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Dr Kamil Dworaczek o wizji wrocławskiego
oddziału IPN - Radio Rodzina [WYWIAD]
Dr Kamil Dworaczek - nowy dyrektor Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział we Wrocławiu w Radio Rodzina. W
„Porannym Gościu” mówił m.in. o wizji rozwoju instytucji, którą
kieruje od 15 listopada, nowych - multimedialnych projektach
IPN, wojnie na Ukrainie oraz o zbliżającej się 41. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

-Decyzja była dla mnie zaskoczeniem – zdradza nam dr Kamil Dworaczek – nowy dyrektor
wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Na naszej antenie słuchacze mogli usłyszeć historyka m. in. w tematyce podejmującej stan
wojenny czy katastrofę w Czarnobylu. – Przez wiele lat, cała moja aktywność badawcza
koncentrowała się na opozycji w PRL, mówi dr Kamil Dworaczek – nowy dyrektor
wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Nowy dyrektor tłumaczy także swoje zainteresowanie katastrofą w Czarnobylu w 1986
roku.

 

Wrocławskie Targi Dobrych Książek odbędą się od 1-4 grudnia 2022 w Hali Stulecia we
Wrocławiu.

Wizja nowego dyrektora wrocławskiego oddziału IPN

Dr Kamil Dworaczek chce korzystać z najnowszych technologii, by trafić do najmłodszego
pokolenia, stworzyć Centrum Nowych Technologii w oddziale IPN czy utworzyć nowe
Przystanki Historii na mapie Dolnego Śląska m. in. w Legnicy. Wczoraj takie miejsce
powstało w Brzegu.

-Chciałbym przestawić pion edukacyjny na nowocześniejsze tory, mówi dr Kamil
Dworaczek.

 

Dodatkowo zadbano o elementy interaktywne, dodaje historyk.



 

Projekt cieszy się zainteresowaniem wśród najmłodszych, zaznacza nowy dyrektor
wrocławskiego oddziału IPN.

 

Obchody wprowadzenia stanu wojennego

Wrocławski oddział IPN koncentruje się na obchodach kolejnej rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego – 13 grudnia. Wydarzenia odbędą się nie tylko w stolicy Dolnego Śląska.
W tym roku rocznicę wrocławski IPN upamiętni w Jeleniej Górze.

 

9 grudnia wydarzenia związane z rocznicą stanu wojennego będą odbywać się we
Wrocławiu.

 

Nowe Przystanki Historii na mapie Dolnego Śląska

Po Wrocławiu i Brzegu wrocławski oddział IPN chce otworzyć takie miejsce w Legnicy.

 

Nowy dyrektor IPN we Wrocławiu o wojnie w Ukrainie

Od 24 lutego trwa wojna w Ukrainie. Nowego dyrektora IPN pytaliśmy o dalszy przebieg
inwazji na naszych wschodnich sąsiadów.

– Na wydarzenia na wschodzie patrzę jak na powrót do Zimnej Wojny, mówi dyrektor IPN.

 

Trudno mówić o przewidywaniach – mówił dr Kamil Dworaczek.

 

W ubiegłym tygodniu doszło do eksplozji rakiety w Przewodowic na wschodniej granicy
Polski, w wyniku której zginęły dwie osoby.

Nowy dyrektor pochodzi z Górnego Śląska, ale od studiów jest związany z Wrocławiem.

Dr Kamil Dworaczek był także edukatorem w Referacie Edukacji Historycznej oraz
inspektorem w Wydziale Badań Naukowych, następnie jako inspektor i specjalista w
Oddziałowym Biurze Badań Historycznych. CAŁA ROZMOWA.
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