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Multimedialna wystawa „Jerzy Woźniak – człowiek
do zadań specjalnych” www.jerzywozniak.pl –
Wrocław, 8 listopada 2013



8 listopada br.  wystartowała multimedialna wystawa „Jerzy Woźniak – człowiek do
zadań  specjalnych"  www.jerzywozniak.pl.  Organizatorem projektu  jest  wrocławski
Ośrodek  „Pamięć  i  Przyszłość",  a  partnerem  wydarzenia  –  Oddział  Instytutu  Pamięci
Narodowej we Wrocławiu.

Multimedialna  wystawa  prezentująca  życiorys  Jerzego  Woźniaka  jest  kolejną  formą
upamiętnienia  tej  niezwykłej  postaci:  oficera  AK,  pracownika  i  kuriera  Delegatury
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Zagranicznej WiN, w 1948 r. skazanego na karę śmierci przez komunistyczny sąd wojskowy
w Warszawie, doktora nauk medycznych, ministra RP, przewodniczącego Rady Światowego
Związku Żołnierzy AK i  Rady Kombatantów UdsKiOR, prezesa Zarządu Głównego WiN,
wybitnego Wrocławianina i Dolnoślązaka.

Rok  po  śmierci  Jerzego  Woźniaka  –  12  kwietnia  2013  r.  –  we  Wrocławiu  odbyło  się
uroczyste nadanie imienia Jerzego Woźniaka rondu przy zbiegu ulicy Inżynierskiej i Alei
Pracy,  a  także  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  wystawy:  „Losy  Polaków.  Jerzy  Woźniak
1923–2012", którą przygotowały Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz
Ośrodek  „Pamięć  i  Przyszłość".  Wystawa  ta  cieszy  się  dużą  popularnością  i  jest
eksponowana w różnych ośrodkach na terenie kraju.

Premiera multimedialnej wystawy www.jerzywozniak.pl, która miała miejsce 8 listopada,
rozpoczęła się od konferencji prasowej w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, przy
ul. Składowej.

Program inauguracji multimedialnej
wystawy poświęconej Jerzemu Woźniakowi

godz. 11.00, III LO, ul. Składowa 5
Wystawę przedstawił przy udziale uczniów szkoły, dyrekcji i nauczycieli jej autor –
Grzegorz Kowal.

godz. 17.00,  Centrum Edukacji Historycznej Konspira, pl. Solny 11 Panel
dyskusyjny  zatytułowany:  „Patriotyzm Jerzego  Woźniaka  a  patriotyzm jutra  –
punkty wspólne?" z udziałem: Kazimierza Michała Ujazdowskiego – byłego Ministra
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Marka  Mutora  –  współtwórcy  programu
„Patriotyzm Jutra",  Tadeusza  Polkowskiego  –  rapera,  artysty  zajmującego  się
tematyką patriotyczną, Marcina Kędzierskiego – prezesa Klubu Jagiellońskiego i
współautora projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu", Grzegorza Mazura –
nauczyciela historii w III LO.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele rodziny Jerzego Woźniaka, prezentowana
była ekspozycja.

godz. 20.00, Centrum Edukacji Historycznej Konspira, pl. Solny 11
Koncert hip-hopowy zespołu Tadek Firma Solo
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