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załącznik do umowy z 29 października 2021 r. 

 

 

Program działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”  we Wrocławiu 

 

 

1. W oparciu o cele i zadania statutowe ustala się program działalności Ośrodka polegający w 

szczególności na: 

1) Dążeniu do realizacji własnej misji statutowej w taki sposób, aby stać się jedną z wiodących w 

Polsce instytucji zajmujących się historią i pamięcią. Merytoryczne zadania Ośrodka 

zogniskowane będą wokół tematów związanych z powojenną historią Wrocławia i ukazywaniem 

jej znaczenia w szerokim kontekście: ponadregionalnym (obszar ziem zachodnich i północnych 

włączonych w skład Polski w wyniku drugiej wojny światowej) ogólnopolskim i europejskim.  

W działalności Ośrodka podejmowane będą także zagadnienia dotyczące obecnej pamięci 

wrocławian o wydarzeniach z przeszłości, wyrażającej się m.in. we współczesnej opiece nad 

wielokulturowym dziedzictwem materialnym i duchowym stworzonym we Wrocławiu przez 

pokolenia jego mieszkańców, czy kultywowaniu pamięci dawnych kresów wschodnich RP 

(szczególnie związku mieszkańców z dziedzictwem przedwojennego Lwowa).  

Ważne miejsce w wyborze tematycznym dla poszczególnych działań zajmą kwestie związane z 

odbudową powojennych zniszczeń, historią oporem społeczeństwa wobec reżimu 

komunistycznego (1945-1989), rolą wrocławian w procesie pojednania polsko – niemieckiego, 

dokonaniami ludzi kultury i nauki, rzeczywistością codzienną w poszczególnych dekadach. 

Ponadto Ośrodek będzie się angażował w przedsięwzięcia związane z obchodami rocznicowymi 

o wymiarze lokalnym, ale także ogólnopolskim (np. 11 listopada) czy europejskim (np. 23 

sierpnia).  

2) Prowadzeniu działalności na podstawie planu merytorycznego przedstawionego przez kandydata 

na Dyrektora. Działalność merytoryczna będzie realizowana w ramach ustalonych czterech 

głównych obszarów pracy, tj.: 

a. Prowadzenie Centrum Historii Zajezdnia, w tym: 

• udostępnianie zwiedzającym wystawy głównej, 

• realizacja pozostałych elementów oferty kulturalnej i edukacyjnej Centrum Historii 

Zajezdnia, 

• stała troska o jakość wystawy głównej, bezpieczeństwo zwiedzania i wizerunek 

instytucji,  

• udostępnianie przestrzeni i zasobów Centrum Historii Zajezdnia w celu realizacji 

wydarzeń kulturalnych i społecznych nie stojących w sprzeczności z misją Ośrodka, a 

organizowanych przez podmioty zewnętrzne, szczególnie organizacje pozarządowe - w 

miarę dostępnych terminów, możliwości i w ramach transparentnych procedur. 

b. Prowadzenie działalności archiwalno – badawczej, w tym: 

• zabezpieczanie i rozszerzanie kolekcji zdjęć, dokumentów życia społecznego i 

muzealiów oraz jej sukcesywne opracowywanie, 
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• udostępnianie zbiorów w formie wystaw i wydawnictw realizowanych przez Ośrodek 

oraz w czytelni w siedzibie Ośrodka, a w części opracowanych zbiorów także w sieciach 

teleinformatycznych, 

• prowadzenie projektów badawczych w zakresie związanym z działalnością statutową 

Ośrodka. 

c. Prowadzenie współpracy instytucjonalnej, w tym: 

• zaangażowanie w prace Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia,  

• prowadzenie współpracy instytucjonalnej w ramach konsorcjum instytucji pn. Sieć 

Ziem Zachodnich i Północnych, a także prowadzenie współpracy instytucjonalnej  

z Towarzystwem im. Edyty Stein w zakresie realizacji programu kulturowego pn. 

Dziedzictwo Edyty Stein - w okresie obowiązywania umowy w sprawie prowadzenia 

Ośrodka jako wspólnej instytucji kultury zawartej pomiędzy MKiDN i gminą Wrocław 

dn. 21 marca 2016 r. (z uwzględnieniem późniejszych aneksów), 

• prowadzenie współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim przy współorganizacji zajęć na 

kierunku studiów pn. Historia w przestrzeni publicznej,  

• nawiązywanie i podtrzymywanie innych partnerstw instytucjonalnych z organizacjami  

z Polski i zagranicy, służących realizacji celów statutowych Ośrodka.  

d. Prowadzenie wydawnictwa, w tym:  

• prowadzenie Wydawnictwa Naukowego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”,  

• realizacja wydawnictw popularnonaukowych i promocyjnych,  

• wydawanie periodyków: „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” oraz kwartalnika 

„Pamięć i Przyszłość”. 

3) Podjęciu następujących wyzwań organizacyjnych i zarządczych: 

a. rozwój publiczności i podniesienie skuteczności w docieraniu do najważniejszych grup 

docelowych, 

b. utrzymanie sprawności infrastruktury oraz jej finansowania, 

c. zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom, 

d. utrzymanie wizerunku instytucji jako łączącej i odpowiedzialnej społecznie, bliska 

instytucji idea inkluzywności, ma prowadzić do postrzegania  Centrum Historii Zajezdnia 

jako miejsce wszystkich Wrocławian. 

4) Realizacji działań z zakresu komunikacji społecznej i promocji oferty instytucji.  

5) Realizacji innych zadań, w miarę posiadanych środków. 

2. Szczegółowy zakres zadań realizowanych w ramach opisanego w ust. 1 planu działalności instytucji 

określany będzie w rocznych programach działalności Ośrodka, przyjmowanych zgodnie z 

postanowieniami statutu. Przedstawiony projekt rocznego programu działalności winien uwzględniać 

postanowienia niniejszej umowy oraz pozostawać w zgodzie z przyjętą strategią (planem 

wieloletnim). W programie rocznym określane będą także wiodące tematy merytoryczne na każdy 

rok.  

3. Wydarzenia kulturalne wynikające z określonego w ust. 1 planu działalności instytucji realizowane 

będą przez Ośrodek w siedzibie instytucji (w Centrum Historii Zajezdnia), jak też poza siedzibą, w tym 

poza granicami RP.  
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4. Udostępnianie zwiedzającym wystawy głównej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a, odbywać się 

winno w sposób ciągły tj., co do zasady sześć dni w tygodniu przez osiem godzin. Jednakże w zgodzie 

z niniejszym planem działalności instytucji pozostaje zamknięcie Centrum Historii Zajezdnia dla 

zwiedzających w przypadku: 

a. gdy odrębne przepisy nakładają wymóg zamknięcia instytucji kultury lub pozostawiają w 

tym zakresie decyzję kierownikowi jednostki (np. w stanie epidemii, stanie 

nadzwyczajnym itp.), 

b. konieczności przeprowadzenia doraźnych prac serwisowych, 

c. prowadzenia planowej modernizacji – w okresie prowadzenia prac możliwe będzie 

zamknięcie Centrum w całości lub w części dostępnych stref i pomieszczeń, 

d. konieczności zamknięcia Centrum z uwagi na organizację skomplikowanego wydarzenia, 

wydarzenia zamkniętego lub wizyty gości specjalnych,  

e. w przypadkach, gdy będzie to niezbędne ze względów bezpieczeństwa publiczności, 

pracowników, zbiorów lub mienia. 

5. Ośrodek jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje pamięci, pn. Platforma 

Europejskiej Pamięci i Sumienia (PEMC) z siedzibą w Pradze. Dyrektor Ośrodka zasiada w Zarządzie tej 

organizacji (bieżącej kadencji) i będzie wykonywał płynące stąd zadania w godzinach pracy. W 

ramach niniejszego planu działalności instytucji przewiduje się wzrost zaangażowania w prace PEMC, 

co służy międzynarodowej promocji Ośrodka i historii Wrocławia oraz pozwala na szerszą skalę 

realizować cele statutowe Ośrodka.  

 


