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Digitalizacja materiałów Ośrodka 
audiowizualnego kurii Metropolitalnej 
we Wrocławiu.

Cenne materiały audiowizualne gromadzone 
w archiwach wrocławskiej kurii dzięki umowie 
podpisanej 18 lutego 2011 r. między Miastem 
Wrocław a Archidiecezją Wrocławską zostaną 
zdigitalizowane, by w przyszłości mogły być upo
wszechnianie i wykorzystywane w projektach 
dokumentacyjnych i edukacyjnych popularyzu
jących historię miasta i wrocławskiego Kościoła. 
Prace nad digitalizacją materiałów powierzo
ne zostały Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość”. 
Podpisaniu porozumienia towarzyszyła konfe
rencja prasowa, w której udział wzięli: prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz, dyrektor Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość” Marek Mutor, ks. dr Jerzy 
Rasiak – dyrektor Ośrodka Audiowizualnego przy 
Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej oraz ks. Sta
nisław Krzemień – dyrektor wydziału finansowo
gospodarczego Archidiecezji Wrocławskiej.

Tom pokonferencyjny: Nie tylko walka.
Żołnierze Armii Krajowej w powojennym 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Do sprzedaży trafiła publikacja zawierająca refera
ty wygłoszone podczas konferencji naukowej „Nie 
tylko walka... Żołnierze Armii Krajowej w powo
jennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”, która 
odbyła się 19 października 2010 r. z inicjatywny 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Dolnośląski we współpracy z Centrum 
Informacji i Rozwoju Społecznego, Instytutem 
Pamięci Narodowej, Inicjatywą Historyczną oraz 
Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”. Do projektu 
zaproszeni zostali młodzi historycy, których refe
raty miały przybliżyć wrocławianom powojenną 
historię miasta ze szczególnym uwzględnieniem 
wkładu żołnierzy Armii Krajowej w zagospodaro
wanie Ziem Zachodnich.

Publikacja jest dystrybuowana przez Wydawni
ctwo „Lena”.
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konkurs „Namaluj mi historię”
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza naj
młodszych do udziału w konkursie plastycznym, 
którego pierwsza edycja odbywa się pod hasłem: 
„Co Fredro widział we Wrocławiu?”. W tym roku 
mija 55 lat, odkąd pomnik Aleksandra Fredry sta
nął na wrocławskim Rynku. Przez ten czas był 
„świadkiem” wielu historycznych wydarzeń. Pra
ce plastyczne ukazujące autorskie wizje młodych 
artystów na temat tego, co przez ponad pół wieku 
mógł zobaczyć, należy przesłać na adres Ośrodka 
do 13 maja 2011 r. Regulamin oraz szczegóły kon
kursu znaleźć można na stronie www.pamieci
przyszlosc.pl.

Historyczna gra miejska
Licealiści już w kwietniu wyruszą na „Poszukiwa
nie powojennego skarbu Wrocławia”. Kolejna gra 
miejska będzie połączeniem lekcji historii Wroc
ławia lat 1945–1947 z zagadką kryminalną, którą 
będą musieli rozwikłać uczniowie dolnośląskich 
szkół ponadpodstawowych. Wszystkich zaintere
sowanych zachęcamy do śledzenia strony inter
netowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, na której 
już w marcu pojawią się: regulamin, karty zgło
szeniowe oraz szczegółowe informacje o grze.

konferencja „Dzieci, młodzież 
i studenci na Ziemiach Zachodnich 
po ii wojnie światowej”
Szczegóły dotyczące m.in. aktywności indywidu
alnej i zbiorowej, sposobów spędzania wolnego 
czasu czy najważniejszych organizacji, wokół któ
rych skupieni byli młodzi i najmłodsi mieszkańcy 
na Ziemiach Zachodnich, wszystkim zaintereso
wanym przybliżać będą naukowcy, którzy 26 maja 
będą uczestniczyć w konferencji naukowej orga
nizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
we współpracy instytutami historycznymi Uni
wersytetu Wrocławskiego i Olsztyńskiego oraz 
Instytutem Zachodnim. Wśród nich znajdą się 
m.in. prof. Grzegorz Strauchold, prof. Krzysztof 
Szwagrzyk czy dr Jolanta Popińska. Konferencja 
odbędzie się w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
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