
Współpraca z „Wratislaviae Amici”
Dzięki podpisanemu 11 marca 2011 r. porozumie-
niu Ośrodek „„Pamięć i Przyszłość”” wspierać 
będzie działalność Stowarzyszenia „Wratislaviae 
Amici”, któremu w ciągu dziesięcioletniej dzia-
łalności udało się zgromadzić jedną z najbardziej 
liczących się i najpopularniejszych kolekcji archi-
walnych fotografii Wrocławia i Dolnego Śląska 
znajdującej się na portalu internetowym www.
wroclaw.hydral.com.pl

„Tramwaj Wolności”
Od połowy marca we wrocławskich tramwajach 
można zobaczyć kolejną wystawę wchodzącą 
w  skład projektu współrealizowanego od 2008 
r. wspólnie z Zarządem Regionu NSZZ „Solidar-
ność” oraz wrocławskim MPK – „Tramwaj Wol-
ności”. Ekspozycja „Solidarny Wrocław – remi-
niscencja” nawiązuje do wystawy prezentowanej 
w 2010 r. z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność”.

Wyniki konkursów
8 czerwca rozdaliśmy nagrody w dwóch 
konkursach. 

W I edycji konkursu „Namaluj mi historię” 
pod hasłem „Co Fredro widział we Wrocławiu” dla 
uczniów szkół podstawowych I miejsce w katego-
rii klas IV–VI zajęły: Zuzanna Kłapkowska oraz 
Olgierd Dróżdż, II miejsce Marta Posadzy, III 
miejsce Patrycja Furmaniuk. Wyróżnienia zdoby-
ły Katarzyna Franczyk,  Natalia Galas, Julia Kuźnik 
i Milena Grygiel. W kategorii klas I–III wyróżnie-
nia otrzymały Natalia Franczak oraz Magdalena 
Zawiślak. W IV edycji konkursu „Świadectwa 
historyczne – Bohaterowie mojej miejscowo-
ści. Świadectwa historyczne 1945–2010” wśród 
uczniów gimnazjum zwyciężyła Natalia Bajak, 
I wyróżnienie otrzymał Marcin Piotrowski, 
II wyróżnienie – Agata Wszędybył i Laura Nowak. 
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  zwy-
ciężyła Aleksandra Brygier, pierwsze wyróżnienie 
zdobyła Dorota Tworkowska, II wyróżnienie – 
Angelika Otlewska i Joanna Rybka. 

Gra „W poszukiwaniu powojennego 
skarbu Wrocławia”
Dwadzieścia dwa zespoły, czyli ponad stu pięć-
dziesięciu uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych Wrocławia i okolic, 15 kwietnia przeniosły 
się w czasie do 1946 r. i wcieliło się w zespoły 
naukowo-badawcze historyków sztuki, którzy 
mają za zadanie zinwentaryzować zabytki ocalałe 
po II wojnie światowej. Zespołem, który najszyb-
ciej i najlepiej wykonał wszystkie zadania, była 
grupa uczniów z I LO we Wrocławiu. Współorga-
nizatorami gry i fundatorami nagród były: Bank 
Zachodni WBK Oddział I we Wrocławiu oraz 
czasopismo „ODKRYWCA”.

„Festung Breslau 1945  
– obraz nieznany”
Na wrocławskim Rynku od 29 kwietnia do 13 
maja prezentowana była ekspozycja plenerowa 
dotycząca walk o Wrocław w 1945 r. autorstwa 
Andrzeja Kraski-Lewalskiego. Zobaczyć na niej 
można było m.in. materiały propagandowe, wzy-
wające do obrony Festung Breslau, wyroki śmier-
ci na opornych, fotografie oblegającej Wrocław 
Armii Czerwonej oraz przemarsz zwycięzców po 
Rynku, na którym stoi jeszcze pomnik niemie-
ckiego cesarza Fryderyka Wilhelma III. Wysta-
wa „Festung Breslau 1945 – nieznany obraz” 
towarzyszyła konferencji naukowej pod tym 
samym tytułem, która odbyła się 6 maja 2011 r. w 
Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocław-
skiego, po której w Centrum Studiów Niemie-
ckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta obył 
się pokaz filmów dokumentalnych dotyczących 
Festung Breslau.

„Pokój opozycjonisty”
Wszyscy widzowie spektaklu Wroniec w reżyserii 
Jana Peszka wystawiango we wrocławskim Tea-
trze Lalek mieli szansę zobaczyć wystawę Ośrod-
ka rekonstruującą pokój młodego działacza opo-
zycji lat ’80. Meble z epoki, wystrój wnętrza oraz 
plakaty, ulotki, powielacze, na których można było 
wydrukować własny druk ulotny, zaaranżowane 
jako pokój młodego człowieka można było zwie-
dzać od 28 kwietnia do 8 maja 2011 r.

WYDARZENIA

77


