
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2019 roku. 

Zadaniem Centrum Historii Zajezdnia jest popularyzacja wiedzy o dziejach Wrocławia. Jest to możliwe 

dzięki nowoczesnej wystawie stałej „Wrocław 1945 – 2016”. W 2019 roku odwiedziło ją 34158 osób.  

Na wystawach czasowych frekwencja wyniosła 120886 osób. W ramach imprez plenerowych 

uczestniczyło 21731 osób, zaś ilość wejść na naszą stronę internetową odnotowano 280735 razy. 

Oprócz wystawy stałej w 2019 roku zwiedzający mieli także możliwość podziwiania 29 ekspozycji 

czasowych. Warto podkreślić, że Centrum Historii Zajezdnia nie ogranicza się do ekspozycji 

stacjonarnych. Przejawem tego są mobilne ekspozycje: „Wrocław breaks the Iron Curtain”, która była 

prezentowana we Lwowie, Paryżu, Tallinie oraz Plovdiv. Wystawa „Rówieśnicy niepodległej”, gościła w 

Jeleniej Górze, Opolu, Białymstoku, Kątach Wrocławskich oraz Malborku. W 2019 roku miały miejsce 

wystawy czasowe tj. („Raj doczesny komunistów”, „Wystawa o Pomarańczowej Alternatywie”, 

„Wrocław breaks the Iron Curtain”, „Wielkopolanie ku Niepodległej”, „Rówieśnicy niepodległej”, 

„Wystawa plakatu festiwalowego Jazz nad Odrą”, „Between life and death”, „Od arkusza do wstęgi”, 

„Wystawa prac Miry Żelechower – Aleksiun”, „Słuchowisko wrocławianek”, "Nuty Niepodległości - 

Kazimierz Kanaś", „Samorządna Rzeczpospolita”, „Wystawa fotografii i malarstwa "A co z 

wartościami", „Kazimierz Moczarski – Życiorys obowiązkowy” ). Oprócz działalności wystawienniczej, 

Centrum Historii Zajezdnia było gospodarzem blisko 105 innych wydarzeń.  

Do priorytetów naukowych w omawianym roku należy zaliczyć trzy główne tematy. W ramach „Sieci 

Ziem Zachodnich i Północnych” zorganizowano konferencję naukową „Wieś na Ziemiach Zachodnich i 

Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana?”. Toczone obrady zgromadziły liczne grono 

naukowców i słuchaczy. Na wzmiankę zasługuje mobilna wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i 

Północne. Początek”. Ekspozycja w 2019 roku doczekała się kolejnych odsłon w Gdańsku w Malborku 

oraz w Lubaczowie. Wśród priorytetów badawczych znalazła się działalność kard. Bolesława Kominka. 

Należy wspomnieć o odkryciu w rzymskich archiwach rękopisu kard. Kominka z pierwotnym tekstem 

orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965r. Trzeci temat obejmuje problematykę 

metodologii i źródeł historii mówionej, w szczególności relacji biograficznych. Przejawem aktywności 

w tej dziedzinie są cykliczne „Warsztaty Oral History”. 

Kolejną działalnością naukową jest dokumentowanie dorobku historycznego i kulturowego Wrocławia 

oraz Dolnego Śląska po II wojnie światowej. W 2019 roku liczba opracowanych obiektów wyniosła 

1696. Ponadto pracownicy działu dokumentacyjnego brali udział w pracach merytorycznych nad 

projektem „Być Polakiem w Breslau”, przygotowywanego dzięki rządowemu programowi 



"Niepodległa". Działalność wydawnicza w omawianym okresie to m.in „Wrocławski Rocznik Historii 

Mówionej” (t.8), Kwartalnik "Pamięć i Przyszłość" (nr 1/2019 i nr 2/2019) oraz „Mortui vivunt”. 

Wśród wydarzeń edukacyjnych znalazły się konkursy skierowane do młodzieży szkolnej („Namaluj mi 

historię”, „Świadectwa historyczne”, „Olimpiada Solidarności”, finał przeglądu teatrów szkolnych 

"Zielona gęś"), wiosenne oraz świąteczne warsztaty plastyczne, gry miejskie („Gang Czasozmieniaczy” 

oraz "Być Polakiem w Breslau"), a także inicjatywy adresowane do nauczycieli („Akademia Letnia. 

Dobry nauczyciel – lepszy uczeń” i seminarium „Gamifikacja po fińsku” ). Dla najmłodszych 

zwiedzających przygotowano nową grę w przestrzeni wystawy głównej.  

Nowa, tegoroczna inicjatywa „Meetings with history”, czyli cykl 5 spotkań skierowanych do 

obcojęzycznych mieszkańców Wrocławia oraz uczestników wymian studenckich. Każde spotkanie 

składa się z dwóch części: oprowadzenia przez anglojęzycznego przewodnika oraz dyskusji 

uczestników. W omawianym roku odbyły się kolejne edycje programu „Pomysłowi” pozwalająca na 

pozyskanie środków na realizację różnych projektów. Przygotowano wystawę „Słuchowisko 

wrocławianek”, specjalny numer „Kuriera Karłowickiego”, warsztaty „Kuchnia wojenna – zero waste”, 

spotkanie „Słowo Polskie”, koncert „Wyżej, wyżej w górę ręce” oraz wystawę pt. „Dzień z życia” .  

 Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Historii Zajezdnia można 

zaliczyć koncerty muzyczne i pokazy filmowe. Szczególnym uznaniem cieszył się koncert „Gintrowski – 

a jednak coś po nas zostanie”, poświęcony Przemysławowi Gintrowskiemu. Niesłabnącą frekwencja 

towarzyszyła również na koncertach „wROCK for Freedom” organizowanych 31 sierpnia i 11 listopada.  

Na wielbicieli kina czekał cykl „Polskie palmy w Cannes” oraz specjalne pokaz filmów tj. „Za waszą i 

naszą niewolę", ukazującego polską interwencją w Czechosłowacji w 1968r., trzy filmy o zbrodniach 

popełnionych podczas II Wojny Światowej oraz pokaz „Bitwy Wrocławskiej” z okazji rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego. Dla najmłodszych kinomanów mieliśmy zaś „Bajkowe Poranki”.  

W 2019 roku odbył się także szereg imprez plenerowych. Atrakcje zostały przygotowane na „Majówkę 

w Zajezdni”, „Lato w Zajezdni”, „Weekend Wolności”.  

Miniony rok obfitował w  wiele wydarzeń i inicjatyw.  Dzięki zróżnicowanej i atrakcyjnej ofercie 

programowej Ośrodek dociera do rozmaitych odbiorców. 

W załączeniu przedstawiam szczegółowe sprawozdanie merytoryczne sporządzone wg wytycznych 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 



OŚRODEK „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ” – DZIAŁALNOŚĆ W 2019 R. 

1) Działalność wystawiennicza: ekspozycje stałe i czasowe (w tym organizowane we współpracy z innymi muzeami z 
Polski i z zagranicy). 

A) Wystawy stałe: 

a) Wrocław 1945-2016 - wystawa prezentująca losy Wrocławia i jego mieszkańców w XX wieku. Dzięki ekspozycji 
zwiedzający mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami i postaciami, które wywarły wpływ na dzieje 
miasta, Polski i świata. Są to m.in. udział bp. Bolesława Kominka w polsko – niemieckim pojednaniu, działalność Radia 
Wolna Europa, epidemia czarnej ospy w 1963r., czy pionierskie osiągnięcia wrocławskich informatyków. Istotny fragment 
wystawy jest poświęcony wrocławskiej „Solidarności” i dolnośląskiemu środowisku opozycji demokratycznej w okresie 
PRL. / frekwencja: 34158; 

B) Wystawy czasowe: 

a) Raj doczesny komunistów - wystawa ukazująca różne aspekty jednego z najkrwawszych ustrojów totalitarnych w historii. 
Kształt wystawy nawiązywał do dziewięciu kręgów piekielnych z „Boskiej komedii” Dantego Alghieri, spośród których 
każdy został poświęcony innemu aspektowi komunizmu (m.in. propagandzie, inwigilacji czy ludobójstwu). Ekspozycja 
przedstawiała komunistyczne zbrodnie na całym świecie: w ZSRR, na Kubie czy w Kambodży. / czas trwania: 14.12.2019r. 
– 24.03.2019r., frekwencja: 2171; 

b) Wystawa o Pomarańczowej Alternatywie - wystawa poświęcona Pomarańczowej Alternatywie autorstwa Marka 
Stanielewicza, w dużej mierze złożona z wycinków prasowych opisujących działania grupy. Ukazuje absurd PRL oraz 
zasługi Pomarańczowej Alternatywy w walce o obalenie komunizmu. / czas trwania: 1.01.2019r. – 20.03.2019r., frekwencja: 
4249; 

c) Wrocław Breaks the Iron Curtain - wystawa mobilna prezentująca losy powojennego Wrocławia prezentowana we 
Lwowie. Wystawa kładzie nacisk na rolę, jaką odegrał Wrocław w przełamywaniu pojałtańskiego porządku w Europie. / 
czas trwania: 11.02.2019r. – 31.03.2019r., frekwencja: 1675;  

d) Wielkopolanie ku Niepodległej - wystawa plenerowa powstała z okazji 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. / czas 
trwania: 25.02.2019r. – 13.03.2019r., frekwencja: 5000; 

e) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk prezentowana w 
Jeleniej Górze. Do powstania ekspozycji posłużyły relacje świadków historii, zgromadzone w ramach projektu „100 100-
latków na 100-lecie”. Główną ideą wystawy było oddanie głosu osobom, które zbliżały się lub przekroczyły setny rok życia, 
by mogły opowiedzieć o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, których byli świadkami. / czas trwania: 
06.03.2019r.-20.03.2019r., frekwencja: 387; 

f) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk prezentowana w 
Kątach Wrocławskich. Do powstania ekspozycji posłużyły relacje świadków historii, zgromadzone w ramach projektu 
„100 100-latków na 100-lecie”. Główną ideą wystawy było oddanie głosu osobom, które zbliżały się lub przekroczyły setny 
rok życia, by mogły opowiedzieć o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, których byli świadkami. / czas trwania: 
20.03.2019r.-03.04.2019r., frekwencja: 493; 

g) "Nuty Niepodległości - Kazimierz Kanaś" - Autorska wystawa wolontariusza Ośrodka, Macieja Zawistowskiego 
opowiadająca historię życia i działalności Kazimierza Leona Kanasia (1894–1980) – polskiego muzyka, dyrygenta, 
kapelmistrza, oficera Wojska Polskiego w stopniu majora, uczestnika walk obu wojen światowych, działacza polonijnego w 
USA, wrocławianina. / czas trwania: 28.03.2019r.-31.07.2019r., frekwencja: 15000; 

h) Wystawa plakatu festiwalowego Jazz nad Odrą - wystawa plakatów festiwalowych Jazzu nad Odrą przygotowana z okazji 
55. edycji festiwalu. Prezentowane plakaty pochodziły z prywatnej kolekcji Wojciecha Siwka. / czas trwania: 5.04.2019r. – 
5.05.2019r., frekwencja: 7300;  

i) Between life and death – wrocławska odsłona podróżującej wystawy Europejskiej Sieci Pamięć  
i Solidarność, poświęcona losom Żydów, ukrywających się przed niemiecką machiną zagłady oraz ludzi, które ryzykując 
własnym życiem nieśli im pomoc. Na wystawę złożyły się świadectwa pochodzące  



z terytoriów 10 krajów europejskich: Chorwacji, Danii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy oraz 
Węgier. / czas trwania: 9.04.2019 – 30.04.2019r., frekwencja: 163; 

j) Od arkusza do wstęgi - wystawa współorganizowana przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach - Zdroju. Na planszach 
zaprezentowana została historia zakładów papierniczych w Cieplicach oraz maszyny papierniczej. Dodatkowo wystawa 
została wzbogacona eksponatami, modelami maszyn, a także warsztatami z czerpania papieru. / czas trwania: 25.04.2019r. 
– 12 maja 2019r., frekwencja: 3709; 

k) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk prezentowana w 
Opolu. Do powstania ekspozycji posłużyły relacje świadków historii, zgromadzone w ramach projektu „100 100-latków na 
100-lecie”. Główną ideą wystawy było oddanie głosu osobom, które zbliżały się lub przekroczyły setny rok życia, by mogły 
opowiedzieć o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, których byli świadkami. / czas trwania: 30.04.2019r.-
14.05.2019r., frekwencja: 612; 

l) Walka o niepodległość w malarstwie - wystawa wielkoformatowych prac uczniów SP nr 108 we Wrocławiu. Uczniowie, 
podzieleni na zespoły wykonali wielkoformatowe reprodukcje obrazów polskich artystów, które nawiązywały do odzyskania 
niepodległości lub tematyki wolnościowej. Tytuły prac: „Dywizjon 303”, „Ułan i dziewczyna”, „Józef Piłsudski na 
Kasztance”, „Legiony Polskie”, „Konstytucja 3 Maja”, „Wzięcie Arsenału”, „Rugi Pruskie”. / czas trwania: 06.05.2019r. – 
26.08.2019r., frekwencja: 10000; 

ł) Wystawa prac Miry Żelechower – Aleksiun - wystawa z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu to zbiór obrazów  
z różnych okresów twórczości artystki, który znakomicie ilustruje poszukiwania formalne języka malarskiego,  swobodne 
poruszanie się w różnorodnej, nasyconej gamie kolorystycznej oraz charakterystyczną fakturę, z której wyłaniają się detale 
budujące treść obrazów. W przypadku malarstwa Miry Żelechower - Aleksiun temat odgrywa zawsze istotną rolę, jednak 
jego pełne odczytanie wymaga od odbiorcy cierpliwości, wyobraźni i wiedzy. Prace artystki zapraszają do wyciszenia, 
zatrzymania na chwilę naszego nazbyt pospiesznego zegara rzeczywistości. Przechodniom wystawa oferuje rozdygotaną, 
abstrakcyjną tęczę uśmiechniętych barw. / czas trwania: 12.05.2019r. – 9.06.2019r., frekwencja: 4117; 

m) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk prezentowana  
w Kątach Wrocławskich. Do powstania ekspozycji posłużyły relacje świadków historii, zgromadzone w ramach projektu 
„100 100-latków na 100-lecie”. Główną ideą wystawy było oddanie głosu osobom, które zbliżały się lub przekroczyły setny 
rok życia, by mogły opowiedzieć o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, których byli świadkami. / czas trwania: 
16.05.2019r.-30.05.2019r., frekwencja: 359; 

n) „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” – Gdańska odsłona mobilnej wystawy przygotowanej w ramach 
współpracy realizowanej przez instytucje wchodzące w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. / czas trwania: 24.05 –
31.07.2019r., frekwencja: 20171; 

o) Wrocław Breaks the Iron Curtain - wystawa mobilna prezentująca losy powojennego Wrocławia prezentowana w Paryżu. 
Wystawa kładzie nacisk na rolę, jaką odegrał Wrocław w przełamywaniu pojałtańskiego porządku w Europie. / czas trwania: 
26.05.2019r. – 3.06.2019r., frekwencja: 261;  

p) Słuchowisko wrocławianek – wystawa zorganizowana w ramach programu „Pomysłowi”. Składała się z 13 wywiadów  
z wyjątkowymi wrocławiankami, które dzieląc się swoimi opowieściami zabrały słuchaczy w podróż do powojennego 
Wrocławia. Podczas wernisażu istniała możliwość spotkania i rozmowy z bohaterkami audiowystawy. / czas trwania: 
15.06.2019r. – 24.06.2019r., frekwencja: 1000; 

r) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk prezentowana w 
Białymstoku. Do powstania ekspozycji posłużyły relacje świadków historii, zgromadzone w ramach projektu „100 100-
latków na 100-lecie”. Główną ideą wystawy było oddanie głosu osobom, które zbliżały się lub przekroczyły setny rok życia, 
by mogły opowiedzieć o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, których byli świadkami. / czas trwania: 
01.07.2019r. – 30.07.2019r., frekwencja: 637; 

s) „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” – Malborska odsłona mobilnej wystawy przygotowanej w ramach 
współpracy realizowanej przez instytucje wchodzące w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. / czas trwania: 
09.08.2019r. – 29.09.2019r., frekwencja: 22349; 



t) Wrocław Breaks the Iron Curtain - wystawa mobilna prezentująca losy powojennego Wrocławia prezentowana w 
Estońskim Instytucie Pamięci Narodowej. Wystawa kładzie nacisk na rolę, jaką odegrał Wrocław w przełamywaniu 
pojałtańskiego porządku w Europie. / czas trwania: 23.08.2019r. – 29.09.2019r., frekwencja: 1467; 

u) Samorządna Rzeczpospolita - wystawa prezentująca losy podziemnego dwutygodnika "Samorządna Rzeczpospolita", 
wydawanego w okresie 1985-1989 r. we Wrocławiu funkcjonował jeden z oddziałów, liczna grupa zajmowała się 
drukowaniem i dystrybuowaniem czasopisma. Dziennikarze byli obecni w czasie obrad okrągłego stołu. Później brali udział 
w pracach nad ustawą o samorządach, która funkcjonuje do dzisiaj. / czas trwania: 27.08.2019r. – 27.09.2019r., frekwencja: 
595; 

w) Wrocław Breaks the Iron Curtain - wystawa mobilna prezentująca losy powojennego Wrocławia prezentowana w Tallinie. 
Wystawa kładzie nacisk na rolę, jaką odegrał Wrocław w przełamywaniu pojałtańskiego porządku w Europie. / czas trwania: 
23.08.2019r. – 29.09.2019r., frekwencja: 1361; 

x) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk prezentowana w 
Żmigrodzie. Do powstania ekspozycji posłużyły relacje świadków historii, zgromadzone w ramach projektu „100 100-latków 
na 100-lecie”. Główną ideą wystawy było oddanie głosu osobom, które zbliżały się lub przekroczyły setny rok życia, by 
mogły opowiedzieć o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, których byli świadkami. / czas trwania: 02.09.2019r. 
– 20.10.2019r., frekwencja: 490; 

y) „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy”- wystawa poświęcona życiorysowi Kazimierza Moczarskiemu "Wernisaż 
Kazimierz Moczarskiego. Oprócz stałej ekspozycji zwiedzający mają możliwość obejrzenia specjalnie przygotowanego 
spektaklu „255 dni” w reżyserii Agaty Skowrońskiej, który inspirowany był "Rozmowami z Katem", autorstwa Kazimierza 
Moczarskiego. / czas trwania: 10.10.2019r. – 31.12.2019r., frekwencja: 2920 (wystawę można oglądać do marca 2020r.); 

z) "Libertas. 100 lat wolności" - Wystawa fotograficzna prac Tomasza Cuncvira Kędzierskiego prezentująca polską naturę. Projekt 
w ramach programu Niepodległa zakładała stworzenie 100 zdjęć z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Zdjęcia wykonane metodą otworkową i analogową. / czas trwania: 30.10.2019r. – 22.11.2019r., frekwencja: 5200; 

ż) „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” – Lubaczów - prezentacja mobilnej wystawy przygotowanej w 
ramach współpracy realizowanej przez instytucje wchodzące w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. / czas trwania: 
30.10.2019r. – 01.12.2019r., frekwencja: 15000; 

ź) wystawa prac Laury Jerzak - Wystawa prac studentki ASP we Wrocławiu – Laury Jerzak. Czarno-białe grafiki ukazywały 
prawdziwe lub wyimaginowane miasta. Wystawa pod kuratelą Pana Marka Stanielewicza. / czas trwania: 05.11.2019r. – 
21.11.2019r., frekwencja: 5123; 

aa) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk prezentowana w 
Malborku. Do powstania ekspozycji posłużyły relacje świadków historii, zgromadzone w ramach projektu „100 100-latków na 100-
lecie”. Główną ideą wystawy było oddanie głosu osobom, które zbliżały się lub przekroczyły setny rok życia, by mogły opowiedzieć 
o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach, których byli świadkami. / czas trwania: 08.11.2019r. – 12.12.2019r., 
frekwencja: 550; 

bb) Wystawa malarstwa i fotografii "A co z wartościami" - Konkurs dla młodych artystów do 35 roku życia połączony z wystawą 
prac pokonkursowych. Prace malarskie prezentowane były we foyer Centrum Historii Zajezdnia, a prace fotograficzne 
prezentowane były w galerii wystaw zmiennych Wystawy Głównej "Wrocław 1945-2016". / czas trwania: 26.11.2019r. – 
13.12.2019r., frekwencja: 3150; 

cc) Wrocław Breaks the Iron Curtain - wystawa mobilna prezentująca losy powojennego Wrocławia prezentowana w Plovidiv. 
Wystawa kładzie nacisk na rolę, jaką odegrał Wrocław w przełamywaniu pojałtańskiego porządku w Europie. / czas trwania: 
03.12.2019r. – 31.12.2019r., frekwencja: 911 (wystawę można oglądać do końca stycznia 2020r.); 

dd) Współpraca z Towarzystwem im. Edyty Stein – działania edukacyjne (spotkania, warsztaty, panele dyskusyjne), organizacja 
spotkań tematycznych , kształtowanie w świadomości społeczeństwa idei łączących się z symboliczną postacią Edyty Stein. W 
ramach współpracy odbyły się m. in. Warsztaty dla dzieci "Poznaj ciocię Edytę", "Hej kolęda, kolęda" Wieczór wspólnego 
śpiewania kolęd przy akompaniamencie trójki pianistów, wykład ks. Prof. Jerzego Machnacza "Dialog Edmunda Husserla z 
Tomaszem z Akwinu w ujęciu Edyty Stein" w ramach Akademii duchowości Edyty Stein, uroczyste obchody 77 rocznicy śmierci 



Edyty Stein - św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz wiele innych wydarzeń, które łącznie w 2019 rok zgromadziły 1378 
zwiedzających; 

 

2) Publikacje (z uwzględnieniem różnych nośników i form prezentacji: książki, CD, DVD, strony internetowe;  
z zaznaczeniem publikacji pracowników muzeum). 

A) Publikacje wydane nakładem muzeum: 

a) Leszek Ziątkowski, Przedwiośnie we Wrocławiu. Wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989r., nakład: 1500 egz.;   

b) “Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 8/2018, nakład: 150 egz. oraz dostępny online; 

c) Kwartalnik "Pamięć i Przyszłość" nr 1/2019 (43), nr 2/2019 (44), nakład: 700 egz. każdy; 

d)  Kamilla Jasińska, Stepan Biłostockyj, Vasyl Kmet', Mortui vivunt. Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na 
Wzgórzach Wuleckich, nakład: 1000 egz.;  

e) Joanna Wojdon, Karty edukacyjne na wystawę „Raj doczesny komunistów”, nakład: 500 egz.;  

f) Martin Venter, Juliusz Woźny, Wyrok, nakład 2 000 egz. 

g) Bock-Matuszyk K., Feliks Trusiewicz, Tadeusz Szewczyk, Maria Maleńczak, Świadectwa zbrodni wołyńskiej, 
„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 8 (2018), s. 219–322. 

h) Maj E., Metody prowadzenia rozmowy z politykiem doby PRL. Wywiad biograficzny i wywiad dziennikarski na 
przykładzie spotkań z Marianem Orzechowskim, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 8 (2018), s. 107–141. 

i) Paprot-Wielopolska A., „Franciszek Komasara „A […] jak przyszły żniwa, to już byłem panem sytuacji”. Powojenne 
rolnictwo we wspomnieniach mieszkańca wsi Stogi na Żuławach”, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 8 (2018),  
s. 181–218. 

j) Paprot-Wielopolska A., Krajobraz kulturowy Żuław a praca rolnika w narracjach powojennych osadników zamieszkałych 
na obszarach wiejskich – sprawozdanie z projektu badawczego, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 8 (2018), s. 
427–434.  

k) Musiał M., Pocztówki, „Kwartalnik Pamięć i Przyszłość”, nr 2/2019, s. 51–56. 

l) Szajda M., Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku, red. I. Łaborewicz i M. Szajda, Wrocław 2019. 

ł) Szajda M., Szkolnictwo żydowskie w Jeleniej Górze w latach 1946–1950, [w:] Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX 
wieku, red. I. Łaborewicz i M. Szajda, Wrocław 2019, s. 99–113. 

m) Szajda M., Polska to kraj, w którym rozmawiam bez akcentu, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 9, 2019 [w 
recenzji]. 

n) Musiał M., Patroni wrocławskich tysiąclatek, „Kwartalnik Pamięć i Przyszłość”, nr 3/2019, [w druku].  

o) Kucharski W., Autorstwo i prawa autorskie do relacji oral history w Polsce, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 
8 (2018), s. 7–28. 

B) Publikacje pracowników wydane poza miejscem pracy: 

a) Kucharski W., Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej w latach 1945-1974, 
Warszawa 2019. 

b) Kucharski W., Rękopis Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich autorstwa abp. Bolesława Kominka, 
„Przegląd Zachodni”, 2019, nr 3, s. 129–144. 

c) Kucharski W., Jak powstało orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 roku, „Pamięć i 
Sprawiedliwość”, 2019, nr 2, s. 502–522 



d) Kucharski W., Ziemie Zachodnie i Północne jako polska racja stanu w myśli i działaniach prymasa Stefan Wyszyńskiego 
w latach 1948-1972 (ze szczególnym uwzględnieniem archidiecezji wrocławskiej), [w:] Prymas Stefana Wyszyński a 
Niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. E. K. Czaczkowska R. Łatka, Warszawa 
2019, s. 227–250. 

e) Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 2018, 2019  – W. Kucharski, zastępca redaktora naczelnego. 

f) W. Kucharski, Centrum Historii Zajezdnia – wystawa historyczna „Wrocław 1945-2016”, [w:] Pamiętnik XX 
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie w 2019 r. [w druku] 

g)  Paprot-Wielopolska A., „Stulatkowie” z Żuław i Powiśla. O zebranych relacjach świadków historii w ramach projektu 
„100 100-latków na 100-lecie”, „Prowincja. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław”, nr 1 (2019), s. 53–
59. 

h) Paprot-Wielopolska A., Ks. Władysław Jan Łęga (1889-1960), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice 
biograficzne”, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, t. V, Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet 
Jagielloński 2019, s. 113–116. 

i) Szajda M., „Rocznik Jeleniogórski”, t. 51 (2019) [sekretarz redakcji]. 

j) Szajda M., Pomniki niepodległości powstałe w 2018 roku w regionie jeleniogórskim na przykładzie wybranych 
miejscowości, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 51 (2019), s. 225–241. 

k) Musiał M., Wer sind wir? Historiographische Selbstdarstellung der böhmischen Franziskaner-Reformaten in der Chronica 
de origine et constitutione Provinciae Bohemiae Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Reformatorum, eiusdemque 
conventuum. […] Ab Anno 1224 usque 1678 von P. Bernard Sannig (1678) ¬– tekst przesłany do druku w tomie 
pokonferencyjnym Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15.–17. století) 
– Die Franziskaner in den Ländern der Böhmischen Krone und Sachsen zwischen der Reform, Reformation und 
Gegenreformation (15.–17. Jahrhundert). 

l) Musiał M., Architektura założeń kościelno-klasztornych franciszkanów reformatów na Śląsku w XVII-XVIII – tekst 
przyjęty do druku w „Rocznikach Sztuki Śląskiej” 2019. 

 
3) Działalność naukowa (z wyróżnieniem priorytetów badawczych – z zaznaczeniem udziału pracowników muzeum; 
przedsięwzięcia naukowe, np. sesje organizowane przez muzeum). 
 
A) Priorytety badawcze:  
 
Badania naukowe w tym okresie dotyczyły w szczególności trzech obszarów: 1) Ziemie Zachodnie i Północne,  
w szczególności zagadnienia związane ze specyfiką życia wiejskiego i funkcjonowania wsi na tych terenach po II wojnie 
światowej oraz różnic i podobieństw regionów ZZiP w ujęciu historycznym; 2) kard. Bolesław Kominek i proces pojednania 
polsko-niemieckiego, w szczególnie okoliczności powstania Orędzia i jego wpływ na pojednanie, a także znaczenie Listów 
Milenijnych biskupów polskich do episkopatów świata w polityce międzynarodowej; 3) metodologia i źródła historii 
mówionej, w szczególności relacji biograficznych: najstarszych Polaków, tuż powojennych mieszkańców ZZiP, sportowców 
oraz działaczy opozycji antykomunistycznej. 
 
B) Sesje, konferencje, seminaria zorganizowane na terenie muzeum: 
 
a) Warsztaty Oral History w Centrum Historii Zajezdnia, 05.05.2019r., Warsztaty historii mówionej realizowane cyklicznie 

przez Dział Badawczy Ośrodka “Pamięć i Przyszłość” dla przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących z 
Ośrodkiem oraz badaczy zainteresowanych metodą oral history. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach 3 bloków 
tematycznych; 

05.04.2019 r. – warsztaty dla studentów historii ze Szczecina; 

22.05.2019 r. – warsztaty dla studentów etnologii UAM. 



 
b) Konferencja naukowa Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana? 16.05.2019r. – 
17.05.2019r. - celem konferencji była refleksja nad obrazem współczesnej wsi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
wiejskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Cezurę początkową stanowi rok 1945 jako moment zmiany wynikającej z 
konsekwencji II wojny światowej dla tych terenów i początek często trudnego sąsiedztwa, mającego różnorodny charakter 
w poszczególnych regionach tzw. Ziem Odzyskanych; 
 
c) Debata naukowa Polska – Ukraina. Różne perspektywy wspólnej historii. Debata wokół książki „ Obertyn - opowieści  
o życiu miasteczka", 27.05.2019r. W debacie wzięli udział: dr Anna Wylegała, prof. Grzegorz Motyka, prof. Ołeksand Zajcew 
i Piotr Zubowski; 
 
d) Debata naukowa „Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione”, 25.06.2019r. - debata wokół książki 
prowadzona przez dr. Daniela Koresia z autorami. Publikacja dotyczy relacji byłych żołnierzy LWP nagranych metodą oral 
history; 
 
e) Słowacki na nowo odkryty. W rocznicę wystawy krzemienieckiej, 03.09.2019r. - konferencja współorganizowana z prof. 
Bartoszem Korzeniewskim z Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych. Do Centrum Historii Zajezdnia 
zjechali się specjaliści z całej Polski, by w przededniu 210 rocznicy urodzin Słowackiego podyskutować o losach polskich 
skarbów narodowych. Wydanie Raptularza z podróży na wschód jest inspiracją do dyskusji nad twórczością Słowackiego, 
losami rękopisów, które zaginęły w czasie II wojny światowej, a także nad wystawą o Słowackim, która odbyła się w 1939 
roku w Krzemieńcu, w mieście, w którym urodził się Słowacki. 
 
f) Współorganizacja VIII Ogólnopolskiej Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN w Centrum Historii 
Zajezdnia, 10-11.09.2019 r. 
 
g) Współorganizacja XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Centrum Historii Zajezdnia, 11-14.09.2019 r. 
 
h) Lekcja historii dla licealistów z Lublina dot. pracy historyków ze źródłami w ramach PW „Niepodległa” – „Pełnoletni”, 
20.09.2019 r. 
 
i) Warsztaty historii mówionej - Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie, 23-24.10.2019 r. 
 
j) Warsztaty edukacyjne - w I Liceum Ogólnokształcącym dot. postaci dra Stanisława Bernatta (we współpracy z 
Towarzystwem Przyjaciół Jeleniej Góry), Jelenia Góra, 25.10.2019 r. 
 
k) Warsztaty historii mówionej - w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy, 06.12.2019 r.  
 
l) Kardynał Bolesław Kominek – pasterz i wizjoner, konferencja podczas której poruszane były tematy związane z 
aktywnością kardynała. W konferencji Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” reprezentował dr Marek Mutor, dr Wojciech 
Kucharski, dr Lucyna Ratkowska-Widlarz oraz Dariusz Misiejuk, 18.11.2019 r. 
 
m) Seminarium poświęcone metodzie historii mówionej z prof. Martą Kurkowską-Budzan oraz prof. Joanną Wojdon, 
22.11.2019 r.  
 
n) Lekcja historii dla licealistów z Wrocławia (Kamil Borecki) dot. pracy historyków ze źródłami w ramach PW 
„Niepodległa” – „Pełnoletni”, 06.12.2019 r. 
 
o) Debata o architekturze powojennej Wrocławia; moderator: dr Agata Gabiś; goście: Piotr Fokczyńśki, prof. Waldemar 
Wawrzyniak i Zbigniew Maćków, połączona z promocją książki Zenona Prętczyńskiego „Pamięci Architektów 
Wrocławskich 1945-2005” oraz wernisażem wystawy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów,  11.12.2019 r. 
 



p) Seminarium naukowe połączone z dyskusją wokół książki „Góry i teczki. Opowieść człowieka umiarkowanego” z 
udziałem prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Patryka Pleskota oraz dra Łukasza Kamińskiego, 17.12.2019 r. 
 
r) Seminarium "Europa na rozdrożu. 30 lat później", 25.10.2019r. – debata odbyła się w Oratorium Marianum Uniwersytetu 
Wrocławskiego koncentrowała się na roli, jaką może, czy też powinna, odgrywać Europa Środkowa. Kultura, która byłaby 
dominującą, ale nie jedynie kwestią poruszaną podczas dyskusji. Seminarium podzielone było na dwie części - 
wprowadzającą, w której głos zabiorali Petr Blažek, Alexander Vondra, Mirosław Jasiński oraz Katarzyna Uczkiewicz oraz 
zasadniczą czyli debatę. Punktem wyjścia dla tej ostatniej jest esej Milana Kundery ""Zachód porwany, albo tragedia Europy 
Środkowej"" z 1983 roku.  
 
 
C) Wykłady pracowników wygłoszone na konferencjach poza Muzeum: 
 
a) Piotr Zubowski, Debata wokół książki "Obertyn - opowieści o życiu miasteczka", zorganizowane w Centrum Historii 
Miejskiej we Lwowie, 12.02.2019r.; 
 
b) Katarzyna Bock-Matuszyk, wystąpienie pt. „And the next few decades flew by in the blink of an eye" - time, past and 
specificity of oral histories from centenarians, wygłoszone na Konferencji „Oral history in action" zorganizowanej przez 
Polskie Towarzystwo Historii Mówionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 28.03.2019r. – 29.03.2019r.; 
 
c) Ewa Maj, wystąpienie pt. „Journalistic interview and biographical account in meetings with Marian Orzechowski”, 
wygłoszone na Konferencji „Oral history in action" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 28.03.2019r. - 29.03.2019r.; 
 
d) Aleksandra Paprot-Wielopolska, wystąpienie pt. „Cultural Landscape of Żuławy vs. Farmer’s Work in Post-War 
Narrations of Settlers Inhabiting Rural Areas”, wygłoszone na Konferencji „Oral history in action" zorganizowanej przez 
Polskie Towarzystwo Historii Mówionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 28.03.2019r. - 29.03.2019r.; 
 
e) Katarzyna Uczkiewicz, wystąpienie pt. „Krajobraz jako trauma. Powojenny „odsun Němců“ i krajobraz Sudetenlandu w 
czeskiej przestrzeni kulturalnej początku XXIw., wygłoszone na IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji 
Naukowej „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 05.04.2019r.; 
 
f) Aleksandra Paprot-Wielopolska, wystąpienie pt. „Rola etnologii poznańskiej w prowadzeniu badań na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych”, wygłoszone na Konferencji „100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu" zorganizowanej przez 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, 08.04.2019r. -9.04.2019r.; 
 
g) Kamilla Jasińska, wystąpienie pt. „Od wojny do wolności – wybory 4 czerwca 1989r.”, wygłoszone na uroczystej otwartej 
sesji połączonych rad: Rady Gminy Mszana Dolna, Rady Miasta Mszana Dolna i Rady Gminy Niedźwiedź; Mszana Dolna, 
4.06.2019r.; 
 
h) Aleksandra Paprot-Wielopolska, wystąpienie pt. „Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na 
tożsamość społeczną”, wygłoszone na Konferencji „Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na 
tożsamość społeczną” zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 12.06.2019r.; 
 
i) Ewa Maj, Polish Authorities' Attitude towards Crises in the U.S.-Iranian Relations (1979-1988) – wystąpienie w ramach 
Ninth European Conference of Iranian Studies (ECIS 9), Freie Universität Berlin w dniu 11.09.2019 r. 
 
j) Aleksandra Paprot-Wielopolska, warsztaty "Dlaczego warto dokumentować historie lokalne? Oral history w działalności 
instytucji i społeczności lokalnych", podczas konferencji pt. „Zaangażowanie, edukacja, animacja. Etnologia i antropologia 
kulturowa wobec zmian społecznych” w ramach XCV Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego, Poznań 19-20.09.2019 r. 
 



k) Katarzyna Bock-Matuszyk, Marcin Musiał „Historie XX w. ukryte w archiwach” – warsztaty dla licealistów w ramach 
projektu “Pełnoletni 1918/2018”, Lublin, 20.09.2019 r. 
 
l) Aleksandra Paprot-Wielopolska, Jaki strój powinni nosić mieszkańcy Żuław? O współczesnym poszukiwaniu 
wyznaczników dla stroju regionalnego, VI Dzień Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim organizowany przez 
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego "Klub Nowodworski" w dniu 28.09.2019 r.  
 
m) Katarzyna Bock-Matuszyk, „From Breslau to modern Wrocław” – wykład dla studentów zagranicznych na inauguracji 
roku akademickiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 30.09.2019 r. 
 
n) Marcin Musiał, „Sieć Ziem Zachodnich i Północnych – muzeum w wielu miejscach” – konferencja regionalistyczna w 
Instytucie Zachodnim w Poznaniu, 11.10.2019 r. 
 
o) Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wokół polsko-ukraińsko-żydowskiej 
historii miasteczek dawnej Galicji Wschodniej, z udziałem prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej, dr Karoliny Panz oraz 
Piotra Zubowskiego i prowadzącą spotkanie dr Martą Duch-Dyngosz, 25.10.2019 r.  
 
p) Ewa Maj, „Czuliśmy się pewni bo przeważnie żeśmy lali ich wszystkich…” – (auto)portret piłkarzy ręcznych WKS Śląsk 
Wrocław – II Ogólnopolska Konferencja Pamięcioznawcza: Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce, 5–7.12.2019 r.  
 
r) Marek Szajda, Premiera książki „Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku" w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej 
Górze, 14.12.2019 r. 
 

s) Wojciech Kucharski, Współpraca Ośrodka Pamięć i Przyszłość z Uniwersytetem Wrocławskim przy organizacji 
kierunku historia w przestrzeni publicznej. Spotkanie dyrektorów instytucji kultury prowadzonych przez MKiDN, 
Lublin 2019 
 
t) Wojciech Kucharski, Centrum Historii Zajezdnia – wystawa historyczna „Wrocław 1945-2016”, dyskusja panelowa 
podczas XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 
 
 
4) Działalność edukacyjna (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Forum Edukatorów Muzealnych, działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych); wydarzenia kulturalne. 
 
A) Ilość przeprowadzonych lekcji muzealnych w zestawieniu z danymi za poprzedni, analogiczny okres sprawozdawczy: 

W okresie sprawozdawczym w Centrum Historii Zajezdnia obryło się szesnaście lekcji muzealnych, a w poprzednim 
okresie rozliczeniowym przeprowadzona została jedna lekcja muzealna. 
 

B) Cykliczne programy edukacyjne organizowane przez muzeum: 
 
a) Stypendium im. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" - V edycja Stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 
organizowana z Muzeum Armii Krajowej oraz Fundacją Sapere Aude. Kandydaci przedstawiają swoje autorskie projekty 
popularyzatorskie, artystyczne i edukacyjne w zakresie wiedzy o Żołnierzy Wyklętych. Komisja konkursowa wyłoniła 3 
laureatów: Aleksandrę Szwagrzyk-Dalasińską, Piotra Świątkowskiego oraz Rafała Surdackiego, którym do końca roku 
kalendarzowego wypłacane będzie stypendium w wysokości 2000zł brutto miesięcznie; W ramach V edycji projektu ukazały 
się dwie książki: „W głębi lasu” Aleksandry Dalasińskiej-Szwagrzyk oraz „Groźny” Piotra Świątkowskiego. Trzeci projekt 
obejmował stworzenie internetowej encyklopedii oddziału Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.; 
 
b)„Namaluj mi historię” – konkurs plastyczny dedykowany uczniom szkół podstawowych  
i przedszkoli. Motywem przewodnim siódmej edycji konkursu była „Ulica, przy której mieszkam”. Gala wręczenia nagród 
odbyła się 14.06.2019r.;  
 



c) „Zmiany, zmiany, zmiany. Transformacja systemowa po 1989r. Świadectwa historyczne, VIII edycja” – konkurs 
skierowany do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Zadanie, które postawiono przed 
uczestnikami polegało na udokumentowaniu zmian (politycznych, gospodarczych, społecznych) jakie dokonały się w Polsce 
w okresie transformacji systemowej w okresie po 1989r. Rozwiązanie konkursu nastąpiło 14.06.2019r.; 
 
C) Edukacyjne wydarzenia jednorazowe zorganizowane w okresie sprawozdawczym: 
 
a) Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii, 14.03.2019r. – etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu skierowanego 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zagadnienia poruszane na olimpiadzie dotyczyły najważniejszych wydarzeń, które 
rozegrały się w Polsce w latach 1970 – 1990. Zwycięzcy etapów wojewódzkich udali się do Poznania, gdzie w dniach 5-7 
czerwca 2019 r. odbył się finał; 
 
b) Warsztaty wiosenne dla przedszkolaków, 27.03.2019r. - warsztaty plastyczne dla przedszkolaków połączone ze 
zwiedzaniem wystawy głównej. Dzieci przygotowywały wiosenne wieńce oraz przeszły wystawę nową, przygotowaną dla 
najmłodszych ścieżką, której dodatkową atrakcją jest możliwość poszukiwania ukrytych w przestrzeni ekspozycji pieczątek 
i umieszczanie ich na karcie pracy w odpowiednich miejscach; 
 
c) Miejska Gra Historyczna „Gang Czasozmieniaczy”, 1.05.2019r. – gra edukacyjna poświęcona historii Polski zrealizowana 
w ramach „Majówki w Zajezdni”. Zadaniem uczestników było powtrzymanie „Gangu Czasozmieniaczy” przed zmianą 
wydarzeń historycznych oraz przywrócenie ich pierwotnej kolejności i biegu. Wykonywanie różnorodnych zadań pozwoliło 
na kreatywne spędzenie wolnego czasu i przypomnienie sobie wydarzeń z historii kraju; 
 
d) Finał przeglądu teatrów szkolnych "Zielona gęś", 6.06.2019r. – finał tegorocznej edycji przeglądu teatralnego zespołów 
szkolnych "Zielona gęś odbył się pod hasłem "Teatr Zajezdnia przedstawia… zielona gęś z historią w tle". Zadaniem grup 
było przygotowanie autorskich spektakli, które skupiały się na zagadnieniu historii, ciągłości, wniosków z przeszłości.  
W trakcie finału zaprezentowane zostały dwa najlepsze spektakle; 
 
e) Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń, 30.06.2019r. – 07.07.2019r. - projekt skierowany do czynnych 
nauczycieli szkół średnich o profilu humanistycznym (głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie). Zagadnienia 
poruszane podczas szkoleń mają odzwierciedlenia w nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla 
szkół średnich oraz dotyczą wybranych zagadnień warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczyciela. Projekt ten w całości 
realizowany jest w mieście Gdańsku, ze względu na jego unikatowe w skali kraju uwarunkowania zarówno historyczne, 
kulturowe, jak i społeczne; 
 
f) Seminarium „Gamifikacja po fińsku”, 5.09.2019 – wydarzenie w Centrum Historii Zajezdnia skierowane do instytucji 
kultury takich jak szkoły, muzea czy biblioteki. Seminarium dotyczyło edukacji przy wykorzystaniu fińskiej aplikacji Action 
Track. Wystąpienia dotyczyły zagadnień adaptacji książek, edukacji muzealnej oraz pozyskiwania środków i dotacji na 
edukację metodą Action Track. Wydarzenie było współorganizowane z firmą Good Books. 
 
g) Gra integracyjna klas pierwszych z X LO we Wrocławiu, 8.10.2019r. – gra stworzona przy pomocy aplikacji edukacyjnej 
Action Track, młodzież miała okazję zapoznać się z najnowszą historią Wrocławia oraz historią swojej szkoły a także jej 
patronki Stefanii Sempołowskiej.  
 
h) Warsztaty świąteczne, 14.12.2019r. - Warsztaty dla rodziców z dziećmi o tematyce świątecznej – dzieci przygotowały 
ozdoby świąteczne na choinkę oraz własnoręcznie zdobiły pierniki. 
 
i) Seminarium w ramach kursu „Wrocław przedwczoraj, wczoraj i dziś – zajęcia w przestrzeni miejskiej Wrocławia”. Zajęcia 
mające na celu skłonienie nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych poza murami szkoły. W ramach seminarium 
nauczyciele zwiedzili wystawę główną „Wrocław 1945-2016” oraz wzięli udział w prezentacji i dyskusji nt. oferty 
edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia. 
 
j) Konkurs na kartę pracy na wystawie czasowej „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy”. Adresowany do uczniów. 
Ogłoszony został 26.09 i trwał do 1.12. Celem konkursu było stworzenie karty pracy na wystawę w oparciu o jej scenariusz.  



 
k) Konkurs na lekcję muzealną na wystawie czasowej „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy”. Konkurs adresowany 
był do nauczycieli. Został ogłoszony 26.09 i trwał do 1.12. Nauczyciele mieli stworzyć lekcje muzealną w oparciu o literaturę 
przedmiotu oraz scenariusz wystawy. 
 
D) Współpraca z Forum Edukatorów Muzealnych: 
E) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych: 
 
F) Wydarzenia kulturalne niesklasyfikowane powyżej, ważne z punktu widzenia instytucji: 
 
a) Spektakle „255 dni” – wydarzenie towarzyszące wystawie „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy”. Adaptacja 

fragmentów „Rozmów z katem” K. Moczarskiego. Odbyło się 25 spektakli, które odwiedziło w sumie 470 osób. 
b) Warsztaty historyczne w ramach "Pełnoletni 1918/2018" - Warsztaty historyczne dla szkół laureatów konkursu 

"Pełnoletni 1918/2018", którzy zostali wyłonieni w 2018 roku. Warsztaty dotyczyły kwerend, zbierania relacji, 
opracowywania biografii. Udział wzięło 80 osób. 

 
Koncerty i festyny: 
 
a) Koncert „Gintrowski - a jednak coś po nas zostanie”, 7.02.2019r. – koncert, w czasie którego aranżacje utworów 
legendarnego barda zaprezentowali m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Zbigniew Zamachowski; 
 
b) Majówka w Zajezdni, 1.05.2019r. - 05.05.2019r.- w skład wydarzenia wchodziły atrakcje skierowane do różnych grup 
wiekowych. Na placu przed Ośrodkiem odbywały się warsztaty i pokazy jazdy na bicyklach, warsztaty plastyczne dla dzieci, 
znajdowała się tam również strefa relaksu oraz stanowisko wodzireja i bookcrossing. Wewnątrz możliwe było darmowe 
zwiedzenie wystawy "Wrocław 1945 - 2016", wzięcie udziału w warsztatach kaligrafii, czerpania papieru, sitodruku i 
tworzenia makram. Ponadto 1 maja odbyło się Silent disco dla dzieci i dorosłych, 2 maja miała miejsce gra miejska "Gang 
Czasozmieniaczy", a 3 maja zwiedzający mogli wziąć udział w quizie historycznym; 
 
c) Piknik Wolności, 1.06.2019r. – 2.06.2019r. – wydarzenie plenerowe upamiętniające 30 rocznicę pierwszych, częściowo 
wolnych wyborów 4 czerwca 1989r. Dla zwiedzających przygotowano m.in. pokazy filmów („Bitwa wrocławska”, „Europa 
Środkowa idzie na wolność”, „Solidarny Wrocław”), warsztaty grafitti, paradę pojazdów zabytkowych i uroczystą sesję 
Instytutu Pamięci Narodowej. Obchody rocznicy połączono z festynem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka;  
 
d) Lato w Zajezdni, 22.06.2019r. – 23.06.2019r. – wydarzenie wpisujące się w obchody Święta Wrocławia. W jego ramach 
uczestnicy mogli skorzystać z takich atrakcji jak: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, pokaz kina plenerowego, 
rozgrywki w laser tag, warsztaty z wyplatania makram oraz wziąć udział w quizie historycznym; 
 
e) Pchli Targ _ Zajezdnia, cykliczny targ rzeczy używanych i takich, które zalegają w domach wrocławian. Miejsce spotkań 
hobbystów oraz twórców i odbiorców kultury. W 2019 roku odbyło się pięć spotkań (23.06.2019r., 07.07.2019r., 
04.08.2019r., 08.09.2019r., 13.10.2019r.) zgromadziły łącznie 1300 uczestników.; 
 
f) wROCK for Freedom, 31.08.2019r. - cykliczny koncert Legend Rocka. Wiele znanych postaci muzycznych, uwielbianych 
przez polską publiczność to gwiazdy kolejnych edycji festiwalu wROCK for Freedom organizowanego, tradycyjnie już, w 
Zajezdni Autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej, w miejscu, gdzie w sierpniu 1980 roku rodziła się wrocławska „Solidarność”. 
Podczas tegorocznego koncertu wystąpiły zespoły t.j. Dżem, Jelonek, Nocny Kochanek oraz Sweet, frekwencja: 3000; 
 
g) wROCK for Freedom, 11.11.2019r. - koncert Legend Polskiego Rocka upamiętniający odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. W Hali Stulecia wystąpili exManaam oraz Beata i Bajm., frekwencja: 3500; 
 
h) Wyżej, wyżej w górę ręce!, 12.12.2019r. – koncert w ramach projektu „Pomysłowi”. "To podróż do utworów lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Czasu, kiedy muzyka w szczególny sposób rezonowała z historią, odpowiadała na 
sytuację społeczną, ale była również nowatorska artystycznie, rozwijała całe spektrum gatunków i stylów.; 



i) Noc Muzeów 2019 – Ośrodek uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu Noc Muzeów w ramach którego zwiedzający 
mogli korzystać z bezpłatnego wejścia na wystawę główną,  mobilnej gry, ściek edukacyjnych, gry w  warsztatatów 
plastycznych dla dzieci oraz zobaczyć  historię Wrocławia zaprezentowaną w za pomocą linearnego mappingu laserowego z 
aranżacją świetlną i oprawą muzyczną.; 

j) Weekend Niepodległości, 09.11.2019r. – 11.11.2019r. - Rodzinny Weekend Niepodległości w Centrum Historii Zajezdnia 
podczas którego odbyły się warsztaty plastyczne, warsztaty z sitodruku, tworzenie listka patriotycznego ze sznurka, 
malowanie twarzy. Stworzona została gra dla dzieci na wystawie głównej. Uruchomiono pokazy filmu "Niepospolita". 
Podjęta została akcja "Niepodległa do Hymnu" i o godzinie 12.00 wszyscy zwiedzający odśpiewali wspólnie hymn, 
frekwencja: 4253; 

k) Radosna Parada Niepodległości, 11.11.2019r. - drugi rok z rzędu zorganizowana została parada, która swój start miała na 
placu przed Centrum Historii Zajezdnia. Podczas parady wystąpili chorągwiarze z Gwardii Gryfa, 200 mażoretek z Dolnego 
Śląska. W paradzie wzięły udział trzy orkiestry Dęte. Na czele parady jechał legendarny autobus Jelcz "Ogórek". W paradzie 
wzięli udział uczniowie wrocławskich szkół oraz mieszkańcy Wrocławia. Parada przeszła ulicą Grabiszyńską na Plac 
Wolności. Frekwencja wyniosła: 5000; 

 
Panele, debaty, spotkania: 
 
a) Debata o Powstaniu Wielkopolskim, 25.02.2019r. - dyskusja towarzysząca wernisażowi wystawy „Wielkopolanie ku 

Niepodległej”, w której udział wzięli m.in. prof. Edward Czapiewski i dr Piotr Grzelczak z poznańskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej; 

 
b) Przedwojenna Polonia Wrocławska, 4.03.2019r. - konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Wrocławskim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tematem przewodnim była Polonia zamieszkująca przedwojenny Wrocław. 
Prelegentami byli prof. Krzysztof Ruchniewicz i red. Beata Maciejewska, zaś prowadzącym Ewa Skrzywanek. 
Dodatkowym elementem była promocja publikacji "Do nich przyszła Polska" oraz mobilnej wystawy "Przedwojenna 
Polonia we Wrocławiu";  
 

c) Świadkowie Historii opowiadają Wrocław, 29.05.2019r. – spotkania cykliczne organizowane w ramach Wolontariatu 
Zajezdni. Tematem pierwszego spotkania było: „Zecer i introligator, czyli o pracy niesłyszących we Wrocławiu”. 
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać panów Henryka Świderskiego - introligatora i konserwatora książek z 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Jerzego Pawłowskiego - zecera we Wrocławskiej Drukarni 
Dziełowej i pracownik "Gazety Wrocławskiej"; 

 
d) Świadkowie Historii opowiadają Wrocław, 12.06.2019r. – spotkania cykliczne organizowane w ramach Wolontariatu 

Zajezdni. Spotkanie z weteranem Misji Pokojowej w Jugosławii płk. Ryszardem Woźniakiem. Pułkownik opowiedział 
o swoich doświadczeniach uczestnictwa w pracach Kwatery Głównej Sił Ochrony ONZ w trakcie wojny w byłej 
Jugosławii. W tych działaniach bardzo licznie byli reprezentowani żołnierze z Wrocławia i Dolnego Śląska. Spotkaniu 
towarzyszył pokaz unikalnych zdjęć oraz wystawa dokumentująca wydarzenia wojenne; 

 
e) Świadkowie Historii opowiadają Wrocław, 28.08.2019r. - Spotkanie z inicjatorami Duszpasterstwa Ludzi Pracy na 

Grabiszynku. Pierwsza część spotkania – „początki Duszpasterstwa Pracy oczami Stefana Więckowskiego” – zaspokoiła 
ciekawość najbardziej dociekliwych gości. Zaprezentowano również niepublikowane zdjęcia i dokumenty z okresu 
strajków i działalności opozycyjnej członków Duszpasterstwa Pracy; 

 
f) Świadkowie Historii opowiadają Wrocław, 25.09.2019r. – spotkania cykliczne organizowane w ramach Wolontariatu 

Zajezdni. Spotkanie z Igorem Salamonem ze Związku Ukraińców oraz prof. Jarosławem Syrnykiem ; 
 

g) Świadkowie Historii opowiadają Wrocław, 20.11.2019r. – spotkania cykliczne organizowane w ramach Wolontariatu 
Zajezdni. Tematem spotkania było "Z ziemi afrykańskiej do Polski". Prelegentami byli Maria Dutkiewicz i Ryszard 
Janosz ze Związku Sybiraków.; 

 



h) Słowo Polskie, 23.11.2019r. – 07.12.2019r. – projekt zorganizowany w ramach programu „Pomysłowi”. Powstała 
wystawa performatywna, inspirowana domowymi archiwami wycinkami prasowymi: drobnymi ogłoszeniami, 
wywiadami, artykułami czy przepisami. Uczestnicy sięgają do korzeni rodziny i społeczności, opowiadając tym 
samym niepowtarzalną historię, w której momenty przełomowe dla miasta łączą się z prywatnymi zapiskami i 
drobnymi ogłoszeniami oraz emocjami. 

 
i) Dzień z Życia, 15.12.2019r. – wystawa w ramach Gali finałowej programu „Pomysłowi”. Wystawa w ramach której 

odbyliśmy rozmowy z 10 mieszkańcami osiedla Karłowice, którzy opowiedzieli nam o swoim życiu, motywacjach, 
powodach, dla których związali swoje życie lub pracę z Karłowicami/Różanką, ale także o tym co ich ""boli"", co im 
się nie podoba oraz co chcieliby zmienić. Wybór mieszkańców był nieprzypadkowy - staraliśmy się dotrzeć do osób w 
rożnym wieku, różnych narodowości i w różnej fazie życia. Wszystko po to, aby spojrzeć na nasze Osiedla z różnych 
perspektyw. Dostrzec to, co na pierwszy rzut oka niedostrzegalne. Zidentyfikować nasz wspólny korzeń. To co 
powoduje, że pomimo naszej - mieszkańców różnorodności związaliśmy swoje życie z tym samym miejscem. 

 
j) Świadkowie Historii opowiadają Wrocław, 19.12.2019r. -  spotkania cykliczne organizowane w ramach Wolontariatu 

Zajezdni. Spotkanie z Panem Stanisławem Skotnym, prześladowanym w okresie stanu wojennego, który w krótkiej 
prelekcji opowiedział o swoich przeżyciach związanych z tym okresem. Po spotkaniu uczniowie zostali oprowadzeni 
po wystawie głównej. 

 
k) Gra miejska "Być Polakiem w Breslau" - Gra miejska rozgrywana była w centrum miasta. Miała ona charakter 

otwarty, a zatem jej uczestnikami byli mieszkańcy Wrocławia i okolicznych miejscowości. Gra oparta była o aplikację 
stworzoną w ramach programu "Niepodległa". Odbyły się cztery edycje: 30.11.2019r., 10.12.2019r., 12.12.2019r., 
14.12.2019r., frekwencja: 132; 

 
l) Meetings with history – cykl 5 spotkań dla osób anglojęzycznych, które pozwalają im na dogłębne poznanie wystawy 

głównej, połączone z debatą przy kawie. Osoby biorące udział w programie Erasmus+ oraz obcokrajowcy mieszkający 
we Wrocławiu mogą poznać miasto i jego historię.; 

 
m) Pomysłowi. Program angażujący lokalną społeczność poprzez możliwość udostepnienia środków na organizację trzech 

wydarzeń. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „Od Wojny do Wolności”. W jej ramach zrealizowano 
trzy projekty: warsztaty „Kuchnia wojenna - zero waste”, wystawę „Słuchowisko wrocławianek” oraz specjalny numer 
„Kuriera Karłowickiego”; 

 
 

Seanse filmowe: 
 
a) Pokazy filmowe w ramach cyklu „Polskie palmy w Cannes”. Inicjatywa ma na celu przypomnienie najlepszych rodzimych 
produkcji filmowych, które spotkały się z uznaniem krytyków, jak i widzów. Zaprezentowano m.in. „Sanatorium pod 
Klepsydrą" (28.02.2019r.), „Podwójne życie Weroniki” (27.06.2019r.), "Człowiek z żelaza" (27.09.2019r.), „Krótki film o 
zabijaniu” (05.12.2019r.); 
 
b) „Za waszą i naszą niewolę", 15.03.2019r., projekcja filmu opowiadającego o polskiej interwencji  
w Czechosłowacji w 1968 roku. Po seansie miała miejsce dyskusja, w trakcie której udział wzięli Andrzej Grajewski, Łukasz 
Kamiński, Petruska Sustrova i Adam Turula; 
 
c) Pokazy filmowe realizowane w ramach cyklu „Poranki bajkowe w CHZ” to najnowsza propozycja edukacyjna adresowana 
do najmłodszych oraz ich rodziców. W czasie seansów prezentowany jest klasyczny dorobek polskich wytwórni filmów 
animowanych, a ich zwieńczeniem są warsztaty plastyczne.  Dotychczas zaprezentowano m.in. „Reksia” (11.05.2019r.), 
„przygody Baltazara Gąbki” (8.06.2019r.), „Bolka i Lolka (14.07.2019r.), „Zaczarowany ołówek” (18.08.2019r.) oraz „Misia 
uszatka” (15.09.2019r.), „Koziołek Matołek” (13.10.2019r.), „Pomysłowy Dobromir” (17.11.2019r.), „Opowiadania 
Muminków” (08.12.2019r.) frekwencja: 436; 
 



d) Letnie Kino Zajezdni 05.07.2019r. – 23.08.2019r. - organizowany już po raz trzeci cykl piątkowych darmowych pokazów 
filmowych na placu przed Centrum Historii Zajezdnia. W tym roku motywem przewodnim był szeroko pojęty temat podróży 
w czasie. Tegoroczne filmowe superprodukcje to m. in. „Zimna wojna”, „Mad Max”, „Najlepszy”, „Zaklęci w czasie”, 
„Insterstellar”, „Operacja Argo”, „Wielki Gatsby”, „Wiek Adaline”, frekwencja: 3250; 
 
e) „Bitwa wrocławska”, 13.09.2019, pokaz specjalny filmu dokumentalnego o genezie, przebiegu i konsekwencjach 
największej w historii Polski manifestacji ulicznej stanu wojennego. Pokaz zorganizowany jako wydarzenie towarzyszące w 
ramach Ogólnopolskiego Spotkania Socjologów. 
 
f) Pokazy filmów w ramach wystawy "Rosenburg - Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec w cieniu 
Narodowosocjalistycznej Przeszłości", Pokaz filmów związanych z tematyką rozliczenia się Niemiec za zbrodnie popełnione 
podczas II Wojny Światowej. Projekcja obejmowała 3 seanse "Labirynt kłamstw"(19.09.2019r.), "Fritz Bauer kontra 
Państwo"(20.09.2019r.), „Epilog Norymberski"(21.09.2019r.). Pokazy filmowe połączone były z prelekcją.; 
 
g) Pokaz filmu „Droga do Gułagu”, 17.10.2019r. - poruszający film dokumentalny autorstwa Štěpána Černoušeka. 
prezentujący wyprawę czeskiego zespołu badaczy zajmującego się badaniem systemów obozów pracy przymusowej w ZSRR 
oraz sowieckim reżimem totalitarnym, do opuszczonych obozów pracy znajdujących się na północnej Syberii. Po projekcji 
odbyła się dyskusja  na temat filmu i wyników badań zespołu ze Štěpánem Černoušekiem. Dzięki technologii VR podczas 
spotkania możliwe było obejrzenie trójwymiarowego modelu gułagowego obozu. 
 
h) Pokaz filmu "Powracają Fala" , 14.12.2019r. - Seans filmu "Powracająca fala" oraz spotkanie z Michałem Wiraszko, 
pomysłodawcą, reżyserem i producentem filmu. 
 
 
5) Zbiory (zakupy – z podaniem źródła finansowania, dary i przekazy, depozyty, pozyskanie własne). 
 
W maju 2019 r. Ośrodek zakupił z dotacji podmiotowej kolekcję zawierającą 24 medale wraz z legitymacjami dot. osób, 
które osiedliły się po zakończeniu II wojny światowej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Przedmiotowe nabytki wpisują 
się w politykę gromadzenia zbiorów obowiązującą w Ośrodku. 
 
a) muzealia 

Oddział 

na koniec grudnia 
2019 

 
(aktualny okres 
sprawozdawczy) 

 

Dary 24 

Przekazy - 

Depozyty - 

Razem: 24 

 
 
b) zbiory archiwalne i biblioteczne 

Oddział 

na koniec grudnia 
2019 

 
(aktualny okres 
sprawozdawczy) 

 Dary 5201 



Przekazy - 

Depozyty - 

Razem: 5201 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Inwentaryzacja, wypożyczenia (ilość wpisów w księgach inwentarzowych – nabytki, wypożyczenia od innych 
instytucji, osób fizycznych); 
 
A) muzealia  
 
a) nabytki 

Oddział 

Na koniec grudnia 2019 
(aktualny okres sprawozdawczy) 

Wpisy Skreślenia 

 
Inwentarz - - 

Zbiory 
pomocnicze 

24 - 

Razem: 24 - 

 

b) wypożyczenia 
 

Oddział 

Na koniec grudnia 2019 
(aktualny okres sprawozdawczy) 

Wpisy Skreślenia 

 
Inwentarz - - 

Zbiory 
pomocnicze 

- - 

Razem: - - 

 
 
B) zbiory archiwalne i biblioteczne 
a) nabytki 



Oddział 

Na koniec grudnia 2019 
(aktualny okres sprawozdawczy) 

Wpisy Skreślenia 

 
Inwentarz - - 

Zbiory 
pomocnicze 

5201 - 

Razem: 5201 - 

 
b) wypożyczenia 
 

Oddział 

Na koniec grudnia 2019 
(aktualny okres sprawozdawczy) 

Wpisy Skreślenia 

 
Inwentarz - - 

Zbiory 
pomocnicze 

- - 

Razem: - - 

 
 
 
7) Dokumentacja zbiorów: naukowa/ewidencyjna i wizualna (z podaniem: liczby muzealiów nieposiadających 
dokumentacji wizualnej, liczby obiektów niewpisanych do inwentarza muzealiów); digitalizacja (współpraca z 
KOBiDZ jako Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji muzeów). 
 
 
 

 
Informacja o stanie prac nad digitalizacją zbiorów i współpracy w tym zakresie z KOBiDZ, jako Centrum 
Kompetencji w zakresie digitalizacji muzealiów (opis nie powinien przekraczać 1 strony): 
 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” nie prowadzi w współpracy z KOBiDZ. 
 

 Dokumentacja 
naukowa/ewidencyjna 

Dokumentacja wizualna 
Liczba obiektów 
nieposiadającyc
h dokumentacji 

wizualnej 

Liczba 
obiektów 

niewpisanych 
do 

inwentarza 
Oddział 

Liczba kart 
ewidencyjnyc

h ogółem 

% całości 
zbiorów 

Liczba 
obiektów w 
ewidencji 
ogółem 

% całości 
zbiorów 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość

” 

28473 14 28473 14 189691 24016 

Razem: 28473 14 28473 14 189691 24016 



 
8) Zastosowanie technik informatycznych (wielkość komputerowej bazy danych – jaka część muzealiów jest nią 
objęta; inne zastosowania). 
 
Nazwa użytkowanej internetowej bazy inwentarzowej: MONA-3W 
 

Oddział 
Liczba 

rekordów 
ogółem 

% 
całości 

zbiorów 

w tym: 

z 
dokumentacją 

wizualną 

bez 
dokumentacji 

wizualnej 

Ośrodek 
„Pamięć i 

Przyszłość” 
28473 14 28473 189691 

Razem: 28473 14 28473 189691 

 
 
 

Oddział 

Na koniec grudnia 2019 
Aktualny okres sprawozdawczy 

Liczba 
wprowadzonych 

rekordów 

w tym: 

z 
dokumentacją 

wizualną 

bez 
dokumentacji 

wizualnej 

Ośrodek 
„Pamięć i 

Przyszłość” 
1696 1696 - 

Razem: 1696 1696 - 

 
Inne merytoryczne zastosowania technik informatycznych: 
 
 
9) Konserwacja. 

 

 
 

Na koniec grudnia 2019 
(aktualny okres sprawozdawczy) 

Oddział 

Konserwacje 

pełne częściowe 
zabezpieczając

e 

Ośrodek 
„Pamięć i 

Przyszłość” 
- - 9 

Łącznie: - - 9 

 



Wprowadzenie nowoczesnych technologii poprawiających standardy przechowywania zbiorów, np. stosowanie 
technologii energooszczędnych (w okresie sprawozdawczym): 
 
Przygotowanie oddzielnych pomieszczeń na magazyny archiwalne Ośrodka, zaopatrzenie ich w oświetlenie 
energooszczędne, higrometr i nawilżacz powietrza. Utrzymywanie stałej temperatury i wilgotności zgodnych ze standardami 
przechowywania zabytków i materiałów papierowych. 
 
 
 
 
10) Ochrona budynków i muzealiów – standardy zabezpieczenia (informacja o wynikach kontroli właściwych służb: 
OOZP, PSP). 
 
Budynki Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, które są w użytkowaniu Ośrodka „Pamięć  
i Przyszłość” podlegają nadzorowi w godzinach pracy przez Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia; w godzinach nocnych 
przez Sekcję Dozoru Mienia. Oba budynki są po remoncie i modernizacji (zakończonym w kwietniu 2016 r.). W odbiorach 
uczestniczyły wszystkie wymagane przepisami służby, także straż pożarna – nie zgłoszono uwag. Budynki oraz teren 
administrowany przez Ośrodek podlega całodobowemu monitoringowi również przez kamery. 
Poza godzinami pracy załączany jest system antywłamaniowy połączony z systemem szybkiego reagowania (obecnie firmy 
Juwentus). W budynku Hali zamontowany jest system ostrzegania ppoż. W budynkach oznakowano drogi ewakuacyjne na 
wypadek pożaru; wszelkie urządzenia są na bieżąco serwisowane oraz raz w roku dokonywany jest przegląd urządzeń ppoż 
oraz oświetlenia awaryjnego.  
 
 
11) Współpraca z zagranicą (z wyj. wystaw – por. p. 1): wyjazdy – konferencje (referaty pracowników muzeum), 
goście z zagranicy, inne formy współpracy z muzeami i innymi instytucjami. 

 

 Międzynarodowe Forum Młodych im. Kard. B. Kominka. Wrocław-Bruksela 
Termin: 6-13.09.2019r. Warsztaty i wykłady odbywały się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu oraz 
Parlamencie Europejskim w Brukseli. 

 Wystawa „Wrocław Breaks the Iron Curtain”, ekspozycja w Plovdiv w Bułgarii w ramach wydarzenia 
towarzyszącego Europejskiej Stolicy Kultury, Plovdiv2019. 
Termin: 03.12.2019 – 15.01.2020r. 

 
a) List intencyjny – deklaracja współpracy z Lwowskim Muzeum Historycznym, luty 2019r.; 
 
b) Wykład dyrektora dr Marka Mutora w Ossolineum we Lwowie w ramach Lwowskich Spotkań Ossolińskich, luty 2019r.; 
 
c) Wystąpienie dyrektora dr. Marka Mutora na Międzynarodowym Sympozjum Pamięć Europy w Paryżu, maj 2019r.; 
 
 
12) Działalność promocyjna (przykłady). 
 
A) Reklama zewnętrzna 
 
a) stała reklama zewnętrzna – billboard przed Centrum Historii Zajezdnia – promujący aktualne wydarzenia lub zachęcający 

do zwiedzenia wystawy głównej; 

b) stała plansza z aktualnym programem wydarzeń przed wejściem do Centrum Historii Zajezdnia; 

c) reklama zewnętrzna w formie plakatów na słupach ogłoszeniowych programu partycypacyjnego „Pomysłowi” 

prowadzonego w ramach działalności Centrum Historii Zajezdnia (luty); 



d) reklama zewnętrzna promująca wystawę „Wrocław 1945-2016” (czerwiec) - billboardy na terenie Wrocławia, peronach 

dworca Wrocław Główny, oraz na terenie Jeleniej Góry, Lubina, Kowarów i Głogowa; 

e) reklama zewnętrzna promująca „Wrocław 1945-2016 w formie spotów wyświetlanych na ekranach znajdujących się na 

dworcu Wrocław Główny, lotniska Port Lotniczy Wrocław oraz we wrocławskich kinach (np. Kino Nowe Horyzonty)| ” 

(czerwiec, wrzesień, październik); 

f) reklama zewnętrzna w formie plakatów w windach na terenie wrocławskich osiedli promująca wydarzenie plenerowe 

„Lato w Zajezdni” (czerwiec); 

g) reklama zewnętrzna (bilboardy i citylighty) promująca wystawę czasową „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy” 

(październik) 

h) reklama emitowana na ekranach w akademikach Wyższej Szkoły Bankowej promująca wystawę czasową „Kazimierz 

Moczarski. Życiorys obowiązkowy” (październik) 

i)  reklama wyświetlana na ekranach w autobusach komunikacji miejskiej we Wrocławiu promująca wystawę czasową 

„Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy” (listopad) 

j) reklama zewnętrzna w formie plakatów z programem na słupach ogłoszeniowych promująca Weekend Niepodległości w 

Centrum Historii Zajezdnia 

f) reklama zewnętrzna w formie plakatów w windach na terenie wrocławskich osiedli promująca wydarzenie plenerowe 

„Lato w Zajezdni” (czerwiec); 

 
B) Internet 
 
a) kampanie promocyjne Centrum Historii Zajezdnia w serwisach Facebook i Instagram w ramach prowadzonych profili 

społecznościowych instytucji; 

b) kampania w serwisach internetowych Radio Eska promująca wydarzenie plenerowe „Majówka w Zajezdni” (kwiecień); 

c) kampania Google AdWords promująca wydarzenie plenerowe „Majówka w Zajezdni” (kwiecień-maj); 

d) realizacja transmisji video z wybranych wydarzeń m.in.: 

• wernisaże wystaw: „Wielkopolanie ku Niepodległej” (luty), „Between life and death”, „Od arkusza do wstęgi” (kwiecień 

2019), „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy” (październik), Architektura Dolnego Śląska” (grudzień) 

• konferencji naukowych: „Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych” (maj), „Kardynał Bolesław Kominek. Pasterz i 

wizjoner” (listopad) 

• konferencje prasowe (styczeń, luty, czerwiec, październik),  

e) kampania promocyjna w onet.pl: wideboard, screening, partner serwisu lokalnego (maj-październik) 

 

C) Prasa 
 
a) reklama prasowa w magazynie „Wroclife” dostępnym bezpłatnie w ponad 100 miejscach kultury i rozrywki we 

Wrocławiu. Stała współpraca polegaj na publikacji reklam i treści redakcyjnych promujących działalności Centrum Historii 

Zajezdnia; 

b) organizacja konferencji prasowych dla przedstawicieli mediów; 

c) publikacja programu wydarzeń w Centrum Historii Zajezdnia w Niezbędniku Kulturalnym – miejskim informatorze 

kulturalnym dystrybuowanym w miejscach kultury i rozrywki; 

d) publikacja reklamy na temat Centrum Historii Zajezdnia w miesięczniku "Wiadomości Turystyczne" (marzec); 



e) publikacja artykułu sponsorowanego w dodatku "Turystyczny Dolny Śląsk" na temat wystawy głównej, publikowanego 

razem z czterema dziennikami grupy Polska Press w województwach: Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Ziemia Lubuska, 

Dolny Śląsk (kwiecień); 

f) publikacja artykułu na temat wystawy głównej w języku ukraińskim w dodatku "Privit", publikowanego razem z Gazetą 

Wyborczą Wrocław (kwiecień, czerwiec); 

g) publikacja artykułu na temat wystawy głównej w magazynie TIMM, bezpłatnie dostępnym w kotlinie jeleniogórskiej 

(sierpień); 

h) wydanie we współpracy z Gazeta Wyborczą-Wrocław kalendarza szkolnego na rok 2019/2020 z oferta edukacyjną 

Centrum Historii Zajezdnia; 

i) reklama i artykuł sponsorowany a Gazecie Wrocławskiej „Wiek Niepodlełości” (listopad) 

j)  reklama w magazynie „Hi Fly” dystrybuowanym bezpłatnie na lotnisku we Wrocławiu 

k) wydanie dodatku do „Do Rzeczy” poświęconemu działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (luty, grudzień) 

 
D) Radio 
 
a) kampania radiowa na ternie Dolnego Śląska na antenie radia RMF FM (kwiecień - maj); 

b) kampania spotowa na antenie Radia Wrocław (kwiecień); 

c) kampania spotowa na antenie Meloradia (kwiecień); 

d) kampania spotowa zapowiadająca wydarzenia w Centrum Historii Zajezdnia na antenie Radia Eska (czerwiec); 

e) kampania spotowa zapraszająca na Weekend Niepodległości w Centrum Historii Zajezdnia na antenie Radia Wrocław 

(listopad) 

f)  kampania spotowa z życzeniami świątecznymi na antenie Meloradio (grudzień) 

 
E) Działania bezpośrednie 
 
a) udział w Targach Turystycznych w Gdańsku, podczas których prezentowana była oferta Centrum (kwiecień); 

b) organizacja dla przedstawicieli mediów konferencji prasowych na temat aktualnych działań Centrum; 

c) udział w targach książki „Silesiana – Dolnośląski Salon Wydawniczy” – promocja działalności wydawniczej Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość” oraz organizacja spotkania autorskiego (kwiecień); 

d) udział w festynie parafialno-osiedlowym (przy al. Pracy) – promocja Centrum wśród sąsiadów (maj); 

e) udział w Nocy Muzeów 2019 – prezentacja Centrum i promocja wystawy głównej „Wrocław 1945–2016” (maj); 

f) udział w Dniu Polskim w Pradze – wydarzeniu promującym Dolny Śląsk wśród zagranicznych turystów (czerwiec); 

g) wystawienie stoiska informacyjno-promocyjnego podczas wydarzeń sportowych, adresowych do podobnych grup 

docelowych: „Nocnego Maratonu dla Służb Mundurowych i ich Miłośników RYŚ”, biegu Solidarności (w ramach obchodów 

rocznicy porozumień sierpniowych);  

h) akcja promocyjna „Tu zaczyna się Wrocław” – przez tydzień od rocznicy otwarcia Centrum Historii Zajezdnia do każdego 

odebranego aktu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu był dodawany list do młodego człowieka, który 

witał go w mieście i zapraszał z całą rodziną do miejsca, gdzie opowiadamy Wrocław; 

i) udział w 28. Wrocławskich Targach Dobrej Książki – stoisko promujące działalność wydawniczą Ośrodka „Pamięć i 

Przyszłość”, podczas targów zorganizowano także 3 spotkania autorskie (grudzień) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) Frekwencja 
 

 
Oddział 

Frekwencja Sprzedane bilety 

Ogółem 
Grupy 

polskojęzycz
ne 

Grupy 
obcojęzyczne 

Wystawy 
stałe 

Wystawy 
czasowe 

Normal
ny 10zł 

Ulgowy 
5zł 

Rodzinn
y 25zł 

Grupo
wy 

szkolny 
30zł 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

34158 226 69 
Wrocław 

1945 -
2016 

- 5900 3281 340 143 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

2171 - - - 

Raj 
doczesny 

komunistó
w 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

4249 - - - 

Wystawa 
o 

Pomarańc
zowej 

Alternaty
wie 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

1173    - - - 

Wrocław 
Breaks the 

Iron 
Curtain - 

Lwów 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

5000 - - - 

Wielkopol
anie ku 

Niepodleg
łej 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 

387 - - - 

Rówieśnic
y 

niepodległ
ej - 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 



Historii 
Zajezdnia 

Jelenia 
Góra 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

493 - - - 

Rówieśnic
y 

niepodległ
ej - Kąty 

Wrocławs
kie 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

7300 - - - 

Wystawa 
plakatu 

festiwalo
wego Jazz 
nad Odrą 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

163 - - - 
Between 
life and 
death 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

3709 - - - 
Od 

arkusza 
do wstęgi 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

612 - - - 

Rówieśnic
y 

niepodległ
ej - Opole 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

4117 - - - 

Wystawa 
prac Miry 
Żelechow

er – 
Aleksiun 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

359 - - - 

Rówieśnic
y 

niepodległ
ej – Kąty 
Wrocławs

kie 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

378 - - - 

Wrocław 
Breaks the 

Iron 
Curtain - 

Paryż 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 



Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

1000 - - - 

Słuchowis
ko 

wrocławia
nek 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

15000 - - - 

Wystawa 
"Nuty 

Niepodleg
łości - 

Kazimierz 
Kanaś" 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

10000 - - - 

Walka o 
niepodległ

ość w 
malarstwi

e 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

20171 - - - 

Wrastanie 
- Ziemie 

zachodnie 
i Północne 
- Gdańsk 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

637 - - - 

Rówieśnic
y 

Niepodleg
łej - 

Białystok 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

22349 - - - 

Wrastanie 
- Ziemie 

zachodnie 
i Północne 
- Malbork 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

1361 - - - 

Wrocław 
Breaks the 

Iron 
Curtain - 
Estonia 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

15000 - - - 

Wrastanie 
- Ziemie 

zachodnie 
i Północne 

– 
Lubaczów 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 

595 - - - 
Samorząd

na 
Wystaw

a 
Wystaw

a 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 



Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

Rzeczpos
polita 

niebileto
wana 

niebileto
wana 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

490 - - - 

Rówieśnic
y 

Niepodleg
łej – 

Żmigród 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

2920 - - - 

Kazimierz 
Moczarski
. Życiorys 
obowiązk

owy 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

5200 - - - 
Libertas. 
100 lat 

wolności 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

5123 - - - 

wystawa 
prac 

Laury 
Jerzak 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

550 - - - 

Rówieśnic
y 

Niepodleg
łej – 

Malbork 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

3150 - - - 

Wystawa 
malarstwa 

i 
fotografii 
"A co z 

wartościa
mi" 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 
Historii 
Zajezdnia 

911 - - - 

Wrocław 
Breaks the 

Iron 
Curtain - 
Plovidiv  

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Wystaw
a 

niebileto
wana 

Ośrodek 
„Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum 

1378 - - - 

Współpra
ca z 

Towarzyst
wem im. 

      -      - - - 



Historii 
Zajezdnia 

Edyty 
Stein 

 Razem: 170044   1 29 5900 3281 340 143 

Liczba wejść  
na stronę 
internetową 

liczba 
odsłon: 
280735 
liczba 

użytkow
ników: 
72356 

 
 

n/d 

Frekwencja za 
poprzedni, 
analogiczny 
okres 
sprawozdawczy 

liczba 
odsłon  
207386 
liczba 

użytkow
ników 
50639 

n/d 

 
 
 
14) Pracownicy: przedział wiekowy – 25-40 oraz powyżej 55; dokształcanie: ukończone – kursy, licencjaty, studia 
magisterskie, studia podyplomowe, doktoraty, habilitacje; stan zatrudnienia (w uzupełnieniu do danych z druku 2.E). 
 
W aktualnym okresie sprawozdawczym na szkolenia i kursy w całości finansowane przez pracodawcę zostało skierowanych 
49 osób w przedziale wiekowym 25-40 lat, 17 osób w przedziale wiekowym 41-55 lat oraz 6 osób powyżej 55 roku życia. 
Kurs częściowo finansowany przez pracodawcę ukończyła jedna osoba w przedziale wiekowym 25-40 lat oraz dwie osoby 
w przedziale wiekowym 41-55 lat. 
W poprzednim analogicznym okresie sprawozdawczym na szkolenie w całości sfinansowane przez pracodawcę 
skierowanych zostało 89 osób w przedziale wiekowym 25-40 lat, 24 osoby w przedziale wiekowym 41-55 lat oraz 6 osób 
powyżej 55 roku życia. Na kurs współfinansowany przez pracodawcę zostały skierowane 4 osoby w wieku do 40 lat oraz 
jedna osoba w przedziale wiekowym 41-55 lat. 

 

  
Na koniec grudnia 2019 

(aktualny okres sprawozdawczy) 

Na koniec grudnia 2018 

(poprzedni analogiczny okres 
sprawozdawczy) 

Wiek: 

Wykształcenie: do 40 lat 41-55 lat powyżej    55 lat do 40 lat 41-55 lat  Powyżej 55 lat 

Podstawowe  1 2 3 3 1  4 

Zawodowe  0 1 3 0 3  1 

Średnie 5 4 2 6 4  4 

Licencjat 9 2 0 10 1  0 

Magisterskie 33 8 4 37 7  2 



 

 
15) Korzystanie z usług firm zewnętrznych (np. ochrona, sprzątanie). 
 
Ośrodek korzysta z usług jednej firmy – Ochrona Juwentus - w zakresie ochrony budynków (monitoring wraz z możliwością 
przywołania grupy interwencyjnej). W zakresie ochrony przeciwpożarowej usługi świadczy firma ARPOŻ Rafał Gryga. 
Firma Berendsen regularnie dostarcza i wymienia maty wejściowe do budynku administracyjnego oraz Centrum Historii 
Zajezdnia. Ośrodek korzysta również z usług firm dostarczających zapotrzebowanie dla biur: materiały biurowe (firmy Adex, 
Wamax, E-Tesco, Grimm) oraz środki czystości (firma Benita). Oferenci wyłaniani są na drodze zapytania ofertowego 
umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ceny produktów są stale monitorowane, w celu wyboru najbardziej 
konkurencyjnych ofert. 
 
 
16) Informacja nt. umów (np. najmu), zobowiązań prawnych, finansowych (np. kredytów) itp. 
 
Umowy obowiązujące w 2019 roku: 
- Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, data zawarcia 23.02.2015 - umowa użyczenia lokalu 
użytkowego przy ul. Legnickiej 65 [473,93 m2], 23.02.2015 - czas nieokreślony; 
- Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, data zawarcia – 22.06.2016 - Użytkowanie nieruchomości 
zabudowanej - Grabiszyńska 184 [powierzchnia 4 111,47 m2], Wrocław [+ akt notarialny: Repertorium A nr 5628/2016], 
22.06.2016- 31.12.2025; 
- Fundacja De Primario, data zawarcia – 29.07.2016 – najem, przedmiotem umowy jest lokal użytkowy w budynku Centrum 
Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu o łącznej powierzchni użytkowej 101,35 m2 , 29.07.2016 – 
31.08.2019; 
- Bank Zachodni WBK S.A., ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, data zawarcia – 06.09.2016 - korzystanie z serwisów 
bankowości elektronicznej BZWBK24 – Moja Firma plus, 06.09.2016 – czas nieokreślony; 
- Elavon Financial Services Designated Activity Company, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, data zawarcia – 08.09.2016 
- przyjmowanie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart i rozliczanie płatności, 08.09.2016 – czas 
nieokreślony; 
- Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, data zawarcia – 17.02.2017 
- Świadczenie usług na rzecz Pracowników Klienta w ramach Programu Korzyści Pracowniczych przez Partnerów Benefit 
Systems oraz Benefit Systems, 17.02.2017 – czas nieokreślony;  
- Spółka ABRICH Bujacz Wasilewska Adwokaci i Radcy Prawni Sp.p., pl. Muzealny 6/1, 50-035 Wrocław, data zawarcia – 
15.05.2017 – obsługa prawna, 15.05.2017 – 15.05.2021; 
- Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicz4 13 lok. 208, 50-075 Wrocław, data 
zawarcia – 01.06.2017 - aneks nr 4 do Umowy zlecenia nr 2/07 z dnia 20 marca 2007 r., obsługa prawna; 
- Rand Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław, data zawarcia – 30.06.2017 – najem ruchomości – kserokopiarka, 
30.06.2017 – 30.06.2020; 
- DRT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, data zawarcia umowy 05.01.2018  
– dzierżawa ekspresu do kawy, 05.01.2018 – 31.12.2019; 
- Spółka ABRICH Bujacz Wasilewska Adwokaci i Radcy Prawni Sp.p., pl. Muzealny 6/1, 50-035 Wrocław, data zawarcia 
umowy – 31.01.2018 - porozumienie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy nr 69/2017 z dnia 
15.05.2017 r., 31.01.2018 – czas nieokreślony;  
- STOKADO Sp. z o.o., ul. Opolska 178, 52-014 Wrocław, data zawarcia umowy – 27.03.2018 – najem powierzchni 
magazynowej K107 i K108, 27.03.2018 – czas nieokreślony; 

Podyplomowe 11 2 0 10 1  0 

Doktorat 4 2 0 6 1  0 

Habilitacja 0 0 0 0 0  0 

Razem: 63 21 12 72 18  11 



- Radca Prawny Magdalena Abrich, data zawarcia umowy – 25.05.2018 – umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych; 
- PROPARK, ul. 1 Maja 5, 42-500 Będzin; data zawarcia - 10.08.2018 – umowa na obsługę Systemu Opłat Parkingowych, 
10.08.2018 – czas nieokreślony; 
- Woda Bonart s.c. data zawarcia – 10.09.2018 – dostawa wody wg zapotrzebowania klienta (min. 20 szt. m-c), 10.09.2018 
– czas nieokreślony; 
- „BIRUNT” Jacek Birunt, data zawarcia umowy – 21.11.2018 – Powierzenie Procesorowi przez administratora 
przetwarzania DO; 
- Tauron Sprzedaż sp. z o.o. data zawarcia – 26.11.2018 – sprzedaż energii elektrycznej, 26.11.2018-31.12.2019; 
- Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A., ul. Słomińskiego 19/524, 00-195 Warszawa, data zawarcia – 03.12.2018 – 
świadczenie usług medycznych, 03.12.2018 – czas nieokreślony;  
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU, data zawarcia polisy 12.12.2018 - Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, nośników 
danych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU, data zawarcia umowy 12.12.2018 - Ubezpieczenie eksponatów wystawienniczych; 
- Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, data zawarcia polisy 12.12.2018 - Ubezpieczenie wystawy "Pociąg do 
historii"; 
- „BIRUNT” Jacek Birunt, data zawarcia umowy 31.12.2018, nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, 31.12.2018 – 
31.12.2019; 
- BIK Komputer s.c. S. Witwicki, R. Witwicki, S. Komisarczyk, data zawarcia umowy – 02.01.2019 – Umowa o wsparcie 
informatyczne Programu R2 Płatnik, 02.01.2019 – 31.12.2019; 
- PolPerfect Sp. z o.o., data zawarcia umowy - 07.01.2019 – kolportaż wydawnictw, 07.01.2019 – czas nieokreślony; 
- INFOR PL S.A., data zawarcia umowy – 16.01.2019 - dostęp do publikacji INFORLEX EKSPERT PREMIUM w postaci 
aktualizacji on-line w Internecie, 16.01.2019 – 15.01.2021; 
- Hurtownia BENITA, data zawarcia umowy – 25.01.2019 – zakup środków czystości na 2019 r., 25.01.2019 – 31.12.2019; 
- Kancelaria Biegłych Rewidentów "AKTYWA" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Gen. J. Hallera 84/1, 53-203 
Wrocław, data zawarcia – 28.01.2019 - przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę badania sprawozdania finansowego; 
- PHU KLIMAKS Tomasz Rąpała, data podpisania aneksu 13.02.2019 - wykonanie obsługi serwisowej polegającej na 
przeglądzie i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych; 
- UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, data zawarcia umowy – 22.02.2019 - świadczenie usług wyszukiwania 
połączeń , rezerwacji i sprzedaży biletów oraz wyszukiwania noclegów , rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na 
noclegi w kraju i za granicą, 22.02.2019 - 31.12.2019; 
- Press-service Monitoring mediów Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, data zawarcia umowy – 01.02.2019 - 
monitorowanie mediów oraz udostępnianie przeglądów mediów na tematy i na warunkach określonych w umowie, 
01.02.2019 – 31.12.2019; 
- Mateusz Czerniawski „ARCON”, ul. Wojska Polskiego 15/9, 67-200 Głogów, data zawarcia umowy – 01.04.2019 - 
Świadczenie usługi polegającej na administracji środowiskiem IT Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”; 01.04.2019 – 31.12.2019; 
- Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław, data podpisania aneksu – 22.05.2019 - Aneks do 
umowy Depozytowej z dnia 17 V 2016 roku, 22.05.2019 - 16.05.2021; 
- „DIRECTION” Andrzej Strycharz, Piotr Strycharz, Gajnik 16B, 57-530 Międzylesie, data zawarcia umowy – 04.07.2019 
- świadczenie usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, 04.07.2019 – 30.06.2020; 
- Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, data zawarcia umowy – 12.07.2019 – świadczenie 
usług przez Pocztę Polską, 12.07.2019 – czas nieokreślony;  
- Fundacja LOTTO im. Haliny Konopnickiej, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, data zawarcia umowy – 30.07.2019, umowa 
darowizny na realizację projektu, 30.07.2019 – 31.01.2021; 
- Dagmara Śmiałkowska prowadząca działalność godpodarczą pod firma : Pierogi Krzycka Dagmara Śmiłowska, ul. Krzycka 
1c, 53-019 Wrocław, data zawarcia umowy – 26.09.2019, najem lokalu użytkowego o powierzchni 109,94 m 2 znajdujący 
się na parterze budynku Centrum Historii Zajezdnia, 26.09.2019 – 30.09.2022; 
- Garaventa Lift Polska Sp. z o. o., data zawarcia umowy – 08.10.2019 - prowadzenie konserwacji urządzeń, 08.10.2019 – 
czas nieokreślony; 
- ARPOŻ Rafał Gryga ul. Małopolska 36a/5 54-032 Wrocław, data zawarcia umowy – 31.10.2019 – świadczenie usług 
ochrony przeciwpożarowej, 01.11.2019 – 01.11.2022; 
- Tauron Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, data zawarcia umowy – 25.10.2019 - sprzedaż energii 
elektrycznej w 2020r., 01.01.2020 – 31.12.2020; 



 
 
17) Przedsięwzięcia realizowane z programów MKiDN (z podaniem kwot dotacji). 
 

1) Złożone wnioski (nazwa projektu, kwota wnioskowana, krótki 2-3 zdaniowy opis), 
 
A) „Dziedzictwo Edyty Stein", 

kwota wnioskowana: 300000zł 
Program kulturowy p.n. „Dziedzictwo Edyty Stein” jest realizowany na zamówienie Ośrodka „Pamięć i 
Przyszłość” przez Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu w domu rodzinnym Steinów przy ul. 
Nowowiejskiej 38. Do głównych celów programu należy: udostępnienie Domu Edyty Stein dla zwiedzających 
(220 dni w ciągu roku – tendencja zwiedzających jest wzrastająca i w roku 2019 osiągnęła 3859 osób, natomiast 
2450 osób uczestniczyło w wydarzeniach), przygotowanie nowej wystawy mobilnej o Edycie Stein, Wybór 
laureatów i wręczenie Nagrody Edyty Stein, realizacja 12 spotkań tematycznych i 12 działań edukacyjnych 
dotyczących dziedzictwa Edyty Stein (filozofia, społeczeństwo, kultura, prawa człowieka, pojednanie 
międzynarodowe, dialog międzyreligijny) oraz przeprowadzenie 1 konferencji międzynarodowej gromadzącej 
specjalistów z dziedziny. 
 

B) „Olimpiada Solidarności", 
kwota wnioskowana: 180000zł 
Projekt podzielony jest na trzy części składowe nawzajem się uzupełniające.  
– „Akademia Letnia. Dobry nauczyciel” – kurs skierowany do nauczycieli z całej Polski, który zakłada 
promowanie interdyscyplinarnych metod nauczania najnowszej historii Polski. Odbywa się w historycznej salo 
BHP Stoczni Gdańskiej. Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form 
i metod nauczania historii, które zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy. 
–  Zachodniopomorska Teka Edukacyjna” – interaktywny portal internetowy, którego celem jest 
popularyzowanie najnowszej historii Polski, poprzez szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, 
wykorzystujących różne, multimedialne środki przekazu, które pochodzić będą m.in. z archiwów instytucji 
wchodzących w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, której liderem jest Ośrodek. 
– „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” – ogólnopolski, cykliczny konkurs wiedzy historycznej 
skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych współorganizowany z Fundacją Centrum Solidarności w 
Gdańsku. Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970–
1990. Wezmą w nim udział trzyosobowe zespoły po jednym z każdego województwa wyłonione we 
wcześniejszych etapach konkursu.  W 2020 roku odbędzie się jego VII edycja. 
 

C) Obchody 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, 
kwota wnioskowana: 880000 zł 
Projekt dotyczy wydarzeń towarzyszących obchodom 40. rocznicy strajku solidarnościowego we wrocławskiej 
Zajezdni nr VII i powstania NSZZ „Solidarność”. Wrocławski protest zjednoczył w walce o wolność 
środowiska robotnicze i inteligenckie. Dzięki wsparciu opozycjonistów ze Studenckiego Komitetu 
Solidarności, środowiska Biuletynu Dolnośląskiego Kornela Morawieckiego i Towarzystwa Kursów 
Naukowych strajk stał się czymś więcej niż tylko protestem przeciwko złej sytuacji ekonomicznej. Od 26 do 
31 sierpnia 1980 r. w mieszkańcach Wrocławia zaszła swoista duchowa przemiana, która znalazła swoją 
kulminację podczas Mszy św. odprawionej przed Zajezdnią przez ks. Stanisława Orzechowskiego, w której 
uczestniczyło kilka tysięcy mieszkańców Wrocławia. Wielu uczestników tego wydarzenia wspomina, że w tym 
momencie poczuli się wreszcie „u siebie”. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 
- Wydanie monografii pt. „Mariusz Mikołajek Zawsze początek”; 
- Wydanie albumu Janusza Wolniaka pt. „Symbole dolnośląskiej Solidarności”; 
- Organizacja koncertów „wROCK for freedom” na placu przy Centrum Historii Zajezdnia; 
- Organizacja „Gali Solidarności” w Narodowym Forum Muzyki lub Operze Wrocławskiej. 
 

D) „Zajezdnia Strajkuje”,  
kwota wnioskowana: 500.000,00 zł 



W 2020 r. przypada 40. rocznica wybuchu wrocławskiego strajku solidarności z Wybrzeżem, który istotnie 
przyczynił się do podpisania tzw. Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Dla Wrocławia 
wydarzenie to miało dodatkowy wymiar – ze względu na ogromne zaangażowanie mieszkańców miasta i 
społeczne poparcie dla strajkujących, moment ten jest wskazywany przez badaczy jako przełomowy dla 
ukształtowania się poczucia wspólnoty mieszkańców z poniemieckim miastem, długo traktowanym jako obce. 
Projekt zakłada stworzenie scenografii przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wystawienniczych, tak aby w 
miejscu, które było bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, upamiętnić najważniejsze osoby i momenty. 
Ekspozycji będzie towarzyszył katalog zawierający materiały prezentowane na wystawie, uzupełniony o 
dodatkowe teksty, czy rezultaty kwerendy naukowej, które będą wynikiem drugiego komponentu w tym 
projekcie, tj. projektu badawczego. 

 

2) Wnioski, które otrzymały dofinansowanie (nazwa projektu, kwota przyznana, krótki 2-3 zdaniowy opis). 

 
a) „100 100-latków na 100-lecie” (nr ref. 3/DF-I/2018),  
Kwota przyznana: 59000zł 
Projekt zakłada przeprowadzenie i nagranie wywiadów biograficznych ze świadkami historii, którzy urodzili się w roku 
odzyskania przez Polskę niepodległości, a w 2018 r. ukończą 100 lat, oraz z osobami jeszcze starszymi, które opowiedzą o 
swoim doświadczaniu ostatniego 100-lecia historii Polski. Powstałe w ten sposób źródła historyczne – relacje historii 
mówionej, wzbogacone o dokumenty i zdjęcia – posłużą do stworzenia wystawy plenerowej, której ekspozycja w miastach 
powiatowych i wsiach gminnych w ciągu 2018 i 2019 i 2020 r. będzie okazją do organizacji lokalnych uroczystości 
upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa będzie również dostępna w Internecie (w 
języku polskim i angielskim). Podsumowaniem projektu stanowi wydanie publikacji, prezentującej opowieść o ostatnim 100-
leciu Polski z perspektywy 100-letnich świadków historii. Książka będzie zawierając zredagowane fragmenty wypowiedzi 
rozmówców, ich archiwalne zdjęcia i inne pozyskane materiały; 
 
b) „Listy Milenijne" (nr ref. 4/DF-I/2018),  

Kwota przyznana: 78500zł 
Projekt zakłada pozyskanie 56 listów - zaproszeń na obchody Millenium Chrztu Polski, wysłanych do episkopatów na 
całym świecie przez polski episkopat obecny na II soborze watykańskim. Dotąd znamy jedynie przełomową treść listu 
skierowanego do episkopatu niemieckiego – dokumentu o kluczowym znaczeniu dla pojednania pomiędzy oboma 
narodami, w którym oprócz przesłania o wzajemnym wybaczeniu, znalazła się również skrócona 1000-letnia historia 
wzajemnych relacji. W 2018 r. i w 2019 r. została przeprowadzona analiza w celu lokalizacji Listów Milenijnych i 
kwerenda szczegółowa w archiwach polskich i zagranicznych, a także pozyskanie kopii Listów wraz z licencją do 
publikacji naukowej, kwerendy uzupełniające i tłumaczenia Listów z języków oryginalnych na język polski. W 2020 r. 
zostanie wydana publikacja naukowa, ilustrująca i przedstawiająca wnioski płynące z przeprowadzonych prac 
badawczych.; 

 
c) „Pełnoletni 1918/2018" (nr ref. 5/DF-I/2018),   

Kwota przyznana na 2019 r: 53 000 zł (pełna kwota dofinansowania w okresie 2018–2020: 171 000 zł) 
Projekt edukacyjny „Pełnoletni 1918/2018” zakłada zbudowanie międzypokoleniowej więzi pomiędzy osobami, które 
w 2018 roku osiągną pełnoletność oraz tymi, którzy urodzili się w roku 1900 i w dorosłość wchodzili wraz z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. Młodzież z rocznika 2000 zostanie zaangażowana w poszukiwania źródłowe i tworzenie 
historycznych, cyfrowych portretów osób urodzonych 100 lat wcześniej, członków ich rodzin lub społeczności 
lokalnych; w ramach projektu powstanie strona z interaktywną mapą z biogramami osób urodzonych w 1900 r. oraz 
wystawa internetowa. Dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty historyczne dla uczniów szkół średnich, a także 
zaprezentowana wystawa internetowa opowiadająca o losach bardziej popularnych bohaterów urodzonych w 1900 r. 

 
d) „Być Polakiem w Breslau" (nr ref. 269/DF-I/2018),  

Kwota przyznana: 238 400zł 
Projekt „Być Polakiem w Breslau” ma za zadanie w przystępny i multimedialny sposób przybliżyć młodym pokoleniom 
sylwetki osób, które mimo niesprzyjających warunków, wśród polityki szykan i zastraszania, kultywowały swą polskość. 



Głównym efektem projektu będzie rozbudowana aplikacja mobilna, umożliwiająca przeniesienie się do świata 
Wrocławskiej Polonii. Z jej pomocą odbyć będzie można spacer śladami członków Polonii, poznać ich historię i losy 
oraz miejsca, które były ściśle związane z ich działalnością; 

 
e) „Dziedzictwo Edyty Stein" (nr ref. 39/DF-I/2019),  

Kwota przyznana: 300000zł 
Program kulturowy p.n. „Dziedzictwo Edyty Stein” został zrealizowany na zamówienie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 
przez Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu w domu rodzinnym Steinów przy ul. Nowowiejskiej 38. Do 
głównych celów programu należy: udostępnienie Domu Edyty Stein dla zwiedzających (zrealizowano 282 dni z 
deklarowanych 220: 3859 odwiedzających), przygotowanie nowej wystawy głównej w Domu Edyty Stein, wybór 3 
laureatów (zadeklarowany min. 1) i wręczenie Nagrody Edyty Stein, realizacja 26 (z zamierzonych 24) spotkań 
tematyczno-edukacyjnych dotyczących dziedzictwa Edyty Stein (filozofia, społeczeństwo, kultura, prawa człowieka, 
pojednanie międzynarodowe, dialog międzyreligijny), w których ogólnie wzięło udział 2450 osób. 
 

f) „A co z wartościami?" (nr ref. 40/DF-I/2019),  
Kwota przyznana: 120 000zł 
Przedmiotem I Konkursu „A co z wartościami?” jest stworzenie pracy malarskiej lub fotografii. Uczestnicy mają odnieść 
się do pytania o wartości w dzisiejszych czasach i o rzeczy ważne. Cele konkursu: a) aktywizujący: konkurs ma zachęcić 
młodych artystów do próby rozważenia w swych pracach z dziedziny malarstwa i fotografii pytania o „rzeczy ważne” – 
odpowiedzieć na to pytanie językiem sztuki; b) artystyczny: prace konkursowe powinny mieć wysoki poziom 
artystyczny. Mentorami artystycznymi i pomysłodawcami autorskiej koncepcji są, znany wrocławski artysta Mariusz 
Mikołajek oraz Jan Mikołajek z Fundacji OK.ART, a chęć współorganizacji konkursu wyraził Region Dolny Śląsk 
NSZZ „Solidarność”.  Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawach konkursowych m.in. w Centrum Historii 
Zajezdnia, gdzie odbędzie się również gala z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu; 

 
g) „Olimpiada Solidarności" (nr ref. 71/DF-I/2019),  

Kwota przyznana: 150 000zł 
Projekt podzielony jest na trzy części składowe nawzajem się uzupełniające. Są to:  

– „Akademia Letnia. Dobry nauczyciel” – kurs skierowany do nauczycieli z całej Polski, który zakłada promowanie 
interdyscyplinarnych metod nauczania najnowszej historii Polski. Odbywa się w historycznej salo BHP Stoczni Gdańskiej. 
Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form i metod nauczania historii, które 
zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy. 
–  Wielkopolska Teka Edukacyjna” – interaktywny portal internetowy, którego celem jest popularyzowanie najnowszej 
historii Polski, poprzez szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne, multimedialne środki przekazu, 
które pochodzić będą m.in. z archiwów instytucji wchodzących w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, której liderem 
jest Ośrodek– „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” – ogólnopolski, cykliczny konkurs wiedzy historycznej 
skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych współorganizowany z Fundacją Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970–1990. Wezmą w nim 
udział trzyosobowe zespoły po jednym z każdego województwa wyłonione we wcześniejszych etapach konkursu.  W 2019 
roku odbędzie się jego VI edycja. 

 

18) Inne ważne, w tym: liczba zbiorów o nieustalonej proweniencji oraz – roszczeń o charakterze własnościowym 
wobec muzeum. 

 

 

 


