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Publikacja „radosne obchody Święta 
Niepodległości”
W ramach rozpoczętej w 2010 r. serii wydawni-
czej skierowanej do nauczycieli historii i WOS-u 
(z naciskiem na historię regionalną) Ośrodek 
przygotował i wydał drugą publikację. Książecz-
ka Radosne obchody Święta Niepodległości zawiera 
nietuzinkowy materiał stanowiący pokłosie dzie-
sięcioletniej pracy nauczycieli, dzieci i młodzieży 
wrocławskich placówek oświatowych uczestniczą-
cych w Radosnych Obchodach Święta Niepodle-
głości organizowanych przez Wrocławskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Kultury 
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.Wyboru i opra-
cowania tego materiału dokonali doradcy meto-
dyczni WCDN-u: Ewa Skrzywanek i Małgorzata 
Olewińska-Syta. Wśród propozycji uczczenia 
Narodowego Święta Niepodległości znaleźć moż-
na gry edukacyjne, piosenki, quizy, scenariusze 
lekcji, apeli itp.

Publikacja powstała dzięki współpracy z Wroc-
ławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tramwaj Wolności – „70. rocznica  
powstania armii krajowej”
Z okazji 70. rocznicy powstania Armii Krajowej 
przygotowaliśmy wystawę, która była prezen-
towana w jednym z   wrocławskich tramwajów. 
Ekspozycja z cyklu Tramwaj Wolności prezentuje 
wspomnienia dawnych żołnierzy AK. Armia Kra-
jowa jest uważana za największe i najlepiej zorga-
nizowane podziemne wojsko działające w czasie 
wojny w okupowanej Europie.

Ekspozycja stanowi reaktywację projektu 
wystawienniczego Tramwaj Wolności, który był 
realizowany w latach 2008-2010 Przedsięwzięcie 
realizowane wspólnie z Zarządem Regionu Dol-
nośląskiej „Solidarności” oraz wrocławskim MPK, 
polega na zaprezentowaniu we wrocławskich 
tramwajach wystaw, związanych tematycznie 
z szeroko rozumianym zagadnieniem wolności.

Promocja Wrocławskiego  
rocznika Historii Mówionej
Najnowsze wydawnicze „dziecko” Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość” – pierwsze w Polsce pis-
mo naukowe zajmujące się metodą oral history 
– zostało zaprezentowane szerszej publiczności. 
Podczas spotkania promocyjnego o Wrocław-
skim Roczniku Historii Mówionej i roli oral history 
w badaniach historycznych rozmawiali prof. Mar-
ta Kurkowska-Budzan z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, prof. Jakub Tyszkiewicz z Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz redaktor naczelny rocznika 
– Wojciech Kucharski. W gorącą dyskusję chęt-
nie włączyli się widzowie -– studenci, naukowcy 
i dziennikarze zainteresowani tą szczególną i nie 
do i końca  znaną w Polsce metodą badawczą.

Grant Oral History
Rozstrzygnięta została druga edycja konkursu 
,,Grant Oral History”. Konkurs skierowany jest 
do studentów i młodych naukowców, poruszają-
cych w swoich badaniach problematykę związaną 
z  historią terenów włączonych do państwa pol-
skiego po II wojnie światowej, którzy wykorzystu-
ją w swojej pracy naukowej metodę oral history. 
Każdy z laureatów zobowiązany jest do dostarcze-
nia wraz z transkrypcją 20 relacji. W ten sposób 
pozyskujemy świadectwa do zbiorów Archiwum 
Historii Mówionej Ośrodka.

Hard as a rOck
Aby zachęcić młode zespoły muzyczne do podję-
cia w swej twórczości tematyki AK-owskiej, zapro-
ponowaliśmy konkurs „Hard as a ROCK, twardzi 
jak skała - 70. rocznica powstania Armii Krajo-
wej”. Muzycy mieli za zadnie stworzyć utwór, 
który najlepiej oddawałby bohaterstwo i dokona-
nia tej dzielnej organizacji. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem wśród zespołów rocko-
wych, a Koncert Finałowy (12.02. we wrocławskim 
Teatrze Lalek) z udziałem muzyka i kompozytora 
Przemysława Gintrowskiego zgromadził tłumy 
fanów.


