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Dziś chcemy polecić Państwu publikację wyjątkową i najbardziej osobistą ze wszystkich 
naszych wydawnictw. Osobistą, ponieważ prezentuje to, co mamy najcenniejszego, co jest 
naszym kapitałem. Publikacją tą jest Album Pamiątek, który prezentuje Zbiory Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość”, gromadzone na przestrzeni ponad trzynastu lat jego istnienia.

Album Pamiątek prezentuje efekty „zakulisowej” działalności Ośrodka. „Zbieranie, przeglądanie, 
selekcjonowanie. Opracowywanie kolejnych pozycji w bazie danych. Ratowanie przed wilgocią. 
Sklejanie fragmentów. Śledztwa w sprawie miejsc i osób przedstawionych na fotografii. 
Dokument po dokumencie, obiekt po obiekcie...” - tak we wprowadzeniu o zadaniach naszego 
Centrum Dokumentacyjnego zajmującego się zbiorami pisze dyrektor Ośrodka „Pamięć  
i Przyszłość” dr Marek Mutor. Jak słusznie zauważa, jest to praca żmudna i mało medialna. Często 
goście zwiedzający naszą wystawę główną Wrocław 1945 - 2016 zadają pytania o tę czy inną 



rzecz ofiarowaną Centrum Historii Zajezdnia, w którym prezentowane są zbiory Ośrodka. Tym 
Albumem chcemy odpowiedzieć na przynajmniej niektóre z tych pytań. Znajdziemy tu odpowiedź 
na pytanie, skąd te zbiory się wzięły. Jednym ze sposobów pozyskiwania eksponatów była akcja 
zbiórki pamiątek historycznych „Uwolnij historię”, zorganizowana w 2011 roku z udziałem 
wrocławskiego kabaretu Elita. W wyniku tej akcji pozyskaliśmy kilkaset różnego rodzaju zbiorów 
i pamiątek historycznych, m.in. fotografie, dokumenty, plakaty, ale również przedmioty, jak np. 
centralę telefoniczną, kask ZOMO-wca, radio „Pionier”, adapter „Bambino”. Szczególnie cennymi 
eksponatami są: kolekcja kilkunastu klaserów znaczków poczty „Solidarności” oraz nieznane 
dotąd zdjęcia z czasu stanu wojennego. Akcja się zakończyła, ale nadal zbieraliśmy materialne 
ślady przed i powojennej historii mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, gromadziliśmy 
nagrania wspomnień świadków historii. 

Pięć lat temu na jednym z portali internetowych mogliśmy przeczytać: Wrocławski Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” zbiera pamiątki, które znajdą się na ekspozycji w Centrum Historii 
Zajezdnia. Wystawa będzie prezentowała historię Wrocławia z lat 1945-2016. Centrum 
powstaje w miejscu, gdzie w 1980 r. rodziła się dolnośląska Solidarność. Mimo iż Centrum 
Historii Zajezdnia będzie niedługo (16 września) obchodzić czwartą rocznicę rozpoczęcia 
działalności, zbieranie pamiątek trwa nadal i każdy może się zaangażować. Jak? Odpowiedź 
jest prosta. Podzielcie się Państwo z nami swoimi pamiątkami, świadectwami historii rodziny, 
środowisk, w których funkcjonowali Państwa przodkowie lub Państwo przed laty. Zgłoście się do 
nas - najlepiej do Centrum Dokumentacyjnego. Nadal gromadzimy również nagrania wspomnień 
świadków historii.

Album Pamiątek został podzielony na osiem rozdziałów prezentujących poszczególne rodzaje 
zbiorów: 1. Archiwa osobiste i kolekcje; 2. Zbiory archiwalne instytucji, stowarzyszeń i innych 
podmiotów prawnych; 3. Relacje historii mówionej i spisane wspomnienia; 4. Dokumenty życia 
społecznego; 5. Zbiory fotograficzne; 6. Zbiory audiowizualne; 7. Muzealia; 8. Zbiory specjalne. 
Mamy więc tu całe spektrum działalności Centrum Dokumentacyjnego Ośrodka. 

Rozdział pierwszy przedstawia m.in. archiwum kardynała Bolesława Kominka, autora tekstu 
orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 r., które uważane jest 
za jeden z najważniejszych etapów pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. 
Znajdziemy tu również kolekcję Ireny Pyrek urodzonej w Breslau w polsko-niemieckiej 
rodzinie. Nie mogło też zabraknąć kolekcji Henryka Tomaszewskiego, założyciela i dyrektora 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy. O tym, dlaczego trafiła do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, 
przeczytacie Państwo właśnie w tym rozdziale. Zaprezentowane tu archiwa i kolekcje sięgają 
o wiele dalej niż powojenna historia Wrocławia, pokazują korzenie i przeszłość ludzi, którzy 
budowali tu życie od nowa po wojennej pożodze.

Rozdział drugi prezentuje Archiwum Związku Sybiraków Oddział we Wrocławiu, Archiwum NSZZ 
„Solidarność” Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we 
Wrocławiu, materiały Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz Archiwum Międzyszkolnego 
Komitetu Oporu. 

W rozdziale trzecim znajdziemy informacje na temat zbiorów pozyskiwanych metodą historii 
mówionej (oral history) oraz wspomnień pisanych. W Archiwum Historii Mówionej Ośrodka 
znajduje się już blisko 900 nagrań i 144 spisanych wspomnień. Są to m.in.: relacje rówieśników 



niepodległości Polski nagrywane w całym kraju w ramach projektu: „100 100 - latków na 
100 - lecie”. Obejmują one również takie tematy jak: ekspatriacje, repatriacje i osadnictwo na 
powojennych Ziemiach Zachodnich i Północnych; II wojna światowa: Polskie Państwo Podziemne, 
okupacja niemiecka i sowiecka; kościół rzymsko-katolicki; mniejszości narodowe i etniczne; 
opozycja antykomunistyczna, życie zawodowe, kulturalne i społeczne i nauka w powojennym 
Wrocławiu.

Rozdział czwarty jest poświęcony materiałom wydawałoby się nieistotnym, ulotnym, zalegającym 
w szufladach, na półkach, które jednak są ważnym świadectwem życia społecznego, politycznego 
i kulturalnego swoich czasów. Zostały podzielone na: akcydensy, dokumenty i korespondencję, 
drugi obieg wydawniczy obejmujący pisma i książki oraz filatelistykę.

W rozdziale piątym można się zapoznać ze zbiorami fotograficznymi Ośrodka, które liczą około 
130 tysięcy zdjęć. „Zespół ten składa się z szeregu kolekcji i pojedynczych fotografii wykonanych 
przez amatorów oraz z kilku kolekcji powstałych na bazie oryginalnych zdjęć zawodowych 
fotografików wrocławskich” - jak we wstępie do tego rozdziału pisze Jan Zagwojski, Starszy 
Dokumentalista z naszego Centrum Dokumentacyjnego. 

W podrozdziałach zaprezentowano: fotografie amatorskie i rodzinne; kolekcje Stefana 
Arczyńskiego, Zbigniewa Nowaka, Stanisława Kokurewicza, Janusza Wolniaka i NAF Dementi. 
Warto tu wspomnieć, że niektóre z fotografii prezentujemy w wydawanych corocznie przez 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” kalendarzach ściennych.

Rozdział szósty prezentuje nasze zbiory audiowizualne. Od początku istnienia Ośrodka, czyli od 
marca 2007 r., wrocławianie i Dolnoślązacy przekazali do zbiorów m.in. kasety magnetofonowe 
i VHS oraz płyty gramofonowe i dyskietki. Zawierają one zapisy ważnych dla darczyńców 
wydarzeń rodzinnych, społecznych i historycznych oraz nagrania utworów towarzyszących im 
zarówno w wyjątkowych, jak i codziennych chwilach. Znajdziemy tu m.in. Archiwum Ośrodka 
Audiowizualnego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej oraz Radia RKS NSZZ „Solidarność” Dolny 
Śląsk.

W rozdziale siódmym przedstawiamy nasze muzealia, zbiór bardzo zróżnicowany, liczący 
prawie pięć tysięcy przedmiotów. Do najcenniejszych należą szaty liturgiczne pochodzące 
z kościoła w Obertynie (dzisiejsza Ukraina). Kolekcja składa się z 8 ornatów oraz kapy 
liturgicznej pochodzących z przełomu XIX i XX wieku oraz z początków wieku XX. Odpowiednie 
ich zabezpieczenie było ogromnym wyzwaniem. Dużą wartość mają pamiątki związane z Anną 
Walentynowicz, ofiarowane przez jej wnuka. Szczególnym obiektem w naszych zbiorach jest 
poniemiecka prasa stolarska wyprodukowana w Stuttgarcie ok. 1920 r. Najbardziej wzruszające 
muzealia pokazuje podrozdział poświęcony przedmiotom codziennego użytku. Wielu spośród 
Państwa rozpozna tu przedmioty dobrze sobie znane i wywołujące szereg wspomnień, często 
bardzo osobistych. Jesteśmy świadkami takich powrotów do przeszłości gości zwiedzających 
naszą stałą wystawę. 

Ostatni, ósmy rozdział został poświęcony zbiorom specjalnym. Są to m.in. przedmioty należące 
do wybitnych wrocławian: Tadeusza Różewicza (zawartość szuflady biurka), Tadeusza Strugały,  
prof. Władysława Czaplińskiego, Marka Petrusewicza, Janusza Sybisa czy Ryszarda 
Szurkowskiego. Mamy również w swych zbiorach pamiątki związane z honorowymi obywatelami 



Wrocławia: kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, Dalajlamą XIV oraz Janem Nowakiem 
Jeziorańskim. Nie można tu nie wspomnieć o największym eksponacie na naszej wystawie, 
amerykańskim wagonie kolejowym, który trafił na Dolny Śląsk w ramach pomocy organizowanej 
przez UNRRA w latach 40. XX w. Wzbudza on wiele emocji u przedstawicieli najmłodszego 
i najstarszego pokolenia odwiedzających naszą wystawę główną. U tych najstarszych często 
wiąże się z bolesnymi wspomnieniami trudnego powojennego dzieciństwa, w najmłodszych budzi 
respekt swymi rozmiarami, zaciekawienie swoją „starożytnością” bądź wątpliwości techniczne 
typu: czy można nim odjechać, jak tu się zmieścił, czy sam tu wjechał. 

Kończymy nasz przegląd, zapraszamy do lektury Albumu Pamiątek oraz do odwiedzenia wystawy 
głównej Wrocław 1945 - 2016 i poszukiwania wśród eksponatów bohaterów Albumu. Jeśli nie 
wszystkie pamiątki uda się odnaleźć, może to znaczyć, że czekają na swoją wystawę, na której 
będą zaprezentowane w odpowiednim kontekście, albo na zmianę ekspozycji stałej i szansę 
na zaistnienie w jej przestrzeni. Na pewno jednak wszystkie są odpowiednio zabezpieczone 
i  przechowywane. 

Jeśli zaś chcieliby Państwo mieć pewność, że gromadzone latami materialne ślady istnienia nie 
zaginą podczas przeprowadzek, nie ulegną zniszczeniu czy nie zostaną rozproszone w wyniku 
różnych zdarzeń, prosimy rozważcie możliwość przekazania ich Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość”.

Album Pamiątek - jak na album przystało - został pięknie wydany na kredowym papierze. 
Obszernie prezentuje zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, również, a może przede wszystkim, 
za pomocą fotografii. Poszczególne rozdziały opracowali merytorycznie specjaliści z Centrum 
Dokumentacyjnego na czele z Kierownikiem mgr. Dariuszem Misiejukiem oraz Dyrektor ds. 
Naukowych i Współpracy Instytucjonalnej dr hab. Wojciech Kucharski. 

Elżbieta Kałuża
Przewodnik w Centrum Historii Zajezdnia
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