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Miejska Gra Historyczna  
– „Niezatapialny Wrocław”
Kolejna edycja miejskiej gry historycznej odbę-
dzie się 21 marca. Gra Niezatapialny Wrocław 
dotyczy powodzi, która zbliża się do Wrocławia. 
Zadaniem uczestników jest uratowanie miasta 
przed wielką wodą. Uczniowie ze szkół ponad-
gimnazjalnych  utworzą 7 osobowe grupy, których 
zadaniem będzie zebranie niezbędnych informa-
cji do przygotowania ekspertyzy, która pozwoli 
uratować Wrocław przed zatopieniem.

Każda grupa utworzy Specjalny Miejski Zespół 
Reagowania Antypowodziowego, którego zada-
niem będzie wspieranie Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego.

Projekcja filmu „kapłan pojednania”  
w katowicach
30 III 2012 r. w ramach Spotkania Naukowego 
Młodych pt. Mass-Media. Dziennikarstwo, Public 
relations organizowanego przez Wyższą Szkołę 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbę-
dzie się projekcja filmu Kapłan pojednania oraz 
spotkanie przedstawicielami Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość”: Markiem Mutorem i Wojciechem 
Kucharskim.

Namaluj mi historię  
– „Sportowy Wrocław”
Ruszyła II edycja konkursu plastycznego Nama-
luj mi historię, odbywa się pod hasłem: Sportowy 
Wrocław. Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy 
plastycznej (wykonanej dowolną techniką) przed-
stawiającą autorską wizję ucznia na temat historii 
sportu w Wrocławiu, słynnego sportowca bądź 
dyscypliny szczególnie ważnej dla Wrocławian.  
Konkurs przewiduje dwie kategorie wiekowe: pra-
ce uczniów z klas 1–3 oraz z klas 4–6. W każdej 
kategorii przyznane zostaną pierwsze trzy miej-
sca oraz wyróżnienia. Nagrodami będą gry eduka-
cyjne, książki oraz artykuły plastyczne.

Na prace czekamy do 13 kwietnia 2012 r.  Naj-
ciekawsze z nich zostaną zaprezentowane na 
wystawie, która jesienią stanie na Rynku.

Promocja książki Tomasza Merty  
”Nieodzowność konserwatyzmu”
16 kwietnia o godz. 20.00 w Duszpasterstwie 
Akademickim Maciejówka we Wrocławiu odbę-
dzie się spotkanie promujące książkę Tomasza 
Merty Nieodzowność konserwatyzmu.

Zaproszeni goście: minister kultury Bogdan 
Zdrojewki, Robert Kostro dyrektor Muzeum 
Historii Polski, Marek Cichocki reprezentujący 
Teologię Polityczną oraz Kazimierz Michał Ujaz-
dowski. Dyskusja będzie dotyczyć filozofii polityki 
oraz dorobku naukowego Tomasza Merty.

(przygotowała Agnieszka Hasik)


