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Sprawozdanie merytoryczne Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za 2020 r. 

 
Uwagi wstępne 
 
W minionym roku głównym problemem, generującym wiele trudności w pracy Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość”, była epidemia COVID-19. Znacząco wpłynęła ona na działalność 
instytucji: wyraźnie odzwierciedla to niższa niż w poprzednim roku frekwencja, a także liczba 
wydarzeń zorganizowanych stacjonarnie (zwłaszcza w porównaniu z rokiem minionym). 
Sytuacja miała też wpływ na codzienną pracę zespołu – szczególnie w marcu, w czasie 
„pierwszej fali” pandemii. Główne trudności związane z tą sytuacją to: 1) Konieczność 
przeniesienia działalności do Internetu (zwłaszcza na początku, kiedy wiązało się to z dużą 
niepewnością oraz koniecznością wypracowania zupełnie nowego sposobu działania). 2) Praca 
zdalna w czasie epidemii – utrudniona komunikacja między współpracownikami. 3) Praca zdalna 
w czasie epidemii – niedostosowanie bazy sprzętowej do tej sytuacji. Obok skutków 
niepożądanych sytuacja epidemiczna przyniosła też szanse większego rozwoju funkcjonowania 
instytucji online oraz większego zaangażowania pracowników obsługi ruchu turystycznego w 
prace merytoryczne. Przeniesienie w dużym stopniu działalności w sferę wirtualną pozwoliło 
zrealizować zamierzone cele oraz dotrzeć do nowych grup odbiorców i otworzyć zespół 
Ośrodka na lepiej rozplanowane i szerzej zakrojone funkcjonowanie za pośrednictwem 
Internetu (włączono się m.in. w wirtualną Noc Muzeów we Wrocławiu). Zwiększona aktywność 
w tej sferze była – i będzie – kontynuowana, także w okresach otwarcia Centrum Historii 
Zajezdnia dla zwiedzających.  
 
Ogólny opis najważniejszych przedsięwzięć i osiągnięć w 2020 r. 
 

1. Działania związane z tematem rocznym 

Pomimo epidemii zrealizowano przyjęte założenia programowe. W 2020 r. tematem 
przewodnim była „Solidarność”, w związku z 40-leciem strajku w Zajezdni autobusowej nr VII  
oraz powstaniem struktur NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 
podjęto szereg przedsięwzięć, obejmujących w zasadzie wszystkie obszary pracy instytucji.  
Np. zorganizowana została multimedialna wystawa „Zajezdnia strajkuje”, której wernisaż 
połączony był z uroczystymi obchodami ww. rocznicy. Należy podkreślić, że mimo pandemii 
udało się zorganizować uroczystości 40. rocznicy powstania wrocławskiej Solidarności na 
terenie CHZ i przy obecności większości zaproszonych świadków historii (uczestników strajku 
w sierpniu 1980 r.) Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu przepisów sanitarnych nikt z 
uczestników nie zaraził się koronawirusem. Zrealizowano program badawczy, dotyczący 
protestów solidarnościowych, którego celem było rozszerzenie i uzupełnienie 
dotychczasowego stanu wiedzy na temat tego wydarzenia (w tym nagrano nowych świadków 
historii, zrekonstruowano listę uczestników strajku sierpniowego w Zajezdni przy  
ul. Grabiszyńskiej). W ramach Remembrance & Future Forum (online) zorganizowano  
12 spotkań, zainspirowanych ideą solidarności i jej współczesnej aktualności. Podjęto kroki  
w celu renowacji zabytkowego pojazdu Jelcz 043; dodatkowo: utworzenie i prowadzenie strony 
„Drugie życie Ogórka” na platformie Facebook. Przygotowana została także wystawa 
plenerowa „Gazeta sierpniowa”.  

2. Najważniejsze obszary działalności 

Zadaniem Centrum Historii Zajezdnia jest popularyzacja wiedzy o dziejach Wrocławia, Dolnego 
Śląska, Ziem Zachodnich i Północnych oraz Polski. Jest to możliwe między innymi dzięki 
organizacji różnorodnych wystaw i wydarzeń.  Większość z nich jest tematycznie obudowana 
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wokół wystawy stałej „Wrocław 1945–2016”, którą w ciągu roku 2020 odwiedziło 7436 osób. 
Na wystawach czasowych (ekspozycje w siedzibie, wystawy online, wystawy plenerowe) 
frekwencja wyniosła w sumie 114 916 osób. W imprezach plenerowych (wystawach, pokazach 
filmowych, festynach) uczestniczyło w sumie 103 470 osób, zaś ilość wejść na naszą stronę 
internetową odnotowano 182 350 razy. 

Oprócz wystawy stałej w 2020 roku zwiedzający mieli także możliwość podziwiania  
19 ekspozycji czasowych (stacjonarnie – w siedzibie oraz poza nią; były to m.in. „Kazimierz 
Moczarski. Życiorys obowiązkowy”, „Zajezdnia strajkuje”, „Pracownia rysunku nr 207”, 
„Powojenne wrocławianki i ich dzieła”, „Gazeta sierpniowa”, „Rówieśnicy Niepodległej” czy 
„Generał Maczek i jego żołnierze”) oraz 2 wystaw w przestrzeni online („Przebaczenie drogą do 
wolności” i „Rówieśnicy Niepodległej”).  

Oprócz działalności wystawienniczej, Centrum Historii Zajezdnia było gospodarzem 111 innych 
wydarzeń. Ze względu na sytuację epidemiczną 83 z nich odbyły się w przestrzeni online.  

Do priorytetów naukowych w aktualnym okresie sprawozdawczym należy zaliczyć projekty 
związane z WPR „Niepodległa”: 1) „Stu stulatków na stulecie”, którego efektem jest publikacja 
„Rówieśnicy niepodległej” i podróżująca wystawa o tym samym tytule, prezentujące ostanie 
100 lat historii Polski z perspektywy biograficznej najstarszych Polaków (urodzonych przed 
1923 r.). oraz 2) Lisy milenijne, którego efektem jest publikacja: „Listy milenijne” prezentująca 
wszystkie listy wysłane przez polskich biskupów do episkopatów i innych odbiorców na całym 
świecie  
z zaproszeniem na obchody milenium chrztu Polski, wśród nich najbardziej znanym jest Orędzie 
biskupów polskich do biskupów niemieckich. Dodatkowo realizowano projekty z obszaru oral 
history, w tym dotyczące historii wrocławskiej Solidarności.   

Kolejnym aspektem działalności naukowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest dokumentowanie 
dorobku historycznego i kulturowego Wrocławia oraz Dolnego Śląska po II wojnie światowej.  
W ciągu 2020 roku zdigitalizowano 5700 obiektów, czyli o 2000 więcej od założonego 
wskaźnika. Związane jest to z zaangażowaniem w okresie epidemii w proces digitalizacji 
większej liczby pracowników spoza działu Centrum Dokumentacyjne. Ponadto instytucja 
pozyskała nowe zbiory.  Łącznie w 2020 r. zakupiono 25 748 fotografii w różnych formach 
zachowania (pliki cyfrowe, negatywy, odbitki pozytywowe) autorstwa Marka Grotowskiego, 
Wiesława Dębickiego i Mariusza Czułczyńskiego. 

W ramach działalności wydawniczej w omawianym okresie wydano m.in „Wrocławski Rocznik 
Historii Mówionej” (nr 9), Kwartalnik "Pamięć i Przyszłość" (nr 1/2020, nr 2/2020, nr 3/2020), 
publikacje naukowe: „Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Ciągłość czy 
zmiana?”, „Listy Milenijne”, „Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy 
najstarszych Polaków”, „Kardynał Bolesław Kominek, biskup dyplomata, wizjoner”. 

Strategicznymi partnerami instytucji pozostają: Uniwersytet Wrocławski, z którym Ośrodek 
współprowadzi kierunek studiów: historia w przestrzeń publicznej; Europejska Platforma 
Pamięci i Sumienia, z którą realizuje projekty związane z upamiętnieniem ofiar totalitaryzmów 
XX w., Towarzystwo im. Edyty Stein, z którym Ośrodek współprowadzi Dom Edyty Stein  
i realizuje program kulturowy dziedzictwo Edyty Stein oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie,  
z którym rozwija program dotyczący kresowego dziedzictwa we Wrocławiu. 

Ośrodek jest liderem Sieci Ziem Zachodnich. W minionym roku głównym obszarem działalności 
było opracowywanie monografii wieloautorskiej: „Ziemie Zachodnie i Północne. Region czy 
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Regiony?”, a także przygotowanie wystawy stałej w regionalnej Izbie Pamięci w Kątach 
Wrocławskich. 

Poza tym Ośrodek utrzymał lub nawiązał współpracę z instytucjami kultury, organizacjami 
pozarządowymi, placówkami oświatowymi, a także partnerami pozainstytucjonalnymi  
(m.in. Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Wsi Kieleckiej, Nordost-Institut w Lüneburgu, 
Fundacja „Za Wolność Naszą i Waszą”, Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja  
im. Św. Jadwigi, Fundacja Wroclife). 

Wśród wydarzeń edukacyjnych znalazły się m.in. spektakle teatralne „255 dni” towarzyszące 
wystawie czasowej; wykład z okazji Światowego dnia czytania Tolkiena; „Meeting with history” 
– cykl spotkań prowadzonych w języku angielskim; konkursy skierowane do dzieci i młodzieży 
(np. „Poezja w plastyce”, „Namaluj mi historię”, „Bibułą walczę”); cykl warsztatów rękodzieła; 
lekcje historii online. Dla najmłodszych dzieci przygotowano cykl Bajkowych Poranków  
z warsztatami (ze względu na epidemię 8 z 12 spotkań odbyło się online).  

Miniony rok obfitował w  wiele zróżnicowanych wydarzeń i inicjatyw. Sytuacja epidemiczna 
wymusiła na zespole Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” elastyczne reagowanie i adaptowanie wielu 
przedsięwzięć do publikowania w sferze online; dzięki temu jednak możliwe było dotarcie do 
nowych grup odbiorców. Spośród działań realizowanych na platformach internetowych 
największym powodzeniem cieszył się cykl artykułów popularno-naukowych „Wrocławskie 
Historie” (w okresie sprawozdawczym powstało 275 odcinków serii), wykłady, debaty i panele 
dyskusyjne w ramach Remembrance & Future Forum czy wykłady historyczne pracowników 
upamiętniające 75 lat powojennego Wrocławia. 
 
Jako istotne wydarzenia, uzupełniające program, należy wskazać działania związane z 
rocznicami: 
 
75 lat powojennego Wrocławia – wydarzenie współorganizowane z Urzędem Miasta 
Wrocławia. Pracownicy OPiP zaprezentowali w przestrzeni online 7 wykładów, dotyczących 
historii miasta po 1945 roku. Tej rocznicy poświęcone było także 20 tekstów z poczytnego 
cyklu popularno-naukowych artykułów „Wrocławskie Historie”. W obchody wpisywała się 
także wystawa plenerowa „Powojenne wrocławianki i ich dzieła”.  

55. rocznica orędzia biskupów polskich do niemieckich – publikacja książki „Listy milenijne”, 
której premiera połączona była z debatą online. Nawiązanie współpracy z Muzeum Jana Pawła 
II i Prymasa Wyszyńskiego: wspólne zorganizowanie wystawy online „Przebaczenie drogą do 
wolności” oraz panelu dyskusyjnego online. 

Aktywność instytucji w roku sprawozdawczym dobrze ilustruje poziom frekwencji na 
organizowanych wystawach i wydarzeniach. W sumie w organizowanych przedsięwzięciach 
uczestniczyło 190 491 odbiorców. Na liczbę tę złożyli się zwiedzający wystawy (122 352 osób, 
w tym 1 070 na wystawach prezentowanych online) oraz uczestnicy wydarzeń (68 139, w tym 
66 854 na wydarzeniach w przestrzeni Internetu – podana wartość nie uwzględnia wizyt na 
stronie internetowej instytucji).  
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Szczegółowy opis działalności: 

 

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 – interaktywna, scenograficzna 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 1963 r., czy pionierskie 
osiągnięcia wrocławskich informatyków. Istotny fragment wystawy jest poświęcony wrocławskiej „Solidarności”  
i dolnośląskiemu środowisku opozycji demokratycznej w okresie PRL. / frekwencja: 7436. 

B) Wystawy czasowe: 

a) „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy” – wystawa poświęcona Kazimierzowi Moczarskiemu. Oprócz stałej 
ekspozycji zwiedzający mają możliwość obejrzenia specjalnie przygotowanego spektaklu „255 dni” w reżyserii 
Agaty Skowrońskiej, którego scenariusz inspirowany był "Rozmowami z Katem" autorstwa Kazimierza 
Moczarskiego. / czas trwania: 10.10.2019 r. – 31.03.2020 r., / frekwencja: 4135. 

b) „Pracownia rysunku nr 207” – wystawa rysunków studentów Pracowni 207 Akademii Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pracownia kształci w zakresie rysunku studentów od I do V roku studiów 
stacjonarnych wszystkich specjalności przy zróżnicowanym programie poszczególnych lat. / czas trwania: 
23.01.2020 r. – 29.02.2020 r., / frekwencja: 2185. 

c) „Powojenne wrocławianki i ich dzieła” – wystawa plenerowa, której celem jest przybliżenie szerszej publiczności 
sylwetek 17 zasłużonych kobiet, które związały swe życie z pracą naukową, pisarstwem, działalnością opozycyjną, 
sztuką, architekturą czy sportem i w ten sposób wywarły wpływ na społeczny, kulturalny i naukowy obraz Dolnego 
Śląska. Wśród prezentowanych postaci znalazły się m.in. Hanna Hirszfeld, Ewa Maleczyńska i Wanda Rutkiewicz. 
Wydarzenie towarzyszące obchodom 75 lat polskiego Wrocławia. / czas trwania: 30.01.2020 r. – 13.02.2020 r.,  
/ frekwencja: 10000.  

d) „Rówieśnicy Niepodległej” – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk 
prezentowana w Radzionkowie. 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: 20.02.2020 r. – 6.03.2020 r., / frekwencja: 2000. 

e) „Powojenne wrocławianki i ich dzieła” – wystawa plenerowa, której celem jest przybliżenie szerszej publiczności 
sylwetek 17 zasłużonych kobiet, które związały swe życie z pracą naukową, pisarstwem, działalnością opozycyjną, 
sztuką, architekturą czy sportem i w ten sposób wywarły wpływ na społeczny, kulturalny i naukowy obraz Dolnego 
Śląska. Wśród prezentowanych postaci znalazły się m.in. Hanna Hirszfeld, Ewa Maleczyńska i Wanda Rutkiewicz. 
Wydarzenie towarzyszące obchodom 75 lat polskiego Wrocławia. / czas trwania: 14.02.2020 r. – 31.05.2020 r.,  
/ frekwencja: 10000. 

f) „Gazeta sierpniowa” – wystawa plenerowa w formie fikcyjnej gazety, pokazującej prozę życia codziennego  
i wydarzenia, którymi żyła Polska: gest Kozakiewicza na olimpiadzie w Moskwie, katastrofę kolejową pod 
Otłoczynem, hity w kinach. W pewnym momencie narracja gazety ulega zmianie i przyziemne informacje zostają 
przysłonięte tymi dotyczącymi strajków. Wydarzenie towarzyszące obchodom 40. Rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność”. / czas trwania: 3.03.2020 r. – 31.05.2020 r., / frekwencja: 10000. 

g) „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948” – wystawa plenerowa opowiadająca o Szczecinie w pierwszych latach po 
II wojnie światowej. Prezentowana właśnie w tym mieście, przy Muzeum Narodowym. Inicjatorem i kuratorem 
wystawy jest Piotr Semka, będący jednocześnie jednym z 4 autorów. / czas trwania: 15.07.2020 r. – 4.08.2020 r.,  
/ frekwencja: 540. 

h) „Miasto w masce” – wystawa fotograficzna Marcina Bradke, zatrzymująca w kadrze czas początków pandemii we 
Wrocławiu. / czas trwania: 23.07.2020 r. – 31.12.2020 r., / frekwencja: 2960. 
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i) „Gazeta sierpniowa” – wystawa plenerowa w formie fikcyjnej gazety, pokazującej prozę życia codziennego  
i wydarzenia, którymi żyła Polska: gest Kozakiewicza na olimpiadzie w Moskwie, katastrofę kolejową pod 
Otłoczynem, hity w kinach. W pewnym momencie narracja gazety ulega zmianie i przyziemne informacje zostają 
przysłonięte tymi dotyczącymi strajków. Wydarzenie towarzyszące obchodom 40. rocznicy powstania  
NSZZ „Solidarność”. / czas trwania: 1.06.2020 r. – 31.08.2020 r., / frekwencja: 10000. 

j) „Rówieśnicy Niepodległej” – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk 
prezentowana w Kielcach i w Tokarni. 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: 4.08.2020 r. – 16.10.2020 r., / frekwencja: 38000. 

k) „Zajezdnia strajkuje” – multimedialna wystawa prezentująca historię wydarzeń strajkowych z sierpnia 1980 r., 
które miały miejsce w dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej. Forma wystawy wprowadza 
zwiedzającego w przestrzeń słuchowiska, doświadczenia dźwięku i obrazu. Historia strajku opowiedziana  
z perspektywy jej uczestników pozwala niejako na osobiste doświadczenie wydarzeń tamtego upalnego lata. / czas 
trwania: 26.08.2020 r. – 31.01.2021 r., / frekwencja: 610. 

l) „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948” – wystawa plenerowa opowiadająca o Szczecinie w pierwszych latach po  
II wojnie światowej. Prezentowana w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu przed Galerią Kordegarda. 
Inicjatorem i kuratorem wystawy jest Piotr Semka, będący jednocześnie jednym z 4 autorów. / czas trwania: 
28.08.2020 r. – 15.09.2020 r., / frekwencja: 630. 

m) „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948” – wystawa plenerowa opowiadająca o Szczecinie w pierwszych latach 
po II wojnie światowej. Prezentowana właśnie w tym mieście, przy Urzędzie Wojewódzkim. Inicjatorem i 
kuratorem wystawy jest Piotr Semka, będący jednocześnie jednym z 4 autorów. / czas trwania: 21.09. – 
06.10.2020 r.,  
/ frekwencja: 230. 

n) „Rówieśnicy Niepodległej” – prezentowana w sferze online wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny 
Bock-Matuszyk. 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: od 21.09.2020 r.; / frekwencja: 746. 

o) „Początki wrocławskiego Samorządu” – wystawa plenerowa mająca na celu uczczenie trzydziestolecia 
wrocławskiego samorządu. Przedstawia kształtowanie się wolnego pokolenia wrocławian oraz demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego. / czas trwania: 24.09.2020 r. – 12.10.2020 r., / frekwencja: 10000. 

p) „Generał Maczek i jego żołnierze” – wystawa plenerowa, obejmująca początki kariery wojskowej Stanisława 
Maczka, przez kampanię wrześniową 1939, ewakuację przez Węgry i Francję, lądowanie w Normandii, aż po 
powojenne losy żołnierzy, z których część założyła rodziny na Zachodzie, a część – mimo wiążących się z tym 
niebezpieczeństw – wróciła do ojczyzny podporządkowanej ZSRR.  / czas trwania: 1.10.2020 r. – 25.10.2020 r.; / 
frekwencja: 500. 

r) „Wrocław solidarny z narodem białoruskim” – wystawa plenerowa, opowiadająca o aktualnej sytuacji panującej na 
Białorusi. / czas trwania: 16.10.2020 r. – 14.11.2020 r.; / frekwencja: 6000. 

s) „Rówieśnicy Niepodległej” – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk 
prezentowana w Bolesławcu. 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: 19.10.2020 r. – 30.10.2020 r.; / frekwencja: 2000. 

t) „Rówieśnicy Niepodległej” – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk 
prezentowana w Lubaczowie. 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: 4.08.2020 r. – 16.10.2020 r., / frekwencja: 2500; 
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u) „Przebaczenie drogą do wolności” – wystawa online, towarzysząca obchodom 55. rocznicy orędzia biskupów 
polskich do niemieckich. Ekspozycja przypomina najważniejsze – również te dotąd nieznane – fakty związane ze 
słynnym orędziem z 1965 r. Ekspozycja jest też hołdem dla „zapomnianego ojca Europy”, metropolity 
wrocławskiego kard. Bolesława Kominka – inicjatora i głównego autora orędzia. / czas trwania: 18.11.2020 r. – 
31.12.2020 r.; / frekwencja: 324.  

w) Rówieśnicy Niepodległej – mobilna wystawa autorstwa Ewy Sowińskiej i dr Katarzyny Bock-Matuszyk 
prezentowana w Starym Lublińcu. 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: 1.12.2020 r. – 12.12.2020 r., / frekwencja: 200. 

x) 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 aktualnym okresie sprawozdawczym w ramach współpracy odbyły się m. in. promocja 
książki Alasdaira MacIntyre "Edyta Stein. Prolog filozoficzny 1913-1922", Wieczór kolęd "Nie było miejsca dla 
Ciebie", konferencja i koncert ks. Zdzisława Madeja –  "Dzień kobiet w Domu Edyty Stein" czy też konferencja 
"Dialog o człowieku w drodze do prawdy: Jan Paweł II - Edyta Stein - Roman Ingarden". W sumie Dom Edyty Stein 
odwiedziło w 2020 roku 1356 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) „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” nr 9; nakład: 150 egz. 

Publikacja zawiera artykuły pracowników Ośrodka: 

 Szajda M., Amalia Reisenthel, Polska to kraj, w którym rozmawiam bez akcentu, ss. 195–234.  
 Szajda M., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Oral History in Action”, Kraków  

28–30 marca 2019 r., ss. 295–298. 

b) Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Ciągłość czy zmiana?, red. J. Kluba, A. Paprot-Wielopolska,  
M. Szajda, P. Zubowski, Wrocław 2020, ss. 456; nakład 300 egz. 

Publikacja zawiera artykuły pracowników Ośrodka: 

 M. Szajda, Żydzi na roli? Studium produktywizacji ludności żydowskiej na przykładzie Dzierżoniowa, s. 59–86. 
 M. Musiał, Typowa zagroda wiejska dla Dolnego Śląska – koncepcje wrocławskiego Biura Projektowania 

Wiejskiego z 1957 r., s. 229–251. 
 W. Kucharski, Między wsią a miastem. Herby najmłodszych miast na Dolnym Śląsku (1945-2019), s. 397–432. 

c) Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków, red. K. Bock-Matuszyk, E. Maj,  
A. Paprot-Wielopolska, współpraca red. M. Szajda, P. Zubowski, Wrocław 2020, ss. 386; nakład 500 egz. 

d) Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” nr 1/2020 (47); ss. 88; nakład 600 egz. 

Publikacja zawiera artykuły pracowników Ośrodka: 

 Jasińska K., Wrocławski tramwaj do przeszłości [kalendarium], ss. 5–9. 
 Szajda M., Przez miasta aż do gór. Śladami jeleniogórskich tramwajów, ss. 61–63. 
 Parowozy mają dusze. Ze Zbigniewem Gryzgotem rozmawia Marcin Bradke, ss. 71–74. 

e) Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” nr 2/2020 (48); ss. 88; nakład 600 egz.  

Publikacja zawiera artykuły pracowników Ośrodka:  

 Jasińska K., Wrocławski tramwaj do przeszłości [kalendarium], ss. 5–9. 
 Chciałabym jeszcze coś zrobić. Z Jackiem Wenzlem, najstarszym czynnym zawodowo dziennikarzem 

telewizyjnym w Polsce, rozmawia Marcin Bradke, ss. 17–23. 
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f) Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” nr 3/2020 (49); ss. 88; nakład 600 egz.  

Publikacja zawiera artykuły pracowników Ośrodka: 

 Borecki K., Strajk w zajezdni autobusowej nr VII w 1980 r. z perspektywy świadków historii, ss. 17–33. 
 Jasińska K., Wrocławski tramwaj do przeszłości [kalendarium], ss. 5–9. 
 Mutor M., Karol Cyryl Modzelewski – obserwator czy kreator historii?, ss. 85–87. 
 Szajda M., „Poczuliśmy się wrocławianami”. O mszach w czasie sierpniowego strajku w zajezdni nr VII, ss. 34–

38. 
 Sierpień i cała reszta. O początkach i tworzeniu „Solidarności” w Radiu i Telewizji z Piotrem Załuskim, wieloletnim 

dziennikarzem TVP i Radia Wolna Europa, opozycjonistą i pisarzem, rozmawia Marcin Bradke, ss. 39–43. 

g) Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” nr 4/2020 (50); ss. 88; nakład 600 egz.  

Publikacja zawiera artykuły pracowników Ośrodka: 

 Jasińska K., Wrocławski tramwaj do przeszłości [kalendarium], ss. 5–9. 
 Jasińska K., Od Dni Wrocławia do Święta Wrocławia, ss. 18–26. 
 Skrzywanek P., Wrocław 2020 minus 50…, ss. 27–30. 
 Radio, cenzorzy i kabarety. Ze Stanisławem Szelcem, satyrykiem, członkiem kabaretu Elita i współtwórcą Studia 

2020, rozmawia Marcin Bradke, ss. 58–62. 

h) Civitate Wratislaviensi Donatus, Nagroda Wrocławia, Nagroda Prezydenta Wrocławia 2020 [publikacja 
okolicznościowa wydana z okazji Święta Wrocławia 2020], pod red. K. Jasińskiej, Wrocław 2020, ss. 72, nakład  
250 egz. 

i) Civitate Wratislaviensi Donatus, [publikacja z okazji 30-lecia samorządu], pod red. K. Sarka, Wrocław 2020, ss. 
104, nakład 1000 egz. 

j) cykl popularnonaukowych artykułów „Wrocławskie Historie” [publikacja na www.zajezdnia.org]: 

 Adamczyk T., Początki pierwszego klubu sportowego we Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” [4.08.2020]. 
 Adamczyk T., Witaj szkoło!, „Wrocławskie Historie” [04.09.2020]. 
 Adamczyk T., Wrocławska Pieta Katyńska, „Wrocławskie Historie” [22.09.2020]. 
 Borecki K., Zwrócona wolność słowa. Likwidacja Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk, „Wrocławskie 

historie” [6.05.2020]. 
 Borecki K., W jedności siła, czyli o pewnej ulotce sprzed 40 lat, „Wrocławskie Historie” [19.08.2020]. 
 Borecki K., Tak to się zaczęło… Początek strajku w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej, „Wrocławskie Historie” 

[26.08.2020]. 
 Borecki K., Strajk w zajezdni autobusowej nr VII w 1980 r. z perspektywy świadków historii, „Wrocławskie 

Historie” [27.08.2020]. 
 Borecki K., „Solidarność” i jej pierwszy lokal, „Wrocławskie historie” [2.09.2020]. 
 Bradke M., W kręgu wiary. O programie TVP Wrocław, „Wrocławskie historie”, [28.09.2020]. 
 Długosz M. [współautorstwo], Nie bądź gapa, czyli o wrocławskich biletomatach, „Wrocławskie historie” 

[4.10.2020].  
 Długosz M., A czas płynie…, czyli o zegarach ratuszowych, „Wrocławskie historie” [9.10.2020].  
 Długosz M., IV edycja „Bruno Schulz. Festiwal” – czyli o Rafale Wojaczku i Jerzym Hasie, „Wrocławskie 

historie” [13.10.2020].  
 Długosz M., Niech przemówią skały, czyli o Henryku Teisseyre, „Wrocławskie historie” [29.10.2020].  
 Długosz M., Bez ryzyka jest zabawa, czyli o Picie Schubercie, „Wrocławskie historie” [2.12.2020].  
 Gonera J. [współautorstwo], Pierwsza spokojna noc w Leśnicy, „Wrocławskie Historie” [16.12.2020]. 
 Jasińska K., Wrocław Alfreda Jahna, „Wrocławskie Historie” [1.04.2020]. 
 Jasińska K., Od Wertheima do Renomy, „Wrocławskie Historie” [2.04.2020]. 
 Jasińska K., Wrocławskie wątki katyńskie, „Wrocławskie Historie” [3.04.2020]. 
 Jasińska K., Władysław Wardzyński i Polacy w Breslau, „Wrocławskie Historie” [4.04.2020]. 
 Jasińska K., Kraków a wrocławskie uczelnie, „Wrocławskie Historie” [5.04.2020]. 
 Jasińska K., Koniec epoki MO, „Wrocławskie Historie” [6.04.2020]. 
 Jasińska K., Zajezdnia tramwajowa „Popowice”, „Wrocławskie Historie” [7.04.2020]. 
 Jasińska K., „Szykujemy się na Wrocław…”, cz. 1, „Wrocławskie Historie” [8.04.2020]. 
 Jasińska K., Bonhoeffer – niepokorny i niezłomny, „Wrocławskie Historie” [9.04.2020]. 

http://www.zajezdnia.org/
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 Jasińska K., Powrót Czwartków Literackich, „Wrocławskie Historie” [11.04.2020]. 
 Jasińska K., Astronomia po wrocławsku, „Wrocławskie Historie” [12.04.2020]. 
 Jasińska K., Wyprawa po złote runo, „Wrocławskie Historie” [13–14.04.2020]. 
 Jasińska K., Zapomniany mistrz saksofonu – Ryszard Misiek Gwalbert, „Wrocławskie Historie” [15.04.2020]. 
 Jasińska K., Spod Wrocławia na Berlin… i do Wrocławia, „Wrocławskie Historie” [16.04.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Wrocław Maxa Berga, „Wrocławskie Historie” [17.04.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Największa bitwa pancerna Festung Breslau, „Wrocławskie Historie” [2020]. 
 Jasińska K., Podniebne podróże z Gądowa, „Wrocławskie Historie” [19.04.2020]. 
 Jasińska K., „Szykujemy się na Wrocław…”, cz. 2, „Wrocławskie Historie” [20.04.2020]. 
 Jasińska K., „Albo mówić prawdę, albo milczeć”, czyli o Wincentym Stysiu, „Wrocławskie Historie” 

[21.04.2020]. 
 Jasińska K., Tajemnica pewnego pomnika, „Wrocławskie Historie” [22.04.2020]. 
 Jasińska K., ZHR po wrocławsku, „Wrocławskie Historie” [23.04.2020]. 
 Jasińska K., Pafawagowcy – więźniom Gross-Rosen, „Wrocławskie Historie” [24.04.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Schron czy bunkier?, „Wrocławskie Historie” [25.04.2020]. 
 Jasińska K., Nowa jakość opozycji – Ruch „Wolność i Pokój”, „Wrocławskie Historie” [26.04.2020]. 
 Jasińska K., Wrocławski Heimat Lothara Herbsta, „Wrocławskie Historie” [27.04.2020]. 
 Jasińska K., Gucwińscy w milionach polskich domów, „Wrocławskie Historie” [29.04.2020]. 
 Jasińska K., [współautorstwo], Schody Dziwnych Kroków, czyli o Przejściu Świdnickim, „Wrocławskie 

Historie” [30.04.2020]. 
 Jasińska K., Pierwszomajowe atrakcje PRL, „Wrocławskie Historie” [1.05.2020]. 
 Jasińska K., Gra o miasto, czyli wybory w 1990 roku, cz. 1, „Wrocławskie Historie” [2.05.2020]. 
 Jasińska K., Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia w PRL, cz. 1, „Wrocławskie Historie” [4.05.2020]. 
 Jasińska K., Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia w PRL, cz. 2, „Wrocławskie Historie” [5.05.2020]. 
 Jasińska K., Biała flaga nad Wrocławiem, czyli Festung Breslau kapituluje, „Wrocławskie Historie” 

[6.05.2020]. 
 Jasińska K., Villa Colonia czy Pszenno? O zamieszaniu wokół wydarzeń sprzed 75 lat, „Wrocławskie Historie” 

[7.05.2020]. 
 Jasińska K., Niewolnicy w Breslau, wolni we Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” [8.05.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Stanisław Kulczyński – „nadrektor całego naukowego Wrocławia”, 

„Wrocławskie Historie” [9.05.2020]. 
 Jasińska K., Pod polskim sztandarem, „Wrocławskie Historie” [10.05.2020]. 
 Jasińska K., Tragiczne powitanie, „Wrocławskie Historie” [11.05.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Wrocławska rewolucja z piwem w tle, „Wrocławskie Historie” [12.05.2020]. 
 Jasińska K., Pierwsza polska msza święta w powojennym Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” [13.05.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia w PRL, cz. 3, „Wrocławskie Historie” 

[14.05.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Synagoga pod Białym Bocianem, „Wrocławskie Historie” [15.05.2020]. 
 Jasińska K., Genialny chirurg z Wrocławia – Jan Mikulicz-Radecki, „Wrocławskie Historie” [16.05.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Dzwon Grzesznika – ostatnie uderzenie, „Wrocławskie Historie” [17.05.2020]. 
 Jasińska K., Jan Paweł II we Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” [18.05.2020]. 
 Jasińska K., Wrocław Andrzeja Jochelsona, „Wrocławskie Historie” [19.05.2020]. 
 Jasińska K., Eduard Buchner – noblista i jego notatki, „Wrocławskie Historie” [20.05.2020]. 
 Jasińska K., Sylwester Chęciński – filmowy „malarz polskich charakterów”, „Wrocławskie Historie” 

[21.05.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Cząstka Polski w Breslau, czyli o Konsulacie RP, „Wrocławskie Historie” 

[22.05.2020]. 
 Jasińska K., „Jesteście prokuratorem? A! To co innego! – początki wrocławskiego sądownictwa, „Wrocławskie 

Historie” [23.05.2020]. 
 Jasińska K., „Do Was przyszła Polska”, czyli Drobner i wrocławska Polonia, „Wrocławskie Historie” 

[24.05.2020]. 
 Jasińska K., Matka-Polka i pionierka – Janina Tuszkiewiczowa, „Wrocławskie Historie” [25.05.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Defilada zwycięstwa, „Wrocławskie Historie” [26.05.2020]. 
 Jasińska K., Gra o miasto, czyli wybory w 1990 roku, cz. 2, „Wrocławskie Historie” [27.05.2020]. 
 Jasińska K., „I powiedzieli sobie „TAK”… Pierwszy powojenny ślub i dzisiejszy USC, „Wrocławskie Historie” 

[28.05.2020]. 
 Jasińska K., Ile Wilna we Wrocławiu?, „Wrocławskie Historie” [28.05.2020]. 
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 Jasińska K., Dzieci Lwowa – Orlęta Lwowskie, „Wrocławskie Historie” [1.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Rada Miejska Wrocławia 1990 – wielki start, cz. 1, „Wrocławskie Historie” 

[4.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], „Moje miasto”, czyli wystawa o wrocławianach. Wszystkich wrocławianach, 

„Wrocławskie Historie” [5.06.2020]. 
 Jasińska K., Wrocław na milenijnych monetach, „Wrocławskie Historie” [7.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Rada Miejska Wrocławia 1990 – wielki start, cz. 2, „Wrocławskie Historie” 

[8.06.2020]. 
 Jasińska K., Czerwcowe tropy akademickie, „Wrocławskie Historie” [9.06.2020]. 
 Jasińska K., Dom Toni i Alberta Neisserów, „Wrocławskie Historie” [10.06.2020]. 
 Jasińska K., Jerzy Samuel Bandtkie, „Wrocławskie Historie” [11.06.2020]. 
 Jasińska K., Honorowe obywatelstwa Wrocławia i ich skomplikowana historia, „Wrocławskie Historie” 

[13.06.2020]. 
 Jasińska K., „Panorama zmartwychwstała”, czyli o otwarciu Panoramy Racławickiej, „Wrocławskie Historie” 

[14.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], „Warszawa” – pierwsze kino powojennego Wrocławia, „Wrocławskie Historie” 

[16.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Król Twardziel, czyli Bolesław Chrobry we Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” 

[17.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Sportpark Breslau Richarda Konwiarza, „Wrocławskie Historie” [18.06.2020]. 
 Jasińska K., Dwie wizje a herb jeden, czyli spór o imponderabilia, „Wrocławskie Historie” [19.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Paul Peikert - Kronikarz Festung Breslau, „Wrocławskie Historie” 

[20.06.2020]. 
 Jasińska K., Clara Immerwahr-Haber, „Wrocławskie Historie” [21.06.2020]. 
 Jasińska K., Lekarz, nauczyciel, pionier i patriota – Tadeusz Szczęsny Owiński,  „Wrocławskie Historie” 

[22.06.2020]. 
 Jasińska K., Święto Wrocławia – skąd się wzięło i jak Wrocław świętował swoje milenium?, „Wrocławskie 

Historie” [24.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Grundmann, welodrom i kolarstwo, „Wrocławskie Historie” [27.06.2020]. 
 Jasińska K., Święto Morza, czyli pierwsza zabawa na gruzach, „Wrocławskie Historie” [29.06.2020]. 
 Jasińska K., Smar, mydło i powidło, czyli wrocławski szaberplac, „Wrocławskie Historie” [30.06.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], „Przejmujemy Politechnikę we Wrocławiu!”, „Wrocławskie Historie” 

[2.07.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Niepokorny konserwator i architekt – Edmund Małachowicz, „Wrocławskie 

Historie” [3.07.2020]. 
 Jasińska K., Zamordowani, zakopani, ekshumowani i spopieleni. Profesorowie Lwowscy, „Wrocławskie 

Historie” [4.07.2020]. 
 Jasińska K., „Uzdolniony, ale ordynarny” – Fryderyk Pautsch, „Wrocławskie Historie” [5.07.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Pierwsza ofiara „czarnej pani”, „Wrocławskie Historie” [8.07.2020]. 
 Jasińska K., Maria Zbyszewska i rola jej życia, „Wrocławskie Historie” [9.07.2020]. 
 Jasińska K., Ze Lwowa do Wrocławia - Kazimierz Szczudłowski, „Wrocławskie Historie” [11.07.2020]. 
 Jasińska K., Kontrowersyjna fontanna, „Wrocławskie Historie” [12.07.2020]. 
 Jasińska K., Witold Romer za obiektywem, „Wrocławskie Historie” [14.07.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Błogosławiony Czesław – tajemniczy patron, „Wrocławskie Historie” 

[15.07.2020]. 
 Jasińska K., „Precz z niemczyzną”, czyli polonizacja nazw wrocławskich osiedli, „Wrocławskie Historie” 

[16.07.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Milenijny Euro Art Meeting, „Wrocławskie Historie” [17.07.2020]. 
 Jasińska K., Duma Wrocławia i fabryka-gigant, czyli wrocławski Pafawag, „Wrocławskie Historie” 

[18.07.2020]. 
 Jasińska K., Prawie się udało, czyli o nieudanej próbie założenia we Wrocławiu uniwersytetu, „Wrocławskie 

Historie” [20.07.2020]. 
 Jasińska K., Borys Michałowski i dzieło jego życia, „Wrocławskie Historie” [22.07.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Naczelny Poczmistrz Wrocławia, „Wrocławskie Historie” [24.07.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Przywrócony miastu – Heinrich Robert Göppert, „Wrocławskie Historie” 

[25.07.2020]. 
 Jasińska K., Curie-Skłodowska czy Skłodowska-Curie?, „Wrocławskie Historie” [26.07.2020]. 
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 Jasińska K., Porządki w przestrzeni publicznej, czyli o zmianach nazw, „Wrocławskie Historie” [28.07.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Z Warszawy do Wrocławia, czyli rzecz o Powstańcach Warszawskich, 

„Wrocławskie Historie” [1.08.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], „Być dla innych, dla mojego kraju”. Nie żyje Zofia Dillenius – wrocławianka, 

uczestniczka Powstania Warszawskiego, „Wrocławskie Historie” [3.08.2020]. 
 Jasińska K., Rzemieślnicy górą, czyli o Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” [6.08.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Święty Wawrzyniec i panteon wielkich wrocławian, „Wrocławskie Historie” 

[10.08.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Spełnione kolejne marzenie - Wanda na Gasherbrum II, „Wrocławskie Historie” 

[11.08.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Pilot, architekt, lekarz, ksiądz... Wrocławscy bohaterowie wojny 1920 roku, 

„Wrocławskie Historie” [15.08.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Bitwa pod Zadwórzem i jej wrocławski bohater, „Wrocławskie Historie” 

[17.08.2020]. 
 Jasińska K., Lekarz i żołnierz bez granic – Ludwik Rydygier, „Wrocławskie Historie” [21.08.2020]. 
 Jasińska K., Małżeństwo z rozsądku, czyli o powołaniu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, „Wrocławskie 

Historie” [24.08.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Niemcy jadą do Niemiec, czyli o powojennych wysiedleniach, „Wrocławskie 

Historie” [30.08.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Palast-Theater i początki wrocławskiej kinematografii, „Wrocławskie Historie” 

[3.09.2020]. 
 Jasińska K., Mickiewicz zamiast Hitlera. Polonizacja nazw wrocławskich ulic, cz. 1, „Wrocławskie Historie” 

[5.09.2020]. 
 Jasińska K., Ludwik Hirszfeld i jego pierwszy wykład. Spór o termin, „Wrocławskie Historie” [6.09.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], X muza po wrocławsku, „Wrocławskie Historie” [7.09.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Caspar Elyan i pierwszy polski druk, „Wrocławskie Historie” [9.09.2020]. 
 Jasińska K., Zesłańcy – Zesłańcom, „Wrocławskie Historie” [20.09.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Pionier też człowiek i jeść musi, „Wrocławskie Historie” [29.092020]. 
 Jasińska K., Academia Medica Wratislaviensis - wielki start, „Wrocławskie Historie” [1.10.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Dawni patroni wrocławskich uczelni, „Wrocławskie Historie” [2.10.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], „Wulkan w pomysłowości i działaniu” - Antoniego Knota zmagania biblioteczne, 

„Wrocławskie Historie” [7.10.2020]. 
 Jasińska K., Bursa dla polskich studentów w Breslau, „Wrocławskie Historie” [19.10.2020]. 
 Jasińska K., Władysław Nehring – polski rektor niemieckiego uniwersytetu, „Wrocławskie Historie” 

[23.10.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Zmarli zobowiązują. Symboliczny pogrzeb ofiar terroru komunistycznego, 

„Wrocławskie Historie” [27.10.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Wirtualny tanatowalking, czyli spacerem przez wrocławskie cmentarze, 

„Wrocławskie Historie” [1.11.2020]. 
 Jasińska K., Studia start, czyli o zapisach na wrocławskie uczelnie przed 75 laty, „Wrocławskie Historie” 

[3.11.2020]. 
 Jasińska K., Jesienne porządki w przestrzeni publicznej, „Wrocławskie Historie” [5.11.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Pomnik wspólnej pamięci, „Wrocławskie Historie” [9.11.2020]. 
 Jasińska K., Uniwersytet i Politechnika – wielki start, „Wrocławskie Historie” [15.11.2020]. 
 Jasińska K., Rospondówka i rospondyzmy, czyli o naukowych miłościach profesora Rosponda, „Wrocławskie 

Historie” [22.11.2020]. 
 Jasińska K. [współautorstwo], Dwadzieścia lat później, czyli Wrocław '65, „Wrocławskie Historie” 

[23.112020]. 
 Jasińska K., Wyższa Szkoła Techniczna – wielki start, „Wrocławskie Historie” [29.11.2020]. 
 Jasińska K., Profesor od niepamięci, czyli o... Aloisie Alzheimerze, „Wrocławskie Historie” [18.12.2020]. 
 Jasińska K.,  „Gwiazdy nad ruinami”, czyli pierwsze powojenne święta, „Wrocławskie Historie” [24.12.2020]. 
 Jasińska K., Sylwester pośród ruin, „Wrocławskie Historie” [31.12.2020]. 
 Kałuża E., Szkło jest po to, żeby się tłukło. Ludwik Kiczura, „Wrocławskie Historie” [16.11.2020]. 
 Kałuża E., Antropologia z ludzką twarzą – prof. Tadeusz Krupiński, „Wrocławskie Historie” [1.12.2020]. 
 Kopiniak M., Powojenna walka z analfabetyzmem, „Wrocławskie Historie” [22.10.2020]. 
 Kopiniak M., Przekraczając granice kuchni i domu – życie i twórczość Liny Morgenstern, „Wrocławskie 

Historie” [25.11.2020]. 
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 Kopiniak M., Mistrzowski skrzydłowy, czyli o Józefie Kwiatkowskim, „Wrocławskie Historie” [30.11.2020]. 
 Kopiniak M., Andrzej Wilkoński – matematyk z rycerskim rodowodem, „Wrocławskie Historie” [12.12.2020]. 
 Kopiniak M., Józef Mądalski – botanik ze Lwowa, „Wrocławskie Historie” [23.12.2020]. 
 Kopiniak M., Powojenna walka z analfabetyzmem, „Wrocławskie Historie” [22.10.2020]. 
 Kosendiak M., Edyta Stein i jej Wrocław, „Wrocławskie Historie” [9.08.2020]. 
 Kosendiak M., Pamięć Sybiru we Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” [17.09.2020]. 
 Kucharski W., Na drodze do pojednania, „Wrocławskie Historie” [12.09.2020]. 
 Kucharski W., Dokument, który przełamywał żelazną kurtynę, „Wrocławskie Historie” [18.11.2020]. 
 Kucharski W., Odpowiedź biskupów niemieckich na polskie Orędzie, „Wrocławskie Historie” [5.12.2020]. 
 Kunecka M., Nauczyciel idealny? O Ewaryście Estkowskim, „Wrocławskie Historie” [26.10.2020]. 
 Kunecka M., Nadać kolorów szarej rzeczywistości, czyli o szkłach Zbigniewa Horbowego, „Wrocławskie 

Historie” [28.10.2020]. 
 Kunecka M., Ilu Wrocław ma noblistów? , „Wrocławskie Historie” [27.11.2020]. 
 Kunecka M., Kultura nad „Odrą”, czyli o wrocławskim czasopiśmie,  „Wrocławskie Historie” [3.12.2020]. 
 Kunecka M., Otworzyć się na sztukę – Wanda Gołkowska, „Wrocławskie Historie” [17.12.2020]. 
 Kunecka M., Jan Mergentaler, czyli wrocławski podbój kosmosu, „Wrocławskie Historie” [22.12.2020]. 
 Kunecka M., Punkt widzenia fotografa – Andrzej Lachowicz, „Wrocławskie Historie” [30.12.2020]. 
 Maj E., 11 listopada: Odzyskanie niepodległości we wspomnieniach najstarszych Polaków, „Wrocławskie 

Historie”, [11.11.2020]. 
 Mirocha J., Powojenne początki Biblioteki Miejskiej i polskiego drukarstwa we Wrocławiu, „Wrocławskie 

Historie” [16.10.2020]. 
 Mirocha J., Alfons Mazurkiewicz - wrocławski artysta, „Wrocławskie Historie” [20.10.2020]. 
 Mirocha J., Carola Neher i tragedie nie tylko na scenie, „Wrocławskie Historie” [2.11.2020]. 
 Mirocha J., Szczury w mieście, stonka w polu, czyli o plagach 1950 roku, „Wrocławskie Historie” [7.12.2020]. 
 Mirocha J., Adolph von Menzel – tytan pracy artystycznej, „Wrocławskie Historie” [8.12.2020]. 
 Mirocha J., Henryk Niewodniczański – uczeń Rutherforda, „Wrocławskie Historie” [10.12.2020]. 
 Mirocha J., Książkę polską pilnie kupię - pierwsze księgarnie w powojennym Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” 

[15.12.2020]. 
 Mirocha J., Ziemie Odzyskane czy Ziemie Wyzyskane?, „Wrocławskie Historie” [21.12.2020]. 
 Mirocha J., Albert Willimsky – przeciwnik nazizmu, „Wrocławskie Historie” [29.12.2020]. 
 Mutor M., Wrocławianie pod Smoleńskiem, „Wrocławskie Historie” [10.04.2020]. 
 Mutor M., Karol Cyryl Modzelewski – obserwator czy kreator historii?, „Wrocławskie Historie” [21.04.2020]. 
 Mutor M., Kolega z Kalisza i producent plisowanych spódniczek. O Janisławie Muszyńskim – wojewodzie 

wrocławskim, „Wrocławskie Historie” [18.09.2020]. 
 Pytel A., Marzenia o Panoramie Racławickiej, „Wrocławskie Historie” [11.10.2020]. 
 Samulewicz D., Dewastacja, grabież i nowy początek – powojenne losy wrocławskich lokali, „Wrocławskie 

Historie” [12.11.2020]. 
 Samulewicz D., „Przejście”, czyli najbardziej znani anonimowi wrocławianie, „Wrocławskie Historie” 

[13.12.2020]. 
 Samulewicz D., Twierdza nie do zdobycia – powojenny Teatr Miejski we Wrocławiu, „Wrocławskie Historie” 

[25.12.2020]. 
 Skrzywanek P., „Wielka Pani”, czyli Anna Hannowa (1925–2020), „Wrocławskie Historie” [12.12.2020]. 
 Szajda M., Województwo wrocławskie? Tak, było takie, „Wrocławskie Historie”, [28.05.2020]. 
 Szajda M., Profesor Ewa Maleczyńska. Przeszczepiona do Wrocławia, „Wrocławskie Historie”, [31.05.2020]. 
 Szajda M., „Dla nas to było święto”. O mszy w zajezdni nr VII, „Wrocławskie Historie”, [29.08.2020]. 
 Uczkiewicz K., Wrocławianin na szczytach świata – Janusz Fereński, „Wrocławskie Historie” [3.05.2020]. 
 Wanot J., Brak słów. Wrocławski Teatr Pantomimy, „Wrocławskie Historie” [4.11.2020]. 
 Wanot J., Najtrudniejszy język świata – Henryk Worcell, „Wrocławskie Historie” [28.11.2020]. 
 Wanot J., Niezbędność teorii, czyli Władysław Podlacha i jego działalność, „Wrocławskie Historie” 

[4.12.2020]. 
 Wanot J., Wrocławski gabinet osobliwości Thomasa Rehdigera, „Wrocławskie Historie” [19.12.2020]. 
 Wilkowski P., Życie na pierwszym planie – Wojciech Jerzy Has, „Wrocławskie Historie” [3.10.2020].  
 Wilkowski P., Lilian Seymour-Tołasiewicz - korespondentka zza wielkiej wody, „Wrocławskie Historie” 

[10.11.2020].  
 Wilkowski P., Brunon Grajek – as polskiego wywiadu, „Wrocławskie Historie” [19.11.2020]. 
 Wilkowski P., Zaklęte rewiry Romana Wilhelmiego, „Wrocławskie Historie” [26.11.2020].  
 Wilkowski P., Rafał Wojaczek – pisarz buntownik,, „Wrocławskie Historie” [6.12.2020].  
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 Wilkowski P., Wielka Czwórka Szacha we Wrocławiu,, „Wrocławskie Historie” [11.12.2020].  
 Wilkowski P., Kazimierz Michalczyk – ofiara bitwy wrocławskiej, „Wrocławskie Historie” [26.12.2020].  

k) Kucharski W., Listy milenijne, Wrocław 2020, ss. 636; nakład: 500 egzemplarzy. 

l) Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner, red. W. Kucharski, R. Łatka, Wrocław 2020, ss. 416; 
nakład 500 egz. (publikacja we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej). 

Publikacja zawiera artykuły pracowników Ośrodka: 

 Mutor M., Stań badań nad biografią Bolesława Kominka, str. 11–34. 
 Kucharski W., Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Podsumowanie badań, nowe ustalenia  

i perspektywy badawcze, str. 89–138. 
 Kucharski W., Ratkowska-Widlarz L., Nowe źródła badań nad Odpowiedzią biskupów niemieckich na polskie 

Orędzie, str. 163–196.  
 Misiejuk D., Arcybiskup Bolesław Kominek wobec inicjatywy budowy pomnika papieża Jana XXIII we 

Wrocławiu, str. 331–348.  

B) Publikacje pracowników wydane poza miejscem pracy: 

a) Borecki K., Strajk w Zajezdni Autobusowej nr VII w sierpniu 1980 r., „Gazeta Wyborcza. Tygodnik Wrocław”, 2020, 
nr 119, s. 9. 

b) Borecki K., Strajk w Zajezdni Autobusowej nr VII w sierpniu 1980 r. Część II, „Gazeta Wyborcza. Tygodnik Wrocław”, 
2020, nr 125, s. 17. 

c) Borecki K., Najważniejsze wydarzenia we Wrocławiu po 1945 r., https://www.wroclaw.pl/extra/najwazniejsze-
wydarzenia-we-wroclawiu-po-1945-r (dostęp: 10.07.2020). 

d) Szajda M., Żydowska pamięć o Polsce lat 1967–1968. Analiza doświadczeń i emocji na podstawie wybranych 
wspomnień, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. LXXIV (2019), nr 1, s. 43–79. 

e) Szajda M., Epilog „Historii Złudzeń”. Obraz Polski w latach 1944–1968 we wspomnieniach Klemensa Nussbauma, 
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. LXXIV (2019), nr 3, s. 141–168. 

f) Szajda M., Żydowskie doświadczenie Polski w XX wieku. Na przykładzie losów Artura Schneidera, „Studia Zachodnie”,  
t. 21 (2019), s. 203–226. 

g) Szajda M., hasła przedmiotowe i biograficzne: „Komunikat”, „Na Indeksie”, „No Więc”, „Akademicki Ruch Oporu”, 
Eugeniusz Dedeszko-Wierciński, Wiktor Grotowicz, Robert Kazubowicz, Zenon Pałka, Jacek Protasiewicz, Tomasz 
Wacko, w: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4., red. J. Olaszek et al., Warszawa 2020.  

h) Między Legnicą a Jelenią Górą. Prace dedykowane Stanisławowi Firsztowi w 40-lecie pracy w muzealnictwie  
i 65. urodziny, red. I. Łaborewicz, M. Szajda, Jelenia Góra 2020, ss. 358. 

i) Szajda M., Polsko-niemieckie upamiętnienia w przestrzeni Jeleniej Góry po 1989 r., w: Między Legnicą a Jelenią Górą. 
Prace dedykowane Stanisławowi Firsztowi w 40-lecie pracy w muzealnictwie i 65. Urodziny, red. I. Łaborewicz, M. 
Szajda, Jelenia Góra 2020, s. 339–350. 

j) Musiał M., Architektura założeń kościelno-klasztornych franciszkanów reformatów na Śląsku w latach 1610–1755, 
„Roczniki Sztuki Śląskiej”, t. XXVIII–XXIX, 2019-2020. 

k) Szajda M., Akademicki Związek Syjonistów Demokratów w latach 1946-1950 jako przykład aktywności żydowskiej  
w środowisku studenckim, w: Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1990, red. K. Dworaczek,  
K. Łagojda, Wrocław-Warszawa 2020, s. 425-443. 

l) Szajda M., "Pożegnanie z Polską". Wspomnienia Artura Schneidera z lat 1967-1972, „Studia Żydowskie. Almanach”,  
R. IX-X, 2019-2020, s. 149-170. 

m) Szajda M., Rec.: Z Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Wokół historii społecznej i gospodarczej. Tom studiów 
dedykowany Profesor Elżbiecie Kościk, red. T. Głowiński, Wrocław 2018, ss. 352, „Rocznik Jeleniogórski”, R. 52, 2020,  
s. 439-441. 

https://www.wroclaw.pl/extra/najwazniejsze-wydarzenia-we-wroclawiu-po-1945-r
https://www.wroclaw.pl/extra/najwazniejsze-wydarzenia-we-wroclawiu-po-1945-r
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n) Szajda M., Rec.: Ivo Łaborewicz, Sekrety Jeleniej Góry, Łódź 2019, ss. 160, „Rocznik Jeleniogórski”, R. 52, 2020,  
s. 441-443. 

o) Szajda M., Kilka uwag dotyczących źródeł do badań nad ludnością żydowską w Jeleniej Górze po 1945 roku, w: Region 
karkonoski w 1945 r. i archiwalia pogranicza polsko-czeskiego. Materiały z sesji naukowej odbytej 27.11.2020 roku  
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020, s. 81-90. 

p) Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner, red. W. Kucharski, R. Łatka, Wrocław 2020, ss. 416; 
nakład 500 egz. (publikacja we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej). 

r) Domke R., Szymala J., Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska w filmach polskich po 1945 r., Zielona Góra-Wrocław-Kraków 
2020 (we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim). 

s) Kucharski W., Polish-Vatican Talks During the Pontificate of Paul VI (1965–1974). An Analysis of the Negotiation 
Model, „Journal of Cold War Studies”, 2021 [w druku]. 

t) Kucharski W., The manuscript of the Letter of the Polish Bishops to the German Bishops composed by Archbishop 
Bolesław Kominek, Przegląd Zachodni” (2020), pp. 159–175. 

 

3) Działalność naukowa (z wyróżnieniem priorytetów badawczych – z zaznaczeniem udziału pracowników 
muzeum; przedsięwzięcia naukowe, np. sesje organizowane przez muzeum). 
 
A) Priorytety badawcze:  
 
a) „100 100-latków na 100-lecie”. 
Projekt zakładał przeprowadzenie i nagranie wywiadów biograficznych ze świadkami historii, którzy urodzili się  
w roku odzyskania przez Polskę niepodległości, a w 2018 r. ukończyli sto lat, oraz z osobami jeszcze starszymi, 
które opowiadałyo swoim doświadczaniu ostatniego 100-lecia historii Polski. Powstałe w ten sposób źródła 
historyczne – relacje historii mówionej wzbogacone o dokumenty i zdjęcia – posłużyły do stworzenia wystawy 
plenerowej, której ekspozycja w miastach powiatowych i wsiach gminnych w ciągu 2018, 2019 i 2020 r. była okazją 
do organizacji lokalnych uroczystości, upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Efektem 
projektu jest również publikacja popularnonaukowa pt. Rówieśnicy Niepodległej, zawierająca fragmenty relacji 
zebrane podczas badań, a prezentujące ostatnie 100 lat dziejów Polski.  
 
b) „Listy Milenijne”  
Założeniem projektu „Listy Milenijne” jest przeprowadzenie szerokich badań naukowych dotyczących listów-
zaproszeń na obchody Millenium Chrztu Polski, wystosowanych przez polski episkopat podczas II soboru 
watykańskiego, do episkopatów Europy i Świata. Efektem projektu jest książka zatytułowana Listy Milenijne. 
Monografia podsumowuje wyniki przeprowadzonej na ogromną skalę szczegółowej kwerendy w archiwach 
polskich i zagranicznych. Analiza przesłania zawartego w Listach i recepcji w środowiskach, do których zostały 
skierowane, pozwoli na zbadanie polskiego wkładu w dziedzictwo myśli europejskiej i światowej.  
 
c) Badania oparte na metodzie historii mówionej dotyczące powojennej historii Polski, a w szczególności Wrocławia 
i okolic oraz Ziem Zachodnich i Północnych.  
 
B) Sesje, konferencje, seminaria zorganizowane na terenie muzeum: 
 
a) Borecki K., Wykład on-line o Wyborach samorządowych w Łodzi w 1936 r., 4.04.2020, 16-minutowy wykład 
prezentujący kulisy wspomnianych wyborów. 
 
b) Warsztaty Oral History w Centrum Historii Zajezdnia online, 22-24.04.2020 r., 3-5.06.2020 r. oraz 2.12.2020 r. 
(„Świadek historii osią przedsięwzięcia” – historia mówiona w działaniach Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”). Warsztaty 
historii mówionej realizowane cyklicznie przez Dział Badawczy Ośrodka Pamięć i Przyszłość (dr Ewa Maj, Marek 
Szajda oraz dr Aleksandra Paprot-Wielopolska z Uniwersytetu Gdańskiego) dla przedstawicieli instytucji  
i organizacji współpracujących z Ośrodkiem oraz badaczy zainteresowanych metodą oral history. Warsztaty zostały 
przeprowadzone w ramach trzech bloków tematycznych. W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne dwa 
spotkania warsztatowe odbyły się online.  
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c) Warsztaty Oral History podczas Public History Summer School, 2.06.2020 r. Dwugodzinne warsztaty prowadzone  
w j. angielskim przez Marka Szajdę dla uczestników szkoły letniej (ok. 80 osób z całego świata). Podczas spotkania, 
prócz prezentacji metody, przedstawiono działalność naukową, popularyzatorską, wystawienniczą oraz 
wydawniczą w zakresie historii mówionej prowadzoną przez Ośrodek. Wydarzenie odbyło się w ramach 
współpracy z Instytutem Historycznym UWr (prof. Joanna Wojdon, Dorota Wiśniewska). 
 
d) Borecki K., Wykład on-line o Wystawie Ziem Odzyskanych, 6.06.2020, 10-minutowe nagranie prezentujące 
aspekty propagandowe Wystawy Ziem Odzyskanych. Wystąpienie nagrane w ramach serii wykładów 
poświęconych powojennej historii Wrocławia. Cykl realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim we 
Wrocławiu. 
 
e) Seminarium Działu Badawczego, 10.06.2020 r., druga edycja seminarium naukowego (pierwsza w listopadzie 
2019 r.). Ze względu na zagrożenie epidemiczne, wydarzenie zostało przeniesione do Internetu. Dyskusja toczyła 
się wokół zaprezentowanych przez Kamila Boreckiego („Zajezdnia strajkuje”), a także Marka Szajdę („Obraz Polski 
wśród ludności żydowskiej w Polsce w latach 1944–1968”) z Działu Badawczego, projektów naukowych.  
W seminarium wzięli udział eksperci: prof. Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński), dr Marcin Stasiak 
(Uniwersytet Jagielloński), prof. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski) i dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet 
Wrocławski), pracownicy Centrum Historii Zajezdnia, a także seminarzyści prof. Marty Kurkowskiej-Budzan oraz 
prof. Joanny Wojdon. 
 
f) Musiał M., Wykład on-line o Powojennej architekturze Wrocławia, 14.06.2020, 15-minutowe nagranie będące 
przeglądem najistotniejszych zjawisk w powojennej architekturze Wrocławia od 1945 r. do dziś. Wystąpienie 
nagrane w ramach serii wykładów poświęconych powojennej historii Wrocławia. Cykl realizowany we współpracy 
z Urzędem Miejskim we Wrocławiu. 
 
g) Seminarium Działu Badawczego, 31.08.2020 r., trzecia edycja seminarium naukowego w Dziale Badawczym 
Ośrodka z udziałem stażysty: Damiana Samulewicza: Powojenne przesiedlenia ludności miasta Oleśnicy, w latach  
1945–1948, w świetle dokumentów PUR oraz Kamila Boreckiego: Strajk solidarnościowy w 1980 r. w Zajezdni 
Autobusowej nr VII we Wrocławiu w relacjach świadków historii. 
 
h) Rówieśnicy Niepodległej – spotkanie wokół książki – debata online, 11.11.2021 r., z udziałem pracowników 
Ośrodka (K. Bock-Matuszyk i M. Szajda) oraz zaproszonych gości (M. Kurkowska-Budzan, D. Czapigo, P. Zubowski). 
 
i) Seminarium podsumowujące projekt badawczy Oresta Bojczuka w ramach stypendium badawczego Sieci Ziem 
Zachodnich i Północnych, online 16 listopada 2020 r. 
 
j) Seminarium Działu Badawczego, czwarte spotkanie z cyklu, 12.11.2020 r., z udziałem naukowców z UJ (prof. Marta 
Kurkowska-Budzan, dr Marcin Stasiak) oraz UAM (prof. Emilia Soroko) na temat nowej propozycji metody 
prowadzenia wywiadu historii mówionej. W wydarzeniu, prócz pracowników Ośrodka, uczestniczyli także 
naukowcy w UWr: prof. Joanna Wojdon oraz dr Łukasz Kamiński.  
 
k) Seminarium Działu Badawczego, piąte spotkanie z cyklu, 26.11.2020 r. Podczas wydarzenia dr Ewa Maj wygłosiła 
referat pt. Szczypiorniak we Wrocławiu, a Marek Szajda: Ludność żydowska w Jeleniej Górze po II wojnie światowej. 
 
C) Wykłady pracowników wygłoszone na konferencjach poza Muzeum: 

a) Borecki K., wystąpienie pt. „Strajk w zajezdni autobusowej nr VII w sierpniu 1980 r. z perspektywy świadków 
historii” wygłoszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku 
w dniach 2-4 IX 2020 r. pt. „Pierwsza «Solidarność». Geneza, organizacja, konteksty”. 

b) Szajda M., wykład pt. „Ludność żydowska w Jeleniej Górze po II wojnie światowej” wygłoszony podczas 
spotkania Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, 
31.01.2020 r. 

c) Seminarium „Między małą a wielką historią”, 5-6 listopada, Lubaczów – wydarzenie online organizowane wspólnie  
z Muzeum Kresów w Lubaczowie, podczas którego odbyła się promocja książki „Rówieśnicy Niepodległej” 
połączona z debatą (5.11.) oraz panel dyskusyjny wokół problematyki tworzenia narracji muzealnych w placówkach 
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pogranicza (6.11.). W spotkaniu spośród pracowników Ośrodka wzięli udział: Marek Mutor, Katarzyna  
Bock-Matuszyk, Marek Szajda, Marcin Musiał. 

d) Seminarium pt.: Region karkonoski w 1945 r. i archiwa pogranicza czesko-polskiego, online 27.11.2020 r. w 
Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddziale w Jeleniej Górze, referat: M. Szajda, „Źródła do badań nad 
historią ludności żydowskiej po 1945 r. w regionie jeleniogórskim”. 

e) K. Bock-Matuszyk, Historia mówiona w działaniach kulturalnych, wykład online 5.11.2020 r. dla Centrum 
Archiwistyki Społecznej (we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej). 

f) Debata online na temat historii mówionej, 8.12.2020 r., zorganizowana przez Centrum Archiwistyki Społecznej (we 
współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej) z udziałem K. Bock-Matuszyk (Ośrodek „Pamięć  
i Przyszłość”), M. Jarząbka, J. Gałęziowskiego i A. Kapały. 

 

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 nie odbyły się w Centrum Historii Zajezdnia Lekcje muzealne, co związane było  
z epidemią COVID-19. W poprzednim okresie sprawozdawczym Lekcji Muzealnych odbyło się 16.  
 
B) Cykliczne programy edukacyjne organizowane przez muzeum: 
 
a) Meetings with history – cykl wydarzeń adresowanych do obcokrajowców. Obejmuje wybrane zagadnienia  
z powojennej historii Wrocławia i Polski. Całość prowadzona w języku angielskim. W okresie sprawozdawczym 
zrealizowano dwa wydarzenia na wystawie (frekwencja: 30 osób) oraz pięć w formie online (frekwencja: 960 osób) 
ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonych przepisów ochrony przed epidemią. 
 
b) Bajkowe Poranki – wydarzenie cykliczne adresowane do rodzin wraz z małymi dziećmi. Wydarzenie składa się z 
dwóch części. W pierwszej rodzice wraz z dziećmi oglądają wspólnie klasyczne bajki z okresu PRL, po niej następuje 
część warsztatowa. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w sumie 12 spotkań: 4 odbyły się stacjonarnie 
(9.02., 08.03, 09.08., 13.09; frekwencja: 81), natomiast 8 odbyło się w formie online (04.05., 07.06., 12.07., 23.08., 
27.09., 08.11., 06.12., 20.12.; frekwencja: 2713). 
 
c) Spektakle „255 dni” – zrealizowane jako wydarzenie towarzyszące wystawie „Kazimierz Moczarski. Życiorys 
obowiązkowy”. Spektakl jest adaptacją wybranych fragmentów „Rozmów z Katem” Kazimierza Moczarskiego.  
W okresie rozliczeniowym zrealizowano 12 spektakli. Frekwencja: 170 osób.  
 
d) Warsztaty rękodzieła – nowy cykl warsztatów. W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi prowadzony był 
online. W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć takich wydarzeń (14.05., 11.06., 09.07., 13.08., 10.09), które 
wyświetlone przez użytkowników zostały ponad 750 razy. 
 
C) Edukacyjne wydarzenia jednorazowe zorganizowane w okresie sprawozdawczym: 
 
a) Światowy Dzień Czytania Tolkiena – przypada 25 marca. W ramach wydarzenia w formie online powstał krótki 
wykład o życiu jednego z najbardziej poczytnych pisarzy fantasy; odbiorcy mogli także posłuchać fragmentów 
książki „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Frekwencja: 208. 
 
b) Olimpiada Solidarności, 17.09.2020r. – etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu skierowanego do uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Zagadnienia poruszane na olimpiadzie dotyczyły najważniejszych wydarzeń, które 
rozegrały się w Polsce w latach 1970-1990. Frekwencja: 60. 
 
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: 
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a) Lekcje historii online – ze względu na ograniczenia wywołane COVID19 oraz konieczność przejścia na system 
edukacji zdalnej, Centrum Historii Zajezdnia zdecydowało się włączyć aktywnie w pomoc nauczycielom. W 
związku z tym stworzony został cykl filmów dotyczących wybranych zagadnień z powojennej historii Polski przy 
uwzględnieniu roli Wrocławia. Powstało dziewięć części filmów dostosowanych do podstawy programowej liceum 
(zakres podstawowy) i publikowanych od 31.03-16.06. Frekwencja: 740 osób. 
 
b) Oferta edukacyjna wystawy czasowej Zajezdnia Strajkuje – różnorodna oferta edukacyjna nastawiona na naukę 
historii najnowszej Polski i regionu, a także edukację obywatelską. Składa się ze specjalnych ścieżek oprowadzania, 
warsztatów, pokazów filmowych oraz gier stworzonych przy pomocy aplikacji Action Track. W ramach oferty 
ogłoszone również zostały dwa konkursy dla szkół: Bibułą Walczę oraz Namaluj Mi Historię.  
 
c) Zajezdnia Online – w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią i zamknięciem dla zwiedzających Centrum 
Historii Zajezdnia, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” podjął inicjatywę przeniesienia działalności w sferę online, którą 
kontynuował także w okresach gdy instytucja była otwarta. W ramach tego projektu zorganizowane zostały liczne 
warsztaty edukacyjne i plastyczne, prezentowane w formie fotorelacji i krótkich nagrań (np. eksperymenty Ciecz 
nienewtonowska czy Domowy wulkan), konkursy (np. Poezja w plastyce), quizy stworzone przy użyciu aplikacji 
Action Track, recenzje gier i książek, przepisy, wykłady historyczne (np. Jedzenie w PRL), które w sumie 
wyświetlone zostały 2490 razy.  
  
G) Koncerty i festyny: 
 
a) Dzieci na BALkony, 01.06.2020 r. – pokazy żonglerki i ekwilibrystyki zorganizowane z okazji Dnia Dziecka dla 
mieszkańców osiedli w sąsiedztwie Centrum Historii Zajezdnia. Pokazy prezentowane były w taki sposób aby dzieci 
wraz z rodzicami mogli cieszyć się widowiskiem ze swoich okien i balkonów bez konieczności wychodzenia z domu. 
Frekwencja: 100 osób. 
 
b) Majówka-Domówka, 1.05.2020 r. – 3.05.2020 r. – obchody związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
każdego roku stanowią istotny punkt kalendarza Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Z uwagi na sytuację epidemiczną  
w tym roku wydarzenie przeniesione zostało do sfery online. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały warsztaty 
plastyczne do samodzielnego wykonania w domu, ćwiczenia gimnastyczne, przepisy, konkurs. Proponowane 
aktywności zgromadziły w sumie 416 osób.  
 
c) Plenerowy wernisaż wystawy „Zajezdnia Strajkuje”, 26.08.2020 r. – wydarzenie zorganizowane w związku  
z 40. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Wernisaż wystawy czasowej "Zajezdnia Strajkuje", 
wraz ze złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Strajk sierpnia 1980. Uroczyste obchody rocznicy z gośćmi, 
którzy uczestniczyli w wydarzeniach roku 1980, przedstawicielami miasta, województwa oraz najważniejszych 
zakładów pracy tamtych czasów. Gala wręczenia pamiątkowych medali dla osób strajkujących w tamtym czasie  
w Zajezdni nr VII, połączona z upamiętnieniem tych, którzy już odeszli oraz z zaprezentowaniem wystawy. 
Frekwencja: 300 osób. 
 
d) Dzień Niepodległości, 11.11.2020 r. – obchody związane z rocznicą odzyskania niepodległości każdego roku 
stanowią istotny punkt kalendarza Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku 
wydarzenie przeniesione zostało do sfery online. W ramach wydarzenia odbyła się debata wokół publikacji 
„Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków”. Zorganizowany został także 
konkurs fotograficzny „Świętuję Niepodległą”. Nie zabrakło również propozycji dla najmłodszych: podążając za 
zaoferowaną instrukcją, dzieci mogły samodzielnie wykonać kokardę narodową. Frekwencja: 89 osób. 
 
e) Wirtualna Noc Muzeów, 17.05.2020 r. – wydarzenie miało charakter wirtualnego wieczoru, w czasie którego 
prezentowany był spacer na żywo po wystawie głównej „Wrocław 1945-2016” (przewodnikiem był  
dr hab. Wojciech Kucharski; 560 wyświetleń) oraz po Domu Edyty Stein (oprowadzanie – przewodnik Marek 
Zalewski; 1250 wyświetleń).  
 
f) Koncert Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie – projekt mający na celu upamiętnienie postaci legendarnego 
barda „Solidarności”, kompozytora, pieśniarza, autora pieśni-songów stanu wojennego. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną tegoroczna edycja koncertu odbyła się online. Frekwencja: 6800.  
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H) Panele, debaty, spotkania:  

a) Remembrance and Future Forum – wydarzenie zrealizowane w sferze online, towarzyszące obchodom 40. 
rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Refleksja nad współczesnymi podziałami i pęknięciami 
społecznymi, nad sensem solidarności społecznej w epoce współczesnego kapitalizmu i konfliktów kulturowych. 
Punkt wyjścia dla rozważań stanowiła idea solidarności. W ramach Forum odbyło się 12 spotkań (wykłady, debaty, 
dyskusje  
w następujących terminach: 5.06., 12.06., 19.06., 26.06., 3.07., 10.07., 17.07., 22.07., 29.07., 31.07., 14.08., 
26.08.), m.in.: „Czy Europa ma przyszłość jako solidarna wspólnota?” (wykład Chantal Delsol), „O solidarności w 
czasie zarazy. Relacja z Mediolanu” (wykład Simmone Zopallero), „Konfrontacje z totalitaryzmami a kształtowanie 
się wolności religijnej” (debata), „Dealing with the communist past. Success and failures” (debata). Frekwencja:  
2374 osoby. 

b) Warsztaty pod hasłem „Opowiadam Wrocław”. Projekt, którego celem jest zachowanie wspomnień 
mieszkańców Wrocławia. Spotkania dedykowane Świadkom Historii, w czasie których pod okiem trenera 
wystąpień publicznych i przy wsparciu wolontariuszy przygotowują opowieści z własnego życia, ilustrujące ich 
przeżywanie, doświadczanie wydarzeń z historii. W okresie sprawozdawczym stacjonarnie odbyły się 2 spotkania 
(2.03., 9.03.). Frekwencja: 14 osób. 
 
c) Wrocławskie Historie, 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r. – cykl popularno-naukowych artykułów o miejscach, ludziach 
i wydarzeniach związanych z historią Wrocławia. Prowadzony w formie rocznicowego kalendarium; od początku 
kwietnia 2020 każdego dnia w przestrzeni online ukazuje się nowy tekst, nawiązujący do wybranej okrągłej 
rocznicy związanej z historią miasta. W sumie opublikowano ich 275. Artykuły nierzadko stwarzają dla odbiorców 
pole do wymiany poglądów, dyskusji. Frekwencja: 14975 odbiorców. 
 
d) 75 lat powojennego Wrocławia – wykłady zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia. 
Pracownicy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zaprezentowali w przestrzeni online 7 wykładów, które opublikowane 
zostały 4.05., 7.05., 11.05., 12.05., 13.05., 14.05., 21.05. Przykładowe tytuły: „Rola Kościoła Katolickiego  
w procesach integracyjnych w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku (dr Marek Mutor), „Lwowskie korzenie, 
czyli o powojennych początkach wrocławskiego środowiska akademickiego” (Kamilla Jasińska), „Golgota 
Wrocławska” (Dariusz Misiejuk). W sumie wykłady wyświetlone zostały 17142 razy. 
 
e) Wykłady o błogosławionym Czesławie – 3 wykłady o patronie Wrocławia, błogosławionym Czesławie. 
Przeprowadzone przez dr. hab. Wojciecha Kucharskiego i opublikowane online zgromadziły w sumie  
5733 wyświetleń. 
 
f) Panel dyskusyjny związany z 55. rocznicą orędzia biskupów polskich do niemieckich (20.11.2020 r.) – wydarzenie 
online, organizowane we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Rozmowa była próbą 
znalezienia odpowiedzi m.in. na następujące pytania: czy orędzie miało istotne znaczenie polityczne? Dlaczego gest 
biskupów polskich wzbudził tyle kontrowersji? Czy orędzie było dokumentem przełomowym w relacjach obu 
narodów? Wydarzenie towarzyszące wystawie „Przebaczenie drogą do wolności”, prezentowanej w przestrzeni 
online. Frekwencja: 1094 osób. 
 
g) Premiera książki „Listy Milenijne”, połączona z debatą online wokół 55. rocznicy orędzia biskupów polskich do 
niemieckich, 18.11.2020 r. W dyskusji udział wzięli autor publikacji dr hab. Wojciech Kucharski, dr Marek Mutor,  
dr Rafał Dutkiewicz oraz prof. Przemysław Wiszewski. Rozmowa dotyczyła jednego z pierwszych powojennych 
gestów pojednania z narodem niemieckim – wystosowanego przez kardynała Bolesława Kominka do biskupów 
niemieckich listu-zaproszenia na obchody tysiąclecia chrztu Polski. Frekwencja: 250 osób. 
 
h) Debata towarzysząca premierze zakładki „Wrocławska Twierdza Solidarności” – dyskusja poświęcona badaniom nad 
Solidarnością, ich rozwojem w ciągu ostatnich lat oraz dalszymi perspektywami. Debata odbyła się w związku  
z premierą podstrony portalu Twarze Solidarności; zakładka „Wrocławska Twierdza Solidarności poświęcona jest 
wydarzeniom Sierpnia ’80 na Dolnym Śląsku. Zawiera biogramy działaczy i osób związanych ze strajkami, teksty 
poświęcone przebiegowi protestów oraz zbiór dokumentów, zdjęć i nagrań. Frekwencja: 43 osoby.  
 
i) „Zesłańcy Sybiru czyli…” – kim są dla nas Sybiracy i kim mogą być w dzisiejszym świecie? - 9 spotkań edukacyjnych, 
realizowanych w przestrzeni online (9.11., 13.11., 16.11., 17.11., 18.11., 24.11., 25.11., 27.11., 01.12.), 
dotyczących wrocławskich Sybiraków oraz historii zesłań. Frekwencja: 324 osoby.  
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j) Solidarność krok po kroku – webinarium i warsztaty, których celem jest ukazanie solidarności jako źródła inspiracji 
dla działań nowego pokolenia we współczesnym świecie. Do udziału zaproszeni zostali badacze z Polski oraz ze 
Stanów Zjednoczonych. Frekwencja: 40 osób.   
 
I) Seanse filmowe: 
 
a) Pokazy filmowe w ramach cyklu ”Kino studyjne - Poza granice wyobraźni" – czwarty już rok z rzędu Centrum 
Historii Zajezdnia organizuje cykl pokazów kina studyjnego, tym razem skoncentrowany na polskim filmach fantasy 
i sci-fi. Inicjatywa ma na celu przypomnienie najlepszych rodzimych produkcji filmowych, które spotkały się z 
uznaniem krytyków, jak i widzów. Dotychczas zaprezentowany został "Wiedźmin" Marka Brodzkiego (27.02.2020 
r.). Frekwencja: 60. 
 
b) „Zajezdniaki” – autorska animacja poklatkowa w formie filmu niemego, adresowana do najmłodszych 
przygotowana przez Dział Edukacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 odcinki ww. animacji. Frekwencja: 
691 odbiorców. 
 
c) „Znaki wiosny” – autorski mini serial dla młodego widza, składający się z dziesięciu odcinków, w których mały 
Ludzik poszukiwał znaków nadchodzącej wiosny. Frekwencja: 419 odbiorców. 
 
d) „Wrocławskie ciekawostki” – film przygotowany w ramach Święta Wrocławia, w którym pracownicy Ośrodka 
Pamięć i Przyszłość prezentują ciekawostki związane z miastem (24.06.2020 r.). Frekwencja: 3365 odbiorców. 
 
e) Kino Plenerowe – organizowany już po raz czwarty cykl darmowych pokazów filmowych na placu przed Centrum 
Historii Zajezdnia. W tym roku motywem przewodnim był szeroko pojęty motyw katastrofy. Tegoroczne filmowe 
superprodukcje to m. in. „12 małp”, „Wysyp żywych trupów”, „Ludzkie dzieci”, „World War Z”. Frekwencja: 470. 
 
f) Tryptyk rzymski – opublikowany w sferze online spektakl, prezentujący filozoficzny poemat papieża Jana Pawła 
II. Artystycznie zinterpretowany przez grupę Teatrakcja. Frekwencja: 3428. 
 

5) Zbiory (zakupy – z podaniem źródła finansowania, dary i przekazy, depozyty, pozyskanie własne). 
 
W marcu 2020 r. Ośrodek zakupił z dotacji podmiotowej kolekcję 63 fotografii ukazujących życie codzienne we 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w latach 80. XX w., a także demonstrację z 31 VIII 1982 r. we Wrocławiu. 
Przedmiotowe fotografie wpisują się w politykę gromadzenia zbiorów obowiązującą w Ośrodku. W lipcu 2020 r. 
Ośrodek zakupił z dotacji podmiotowej kolekcję 64 fotografii Wiesława Dębickiego dokumentujących przebieg 
strajku w sierpniu 1980 r. w Zajezdni Autobusowej nr 7 we Wrocławiu, w której aktualnie mieści się Centrum 
Historii Zajezdnia. Przedmiotowe fotografie wpisują się w politykę gromadzenia zbiorów obowiązującą w Ośrodku. 
W listopadzie 2020 r. Ośrodek zakupił z dotacji podmiotowej 1015 negatywów dokumentujących powojenną 
twórczość kulturalną we Wrocławiu, w grudniu 2020 r. z tej samej dotacji zakupiono kolekcję 331 negatywów z 
lat 1977-1978 dokumentujących rozwój życia kulturalnego we Wrocławiu, a także 1966 negatywów 
dokumentujących życie codzienne i historię m. Wrocławia w latach 70. i 80. XX w. 
 
 

 
6) 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). 
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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 współpracy z KOBiDZ. 
 
 
7) Zastosowanie technik informatycznych (wielkość komputerowej bazy danych – jaka część muzealiów jest nią 
objęta; inne zastosowania). 
 
Nazwa użytkowanej internetowej bazy inwentarzowej: MONA-3W oraz AtoM 
 

Oddział 
Liczba 

rekordów 
ogółem 

% 
całości 

zbiorów 

w tym: 

z 
dokumentacją 

wizualną 

bez 
dokumentacji 

wizualnej 

Ośrodek 
„Pamięć i 

Przyszłość” 

28634 
(Mona) 

9629 (AtoM) 
16 38263 194095 

Razem: 38263 16 38263 194095 

 
 
 

Oddział 

Na koniec grudnia 2020 
Aktualny okres sprawozdawczy 

Liczba 
wprowadzonych 

rekordów 

w tym: 

z 
dokumentacją 

wizualną 

bez 
dokumentacji 

wizualnej 

Ośrodek 
„Pamięć i 

Przyszłość” 
5700 5700 - 

Razem: 5700 5700 - 

 
 
8) Konserwacja.  
Przygotowanie oddzielnych pomieszczeń na magazyny archiwalne Ośrodka, zaopatrzenie ich w oświetlenie 
energooszczędne, higrometr i nawilżacz powietrza. Utrzymywanie stałej temperatury i wilgotności zgodnych ze 

 Dokumentacja 
naukowa/ewidencyjna 

Dokumentacja wizualna 

Liczba obiektów 
nieposiadających 

dokumentacji 
wizualnej 

Liczba 
obiektów 

niewpisanych 
do inwentarza Oddział 

Liczba kart 
ewidencyjnych 

ogółem 

% całości 
zbiorów 

Liczba 
obiektów 

w 
ewidencji 
ogółem 

% całości 
zbiorów 

Ośrodek 
„Pamięć i 

Przyszłość” 

38263 16 38263 16 194095 27598 

Razem: 38263 16 38263 16 194095 27598 
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standardami przechowywania zabytków i materiałów papierowych. Montaż lamp bakteriobójczych 
przepływowych NBVE z promieniowaniem UV-C. 
 
 
9) Ochrona budynków i muzealiów – standardy zabezpieczenia (informacja o wynikach kontroli właściwych służb: 
OOZP, PSP). 

Budynki Centrum Historii Zajezdnia (tj. budynek Hali Centrum Historii Zajezdnia oraz budynek administracyjny) we 
Wrocławiu, które są w użytkowaniu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, podlegają nadzorowi: w godzinach pracy w 
ciągu dnia przez Dział Obsługi Centrum Historii Zajezdnia, a w godzinach nocnych przez Sekcję Dozoru Mienia 
Działu Administracji. Oba budynki są po remoncie i modernizacji (prace zakończone w kwietniu 2016 r.). W 
odbiorach uczestniczyły wszystkie wymagane przepisami służby, także straż pożarna – nie zgłoszono uwag. 
Budynki oraz teren wokół budynków administrowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, podlega 
całodobowemu monitoringowi 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. W budynku administracyjnym 
zamontowany jest system ostrzegania ppoż oraz klapa oddymiająca na klatce schodowej. 
 
 
10) 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. 

a) Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” nawiązał współpracę z Platform of European Memory and Conscience; 
kooperacja dotyczyła pracy nad tworzeniem internetowej bazy danych ofiar żelaznej kurtyny (efekty pracy 
dostępne na stronie ofiary.eu). 

b) Cykl spotkań, debat, wykładów Remembrance &Future Forum zorganizowany online i oscylujący tematyką wokół 
idei solidarności, zgromadził wielu intelektualistów i liderów społecznych z zagranicy (m.in. prof. Chantal Delsol, 
uniwersytet Marne-la-Vallée; brat Jean Daniel, wspólnota Taizé; Antoine Arjakovsky, Collège des Bernardins; 
Simone Zopallaro, dziennikarz, ambasador NGO Gariwo; Richard Demarco, artysta, promotor sztuki). Rozważania 
dotyczyły współczesnych podziałów i pęknięć społecznych, a także sensu solidarności społecznej  
w epoce współczesnego kapitalizmu i konfliktów kulturowych. W ramach Forum odbyło się 12 spotkań (wykłady, 
debaty, dyskusje w następujących terminach: 5.06., 12.06., 19.06., 26.06., 3.07., 10.07., 17.07., 22.07., 29.07., 
31.07., 14.08., 26.08.). Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” we Wrocławiu.  
 
c) W 2020 roku ze względu na COVID-19 nie doszło do zorganizowania wystaw zagranicznych. Ośrodek 
utrzymywał jednak kontakt z partnerami, z którymi jeszcze przed okresem pandemii omawiany był terminarz 
wystawy mobilnej „Wrocław Breaks the Iron Curtain”.  
 
d) Kontynuowano także współpracę z Nordost-Institut w Lüneburgu w ramach projektu badawczego Sieć Ziem 
Zachodnich i Północnych; celem była organizacja pokazu wystawy „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. 
Początek”. Wystawę przetłumaczono na j. niemiecki. W kooperacji z wykonawcą wystawy zebrano wymagane 
przez stronę niemiecką dokumenty i wszczęto procedurę uzyskania pozwolenia na pokaz w Niemczech, który 
planowano najpierw na marzec a potem na wrzesień 2020 r. Wskutek pandemii wszystkie działania zawieszono. 
 
e) Zorganizowane zostały również warsztaty Oral History podczas Public History Summer School (2.06.2020 r.). 
Dwugodzinne warsztaty prowadzone w j. angielskim przez Marka Szajdę dla uczestników szkoły letniej (ok. 80 
osób z całego świata). Podczas spotkania, prócz prezentacji metody, przedstawiono działalność naukową, 
popularyzatorską, wystawienniczą oraz wydawniczą w zakresie historii mówionej, prowadzoną przez Ośrodek. 
Wydarzenie odbyło się w ramach współpracy z Instytutem Historycznym UWr (prof. Joanna Wojdon, Dorota 
Wiśniewska). 
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11) Działalność promocyjna (przykłady). 
 
A) Reklama zewnętrzna 
 

a) stała reklama zewnętrzna – billboard przed Centrum Historii Zajezdnia – promujący aktualne wydarzenia 
lub zachęcający do zwiedzenia wystaw głównej i czasowej. 

b) emisja spotów reklamowych na wyświetlaczach umiejscowionych na terenie Uniwersytetu 
Ekonomicznego. 

c) emisja spotów reklamowych na wyświetlaczach umiejscowionych na lotnisku we Wrocławiu. 
d) emisja spotów reklamowych na wyświetlaczach umiejscowionych w przychodniach w okolicy Centrum 

Historii Zajezdnia. 
e) kampania billboardowa promująca wystawę główną „Wrocław 1945−2016”w Centrum Historii Zajezdnia. 
f) kampania billboardowa promująca wystawę czasową „Zajezdnia Strajkuje” w Centrum Historii Zajezdnia – 

Wrocław i główne drogi dojazdowe do Wrocławia. 
g) kampania reklamowa z wykorzystaniem nośnika reklamy wielkoformatowej na dworcu PKP Wrocław 

Główny – peron III – reklama wystawy "Zajezdnia strajkuje" w październiku. 
h) kampania na citylightach promująca ofertę online Centrum Historii Zajezdnia Zajezdnia.online.  

 
B) Internet 
 

a) emisja spotów reklamujących wystawę główną w serwisach Facebook i Instagram. 
b) kampania display w serwisach internetowych Gazety Wyborczej zapowiadająca cykl debat Remembrance 

and Future Forum. 
c) kampania display w serwisach internetowych Gazety Wrocławskiej zapowiadająca cykl debat 

Remembrance and Future Forum. 
d) kampania display w serwisach internetowych „W polityce” zapowiadająca cykl debat Remembrance and 

Future Forum. 
e) artykuł sponsorowany w serwisie www.wpolityce.pl zapowiadający cykl debat Remembrance and Future 

Forum. 
f) kampania display w serwisie internetowym „Polityki” zapowiadająca cykl debat Remembrance and Future 

Forum. 
g) artykuł sponsorowany w serwisie www.polityka.pl zapowiadający cykl debat Remembrance and Future 

Forum. 
h) posty promujące wykłady Remembrance& Future Forum w serwisach Facebook i Instagram. 
i) posty promujące wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w serwisach Facebook i Instagram. 
j) posty promujące aktywność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w ramach akcji #ZajezdniaOnline. 
k) kampania display na stronie TokFM promująca wystawę czasową „Zajezdnia Strajkuje”. 
l) artykuł sponsorowany + baner na stronie głównej WiadomościTurystycznych – promocja odwiedzenia 

Centrum Historii Zajezdnia i zwiedzenia wystaw. 
m) emisja spotów promocyjnych Centrum Historii Zajezdnia oraz eskpozycja roll-upu podczas studenckiego 

przeglądu filmów „Prawie Kino. Poza granice ekranu”. 
n) ekspozycja banerów reklamowych na stronie Radia Rodzina. 
o) ekspozycja baneru promującego wystawę „Zajezdnia Strajkuje” na stronie wroclawuncut.com. 
p) ekspozycja baneru reklamowego Zajezdnia.online na stronie Wroclife.pl – promocja oferty online Centrum 

Historii Zajezdnia. 
q) promocja Bajkowych Poranków online – promocja postów na Facebooku. 
r) posty zachęcające do udziału konkursie plastycznym dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych 

„Namaluj mi historię. Moja mała solidarność” – płatne posty na Facebooku. 
s) posty zachęcające do udziału konkursie dla uczniów szkół średnich „Bibułą walczę” w serwisach Facebook 

i Instagram. 
 

C) Prasa 
 

a) artykuł prasowy reklamujący wystawę główną w dodatku turystycznym wydawnictwa PolskaPress. 
b) artykuł prasowy reklamujący wystawę główną we wrocławskim wydaniu Gazety Wyborczej. 
c) reklama prasowa wystawy głównej we wrocławskim wydaniu gazety Nasze Miasto. 

http://www.wpolityce.pl/
http://www.polityka/
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d) reklama prasowa wystawy „Kazimierz Moczarski – życiorys obowiązkowy” we wrocławskim wydaniu 
Gazety Wyborczej. 

e) reklama wystawy czasowej „Zajezdnia Strajkuje” w tygodniku Newsweek. 
f) reklama wystawy czasowej „Zajezdnia Strajkuje” w magazynie Do Rzeczy. 
g) wydanie dodatku historycznego do magazynu Polityka poświęconego 40. rocznicy powstania Solidarności. 
h) wydanie dodatku historycznego do magazynu Gość Niedzielny poświęconego 40. rocznicy powstania 

Solidarności. 
i) wydanie dodatku historycznego do magazynu Tygodnik Powszechny poświęconego 40. rocznicy 

powstania Solidarności. 
j) publikacja artykułu sponsorowanego dot. wystawy Zajezdnia Strajkuje i obchodów 40. rocznicy powstania 

Solidarności w magazynie Wprost. 
k) reklama prasowa wystawy czasowej „Zajezdnia Strajkuje” w magazynie NTO Opole. 
l) reklama wystawy „Zajezdnia strajkuje” w Gazecie Sąsiedzkiej. 
m) reklama wystawy "Zajezdnia strajkuje" w miesięczniku Co jest grane (IX) – bezpłatnie dystrybuowanym  

w atrakcjach turystycznych Wrocławia oraz instytucjach kultury. 
n) artykuł sponsorowany „Nie ma nudy, czyli Zajezdnia Online” na stronie Wroclife.pl – promocja oferty 

online Centrum Historii Zajezdnia. 
o) reklama wystawy „Zajezdnia Strajkuje” w Gazecie Południowej – tytuł bezpłatnie dystrybuowany do 

skrzynek pocztowych mieszkańców osiedli mieszkających w pobliżu Centrum Historii Zajezdnia. 
p) reklama na mapach Wrocławia dystrybuowanych w punktach informacji turystycznej. 
q) reklama (II okładka) w magazynie "W Podróż", XI 2020 r. - promocja wystawy "Zajezdnia strajkuje". 
r) reklama (IV okładka) w magazynie archidiecezji wrocławskiej „Nowe Życie”. 

 
D) Radio 
 

a) cykl 16 audycji radiowych na antenie Radia Rodzina przybliżających aktualnie organizowane wydarzenia oraz 
zapowiadający obchody 40. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. 

b) emisja spotów radiowych promujących wystawę Zajezdnia Strajkuje na antenach Przeboje i Radia Pogoda.  
c) emisja spotów radiowych promujących wystawę Zajezdnia Strajkuje na antenie MeloRadio. 
d) emisja spotów radiowych promujących wystawę Zajezdnia Strajkuje na antenie Polskiego Radia Wrocław. 
e) emisja spotu radiowego zachęcającego do bezpiecznego zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia na antenie 

RMF FM. 
f) emisja spotu radiowego zachęcającego do bezpiecznego zwiedzania Centrum Historii Zajezdnia na antenie 

MeloRadio. 
g) emisja spotów radiowych promujących wystawę Zajezdnia Strajkuje na antenie Radia Rodzina.  

 
E) Działania bezpośrednie 
 

a) ekspozycja materiałów promocyjnych Centrum Historii Zajezdnia w 15 hotelach na terenie Wrocławia. 
b) ekspozycja materiałów promocyjnych Centrum Historii Zajezdnia w 30 instytucjach kultury na terenie 

Wrocławia. 
c) udział w międzynarodowych targach turystyki odbywających się na terenie Stadionu Wrocław. 
d) dystrybucja plakatów konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych „Namaluj 

mi historię. Moja mała solidarność” – wysyłka do szkół i przedszkoli. 
e) dystrybucja plakatów konkursu dla uczniów szkół średnich „Bibułą walczę” – wysyłka do szkół średnich. 

 
 
12) Frekwencja. 
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Oddział 

Frekwencja Sprzedane bilety 

Ogółem 
Grupy 
polskoj
ęzyczne 

Grupy 
obcojęzyczne 

Wystawy 
stałe 

Wystawy 
czasowe 

Normalny 
10zł 

Ulgowy 
5zł 

Rodzinny 
25zł 

Grupowy 
szkolny 

30zł 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

7436 48 9 
Wrocław 

1945 -
2016 

- 2552 1443 200 22 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

4135 - - - 

Kazimierz 
Moczarski. 
Życiorys 

obowiązkowy 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

2185 - - - 
Pracownia 

rysunku nr 207 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

10000    - - - 

Powojenne 
wrocławianki i 

ich dzieła 
(Wrocław – 

Rynek) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

2000 - - - 
Rówieśnicy 

Niepodległej 
(Radzionków) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

10000 - - - 

Powojenne 
wrocławianki i 

ich dzieła 
(Wrocław – plac 

przed CHZ) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

10000 - - - 

Gazeta 
sierpniowa 
(Wrocław, 
Dworzec 

Główny PKP) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

540 - - - 

Najdalsza 
Polska. Szczecin 

1945-1948 
(Szczecin, 
Muzeum 

Narodowe) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

2960 - - - 

Miasto w masce 
-wystawa 

fotograficzna 
Marcina Bradke 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

10000 - - - 

Gazeta 
sierpniowa 

(Wrocław, plac 
przed CHZ) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

38000 - - - 

Rówieśnicy 
niepodległej 

(Kielce i 
Tokarnia) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

610 - - - 
Zajezdnia 
strajkuje 

180 87 1 0 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

630 - - - 

Najdalsza 
Polska. Szczecin 

1945-1948 
(Warszawa, 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 
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przed Galerią 
Kordegarda) 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

230 - - - 

Najdalsza 
Polska. Szczecin 

1945-1948 
(Szczecin, przy 

Urzędzie 
Wojewódzkim) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

746 - - - 
Rówieśnicy 

Niepodległej 
(online) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

10000 - - - 
Początki 

wrocławskiego 
Samorządu 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

500 - - - 
Generał Maczek 
i jego żołnierze 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

6000 - - - 

Wrocław 
solidarny z 
narodem 

białoruskim 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

2000 - - - 
Rówieśnicy 

Niepodległej 
(Bolesławiec) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

2500 - - - 
Rówieśnicy 

Niepodległej 
(Lubaczów) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

324 - - - 

Przebaczenie 
drogą do 
wolności 
(online) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

200 - - - 
Rówieśnicy 

Niepodległej 
(Stary Lubliniec) 

Wystawa 
niebiletowa

na 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebiletow

ana 

Wystawa 
niebileto

wana 

Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” 
Centrum Historii 
Zajezdnia 

1356 - - - 
Współpraca z 

Towarzystwem 
im. Edyty Stein 

- - - - 

 Razem: 122 352 52 9 1 22 2732 1530 201 22 

Liczba wejść  
na stronę 
internetową 

liczba 
odsłon: 
182 350 

liczba 
użytkowni

ków:  
47 332 

n/d 

Frekwencja za 
poprzedni, 
analogiczny okres 
sprawozdawczy 

liczba 
odsłon 

280 735 
liczba 

użytkowni
ków  

72 356 

n/d 
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13) Pracownicy: przedział wiekowy – 25-40 oraz powyżej 55; dokształcanie: ukończone – kursy, licencjaty, studia 
magisterskie, studia podyplomowe, doktoraty, habilitacje.  
 
W aktualnym okresie sprawozdawczym na szkolenia i kursy w całości sfinansowane przez pracodawcę skierowane 
zostały 54 osoby w przedziale wiekowym 25-40 lat, 13 osób w przedziale wiekowym 41-55 lat oraz 9 osób powyżej 
55 roku życia. Kurs językowy w całości finansowany przez pracodawcę ukończyła 1 osoba (przedział wiekowy  
41-55 lat), a 2 osoby w tym samym przedziale wiekowym rozpoczęły kurs językowy w całości finansowany przez 
pracodawcę. Jedna osoba w przedziale wiekowym 25-40 lat rozpoczęła studia podyplomowe w całości 
finansowane przez pracodawcę. 
 
W poprzednim analogicznym 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. 

 

 

 
 

  
Na koniec  grudnia  2020 

(aktualny okres sprawozdawczy) 

Na koniec grudnia 2019 

(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 1 5 1 2  3 

Zawodowe  0 1 3 0 1  3 

Średnie 6 2 3 5 4  2 

Licencjat 10 1 0 9 2  0 

Magisterskie 32 10 2 33 8  4 

Podyplomowe 12 1 0 11 2  0 

Doktorat 2 3 0 4 2  0 

Habilitacja 0 1 0 0 0  0 

Razem: 63 20 13 63 21  12 


