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Spotkanie we wrocławskim 
Klubie Inteligencji Katolickiej.
12 kwietnia 2010 r. we wrocławskim Klubie Inte-
ligencji Katolickiej odbył się panel dyskusyjny 
“Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich z 1965 r.” 

Gośćmi spotkania byli prof. Grzegorz Strau-
chold, Dariusz Misiejuk, Marek Mutor i dr Wojciech 
Kucharski. Podczas panelu zostało zaprezentowane 
archiwalne nagranie wywiadu na temat orędzia, któ-
rego abp Bolesław Kominek udzielił telewizji ARD 
w styczniu 1966 r. 

Miejska gra edukacyjna „Młodzi w opozycji 
– Międzyszkolny Komitet Oporu”.
23 kwietnia 2010 r. odbyła się kolejna edycja 
miejskiej gry historycznej „Młodzi w opozycji – 
Międzyszkolny Komitet Oporu”, zorganizowana 
przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” przy współ-
pracy dawnych działaczy MKO, upamiętniająca 
25. rocznicę powstania tej młodzieżowej organi-
zacji opozycyjnej z czasów PRL -u. 

Udział w zabawie wzięło 120 uczniów z 12 wroc-
ławskich szkół ponadgimnazjalnych, a także dawni 
działacze MKO, którzy wcielili się w role tajnych 
łączników.

Zwycięzcą została drużyna nr 3 uczniów z Zespo-
łu Szkół Nr 5 (XIII Liceum Ogólnokształcące). 
Najbliższa edycja miejskiej gry historycznej organi-
zowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” odbę-
dzie się jesienią 2010 r.

Noc Muzeów w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”.
15 maja 2010 r., w ramach Nocy Muzeów Ośro-
dek „Pamięć i Przyszłość” zorganizował wystawę 
„Rzeka – Miasto – Ludzie” na zabytkowej barce 
„Złota Kaczka” zacumowanej przy bulwarze Ksa-
werego Dunikowskiego we Wrocławiu.

Wystawa „Rzeka – Miasto – Ludzie” prezentuje 
fascynującą historię rzeki Ordy, która nierozerwalnie 
wiąże się z dziejami Dolnego Śląska. Zwiedzający 
mogli także wziąć udział w grze terenowej „Wrocław 
– Miasto nad Odrą” oraz w konkursie wiedzy „Wroc-
ław – Odra”. 

Konkurs „Od Sierpnia ’80 do Czerwca ’89 
– zniechęcenie i bunt społeczeństwa. 
Świadectwa historyczne 1980-1989”.
W czerwcu dobiegła końca III edycja konkursu 
dla szkół ponadgimnazjalnych „Świadectwa histo-
ryczne”, pod hasłem „Od Sierpnia ’80 do Czerwca 
’89 – zniechęcenie i bunt społeczeństwa. Świade-
ctwa historyczne 1980–1989”.

Zgłoszonych zostało ponad 100 prac. W kate-
gorii praca indywidualna ucznia gimnazjum zwy-
cięzcą został Jarosław Kinal, uczeń Zespołu Szkół 
im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach, 
z  pracą Wspomnienia działaczki “Solidarności” Hen-
ryki Kubeczek z  Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego 
“Unia” w Głubczycach, wyróżnienia otrzymali: Jago-
da Słobodzian, Oliwia Gajda oraz Adrian Jurkow-
ski. W  kategorii praca indywidualna ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej zwycięzcą został Kacper Wieczo-
rek  z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Krzywoustego w  Głogowie, z pracą Internowany, 
wyróżnienia otrzymali: Jakub Janas, Marta Stolar-
czyk oraz Ewelina Kędzierska. 

Konferencja „Nazwa dokumentem przeszłości 
regionu. Z problematyki onomastyki śląskiej”
Od 11 do 13 czerwca w Jagniątkowie koło Jeleniej 
Góry Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” wspólnie 
z  Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wroc-
ławskiego i jeleniogórskim oddziałem Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu zorganizował kon-
ferencję „Nazwa dokumentem przeszłości regio-
nu. Z problematyki onomastyki śląskiej”, która 
poświęcona została pamięci prof. Stanisława Ros-
ponda zasłużonego badacza zagadnienia. 

Była to piąta, jubileuszowa konferencja w ramach 
cyklu „Spotkania dolnośląskie”. W spotkaniu wzięli 
udział historycy, poloniści, geografowie, archiwiści, 
historycy sztuki, regionaliści, kulturoznawcy z ośrod-
ków naukowych Wrocławia, Szczecina, Olsztyna, 
Opola i innych. Szczególne zainteresowanie wzbu-
dziły referaty poruszające kwestie związane ze zmia-
nami nazw geograficznych na Śląsku po 1945  r. 
oraz zmianami nazw ulic i placów po 1989 r. Jesz-
cze w tym roku planowane jest wydanie materiałów 
konferencyjnych.
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