
Miejska gra historyczna 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca organi-
zuje grę miejską „Młodzi w opozycji – Między-
szkolny Komitet Oporu”, która rozegrana zostanie 
23 kwietnia 2010 r. Tym razem wrocławscy licea-
liści wcielą się w członków MKO i podobnie jak 
ich rówieśnicy 30 lat temu, będą przeciwstawiać 
się systemowi komunistycznemu drukując ulotki, 
organizując manifestacje i unikając zasadzek SB. 
Chętnych do udziału w tej nietypowej lekcji histo-
rii zapraszamy na stronę www.pamieciprzyszlosc.
pl oraz www.mko.org.pl.

„Historia powojenna Dolnego Śląska”
29 marca 2010 r. w auli Kolegium Nauczycielskie-
go im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu (ul. 
Trzebnicka 42) o godz. 16.00 odbędzie się prezen-
tacja książeczki Historia powojenna Dolnego Ślą-
ska. Publikacja ta, autorstwa dr Adama Franiuka, 
skierowana jest do nauczycieli historii oraz WOS. 
Zawiera konspekty dziesięciu lekcji dotyczących 
powojennej historii regionu (m.in. tematy doty-
czące tradycji kresowej, Północnej Grupy Wojsk 
Radzieckich czy opozycji antykomunistycznej na 
Dolnym Śląsku). Wydawnictwo uzupełnione jest 
ciekawymi materiałami ikonograficznymi i filmo-
wymi zawartymi na płycie DVD. Wszystkie scena-
riusze dostosowane są do programu szkół na po-
ziomie gimnazjalnym jak i ponadgimnazjalnym. 
Mogą stanowić również materiał pomocniczy dla 
nauczycieli prowadzących koła historyczne lub 
zajęcia przygotowujące do matury. Prezentacji 
książki towarzyszyć będzie dyskusja na temat roli 
historii regionu w nauczaniu historii, w  której 
udział weźmie m.in. autor publikacji – dr Adam 
Franiuk oraz prof. Grażyna Pańko – dydaktyk hi-
storii z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja "Muzeum Ziem Zachodnich 
– historia i perspektywy"
W dniach 18–19 maja 2010 r. Ośrodek przy współ-
pracy z Instytutem Historycznym UWr. organizu-
je konferencję naukową Muzeum Ziem Zachod-
nich historia i perspektywy Celem konferencji jest 
zebranie materiałów dotyczących powojennych 
zjawisk kulturowych na ziemiach zachodnich, 

które pomogą przy konstrukcji narracji muzeum 
poświęconemu tej problematyce (funkcjonuje 
ono pod roboczym tytułem „Muzeum Ziem Za-
chodnich”). Konferencja będzie miała charakter 
interdyscyplinarny i ma umożliwić wymianę in-
formacji o badaniach na temat ziem zachodnich 
prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. 
Swój udział w konferencji potwierdzili już m. in.: 
prof. Stefan Bednarek (IK UWr.), prof. Piotr Ma-
dajczyk (PAN Warszawa), prof. Andrzej Sakson 
(Instytut Zachodni), prof. Grzegorz Strauchold 
(IH UWr.), dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (IPN 
Wrocław), prof. Robert Traba (CBH PAN Berlin), 
prof. Jakub Tyszkiewicz (IH UWr.), dr Łukasz Ka-
miński (IPN Warszawa), , dr Sebastian Ligarski 
(IPN Szczecin), dr Robert Żurek (CBH PAN Ber-
lin). W sumie w konferencji będzie uczestniczyło 
około 30 prelegentów.

W ramach konferencji zostaną zorganizowane 
także dwa panele dyskusyjne. Pierwszy poświęco-
ny będzie nowoczesnemu muzealnictwu w Pol-
sce. Natomiast drugi panel będzie miał charakter 
publicystyczny, a jego uczestnicy będą starali się 
odpowiedzieć na pytanie „Czy Wrocław potrzebu-
je Muzeum Ziem Zachodnich?”.

Konferencja naukowa "Nazwa – dokumentem 
przeszłości regionu. Z problemów onomastyki 
śląskiej"
Konferencja organizowana jest przez Instytut 
Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Ośrodek w dniach 10-12 czerwca 2010 r. w Jeleniej 
Górze-Jagniątkowie jako V, jubileuszowa konfe-
rencja w ramach cyklu „Spotkań dolnośląskich”.

Wzorem poprzednich konferencji, zaproszeni 
zostali badacze z całej Polski, aby poprzez kompa-
rację wyników badawczych stworzyć jak najszer-
szą platformę do dyskusji nad tematyką dziedzi-
ctwa przeszłości Śląska. Seminarium w założeniu 
organizatorów ma charakter interdyscyplinarny. 
Będą w nim uczestniczyć: historycy, historycy 
sztuki, kulturoznawcy, etnolodzy, geografowie, 
kartografowie, poloniści, i germaniści, którzy 
chcieliby przedstawić proponowaną problematy-
kę na przestrzeni wieków.

Teksty wygłoszonych referatów zostaną opubli-
kowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.
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