485 – Szlakiem prawdy w Warszawie
13.06–29.06.2018 Wystawy dyplomowe z kierunku mediacja sztuki ASP
15.06.2018  Gala wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów Namaluj mi historię
   oraz Świadectwa historyczne
15.06.2018  Gra fabularna Bitwa wrocławska
16.06.2018  Festyn rodzinny Wakacje w Polsce
21.06.2018  Debata Przesłanie Jana Pawła II na czas kryzysu Kościoła
21.06–30.07.2018 Wystawa Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata
22.06.2018  Prezentacja filmu Rozkaz 00485 – Szlakiem prawdy



Sprawozdanie roczne 2018

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”18

22.06–29.07.2018 Wystawa Stacja przesiadkowa Wrocław… i dalej…
2–6.07.2018  Konferencja naukowa Studying Public History – Methods, Difficulties, 
   Perspectives & Public History Summer School (z Uniwersytetem Wrocławskim)
2.07–5.09.2018 Wystawa Na wirażu. Historia wrocławskiego żużla
3.07.2018  Pokaz filmu Motodrama
3.07.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
3.07–11.09.2018 Wystawa prac i fragmentów komiksów autorstwa Juliusza Woźnego
   i Martina Ventera
6.07.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu La la land
7–8.07.2018  Weekend otwarcia z Tytusem, Romkiem, A’Tomkiem i prof. T. Alentem
8–12.07.2018  Oral History Summer School (z Association for International Affairs z Republiki 
   Czeskiej w Worochcie na Ukrainie)
13.07.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu Czarny kot, biały kot
19.07.2018  Spotkanie z Richardem Demarco
20.07.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu Kochankowie z księżyca
22.07.2018  Pchli targ
27.07.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu 100-latek który wyskoczył przez okno i zniknął
1–31.08.2018  Wystawa 50. rocznica Marca ‚68 na Politechnice Wrocławskiej
3.08.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu Vicky Cristina Barcelona
4–5.08.2018  Weekend z Tytusem
9–27.08.2018  Prezentacja wystawy Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek 
   w Olsztynie
10.08.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu Mustang
13.08–16.09.2018 Wystawa P jak Polska
17.08.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu Dobry rok
23.08.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
   i wernisaż wystawy P jak Polska
24.08.2018  Kino plenerowe. Pokaz filmu Toni Erdman
25.08.2018  Wykład dotyczący historii polskiego komiksu
25.08.2018  Projekcja filmu Tytus Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń
26.08.2018  Warsztaty z animacji poklatkowej towarzyszące wystawie Świat Tytusa […]
26.08.2018  Projekcja filmu Tytus Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń
26.08.2018  Pchli targ
31.08–01.09.2018 Koncerty plenerowe wRock for Freedom
6.09.2018  Pokaz filmu Stan wewnętrzny
7.09.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
9.09–8.10.2018 Prezentacja wystawy Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek
   w Warszawie
12.09.2018  Warsztaty oral history Relacje historii mówionej opozycji antykomunistycznej
   lat 80. XX w. na lekcjach historii
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14.09.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
19.09–15.10.2018 Wystawa prac Barbary Hempel pt. Dywizja Nastolatków
23.09.2018  Pchli targ
29.09.2018  Warsztaty Fundacji Katarynka
3.10.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
9.10.2018  Warsztaty Fundacji Katarynka
10–26.10.2018 Prezentacja wystawy Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek
   w Poznaniu
12.10.2018  Konferencja prasowa o Dolnośląskiej Tece Edukacyjnej i edukacji
   w Centrum Historii Zajezdnia
16.10–6.11.2018 Wystawa Jeden do jednego
19.10.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
24.10.2018  Warsztaty oral history
26.10.2018  Gra miejska Życie na kartki
10–12.11.2018 Weekend Niepodległości
10–11.11.2018 Koncerty wRock for Freedom – Dzień Niepodległości
11.11.2018  Radosna Parada Niepodległości
14.11.2018  Debata Intellectuals in Wrocław, dr Gavin Bowd i prof. Jakub Tyszkiewicz
   (z Uniwersytetem Wrocławskim)
16.11.2018  Warsztaty Fundacji Katarynka
20.11.2018  Warsztaty Fundacji Katarynka
22.11.2018  Spotkanie inauguracyjne XVII Festiwalu Teatrów Szkolnych Zielona gęś
22.11.2018  Spotkanie w ramach cyklu Świadkowie Historii opowiadają Wrocław
22.11.2018  Kino na cenzurowanym. Pokaz filmu Wielki bieg
5.12.2018  Wigilia Świadków Historii
6.12.2018  Kino na cenzurowanym. Pokaz filmu Spokój
7.12.2018  Spektakl Operacja Orędzie
12.12.2018  Koncert Kadr pełen muzyki
13.12.2018  Wernisaż wystawy Raj doczesny komunistów

Działania Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” finansowane są przez:
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Centrum Historii Zajezdnia chzajezdnia @zajezdnia


