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Gdy 15 minut przed hucznym otwarciem wystawy „Moje miasto”, przygotowanej 
z okazji przypadającego w 2000 r. milenium Wrocławia, ówczesny prezydent 
Wrocławia Bogdan Zdrojewski wizytował ekspozycję, świeżo pomalowana  
i opieszale schnąca jedna z poręczy w hali wystawienniczej przykleiła mu się do 
dłoni… Terminu otwarcia jednak nie zmieniono i 5 czerwca 2000 r. o godz. 17.00 
uroczyście otwarto długo wyczekiwaną przez wrocławian wystawę. Miała ona 
prezentować życie kulturalne, polityczne, gospodarcze i naukowe Wrocławia po 
II wojnie światowej i być tylko tłem obchodów milenijnych, a nieoczekiwanie stała 

się jednym z głównych wydarzeń obchodów tysiąclecia Wrocławia. 

5 CZerWCA    
„Moje miasto”, czyli wystawa o wrocławianach.

    Wszystkich wrocławianach

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Prace nad wystawą trwały blisko rok, a jej  

autorzy – zespół pod kierunkiem prof. Michała 

Jędrzejewskiego – starali się ją tak zaplanować, 

by odpowiadała na trzy pytania: Co jest istotą  

miasta? Z czym wrocławianie mogą się identy-

fikować? Co ważnego powojenni mieszkańcy 

uczynili dla swojego miasta po 1945 r.? „Nie 
rozważaliśmy, jak pokazać, ale co pokazać”  
– wspominają. Wybór padł na mieszkańców.

„Wrocławianie. Oni sami. To, co zrobili, co robią,
jacy są. Mieszkańcy tego miasta. Wszyscy
mieszkańcy. To ich postanowiliśmy pokazać”
– zapisali w katalogu do wystawy jej twórcy:

Włodzimierz Dolatowski, Stanisław Lose,

Mieczysław Piróg i komisarz wystawy Michał

Jędrzejewski.

Po roku intensywnych prac przygotowaw-

czych, w efekcie których zgromadzono tysiące 

eksponatów, fotografii i dokumentów, wystawa 

została zorganizowana w halach produkcyjnych 

Wytwórni Filmów Fabularnych. Na łącznej 

powierzchni ok. 2000 m2 zaprezentowano 

rozmaite zdarzenia z lat 1945–2000. Razem 

z prezentowaną w Hali Stulecia wystawą 

ukazującą osiągniecia ważniejszych wrocław-

skich firm, wystawa „Moje miasto” stanowiła 

główną ekspozycję obchodów tysiąclecia 

Wrocławia „Wrocław 2000”. Co ciekawe, łączna  

kubatura ekspozycji wynosiła ok. 20 000 m3, 

co sprawiło, że była to wówczas jedna z naj- 

większych wystaw problemowych zrealizowa-

nych w Polsce. 

Symbolicznym otwarciem wystawy, jej bra- 

mą, autorzy uczynili traumatyczny moment 

w dziejach Wrocławia, czyli rok 1945, kiedy 

„mieszkańcy bez miasta” spotkali „miasto 

bez mieszkańców”. Pierwsza strefa wystawy 

przedstawiała skalę zniszczeń miasta, spraw-

ców tych zniszczeń, atmosferę panującą na 

ulicach oraz nowych mieszkańców. Ukazano, jak 

wyglądało odgruzowywanie miasta, początki  

jego odbudowy i życie codzienne. W kolejnych  

strefach przedstawiono wybrane najważniejsze 

momenty z powojennej historii miasta, m.in. 

Wystawę Ziem Odzyskanych i Kongres Inte-

lektualistów w obronie pokoju z 1948 r. 

Wydarzenia z lat 50. XX w. symbolizowała 

np. trybuna 1-majowa z powiększonym plaka- 

tem promującym plan sześcioletni (1950–

1956) oraz ówczesne wyroby przemysłowe 

– pierwsze lodówki i pralki, motocykl i moto-

rower. Symbolem lat 60. twórcy wystawy

uczynili m.in. produkowany we Wrocławiu

szybowiec, który na wystawie zawisł tuż pod

stropem hali wystawienniczej. Nie zabrakło

także modeli elektrowozów, statków rzecznych,

śmigłowca, maszyn drogowych, wyrobów hut-

niczych, a także skafandra jedynego polskiego
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wielkich osiedli mieszkaniowych, happeningi 

Pomarańczowej Alternatywy, strajki „Solidar-

ności”, Kongres Eucharystyczny czy powódź  

z 1997 r.

Każdy z odwiedzających wystawę mieszkańców 

Wrocławia mógł znaleźć swoje imię i nazwi-

sko na „Wstędze wrocławian”, czyli wielkich 

planszach-wstęgach przenikających wszystkie 

strefy wystawy, na których wypisano prawie 

600 tys. nazwisk powojennych mieszkańców 

stolicy Dolnego Śląska.  

Wystawa cieszyła się ogromną popularnością, 

szczególnie, że prezentowana była w specjalne 

na tę okazję odremontowanym w blisko 

70 proc. Pawilonie Czterech Kopuł. Przez 

cztery miesiące odwiedziło ją ponad 70 tys.  

zwiedzających. We wstępie do katalogu, wyda-

nego już po zakończeniu ekspozycji, Marek 

Winkowski, ówczesny dyrektor Wydziału  

Inicjatyw Gospodarczyk Urzędu Miejskiego 

Wrocławia, pisał: „Była zdarzeniem nie tylko 
niezwykłym, ale w pewnym sensie również 
niezamierzonym. Wpisana w program obchodów 
milenium prezentacja osiągnięć gospodarczych 
Wrocławia miała być pokazana na tle zdarzeń 
społeczno-kulturalnych. To tło, jak uczeń czarno-
księżnika, przerosło mistrza i stało się wielkim 
swoistym bytem, jednym z największych zdarzeń 
milenijnych obchodów. Stało się to dzięki nie-
zwykłej erupcji pomysłów twórców wystawy. 
[…] Pasja tworzenia, wyobrażania i olbrzymi 
wysiłek kilkusetosobowej grupy projektantów  
i wykonawców wystawy zakończył się dziełem, 
które dla nikogo, kto je zobaczył, nie było obojętne. 
Każdy z nas – mieszkańców Wrocławia – na 
wystawie »Moje miasto« odnalazł swój kawałek 
historii, przez co stało się to miasto jeszcze 
bardziej NASZE”.

kosmonauty, Mirosława Hermaszewskiego. 

Sentyment zwiedzających wzbudzał „pokój 

Kowalskiego”, czyli odtworzone typowe miesz-

kanie z lat 60., w którym zadbano o wszystkie, 

nawet najdrobniejsze elementy wyposażenia. 

O sukcesach wrocławskich sportowców – olim- 

pijczyków, mistrzów świata i Europy – przy-

pominały prezentowane na wystawie trofea 

sportowe. Obok pisarzy, artystów, uczonych 

i duchownych, sportowcy znaleźli się także 

w galerii zasłużonych wrocławian, która była 

prezentowana w centralnej części wystawy. 

Ogromnym powodzeniem cieszyło się zdjęcie  

lotnicze Wrocławia w powierzchni 14 x 8 

metrów, któremu można się było przyglądać 

ze specjalnego tarasu widokowego, gdzie  

umieszczono lunety umożliwiające szczegóło- 

wą obserwację fotografii. Nie zabrakło także 

setek plakatów prezentujących życie kulturalne 

powojennego Wrocławia, baru pionierów  

z 1945 r., kina z lat 50., w którym wyświetla- 

no powstałe wówczas w Wytwórni Filmów 

Fabularnych filmy, autentycznego fragmentu 

scenografii z Teatru Jerzego Grotowskiego. 

Wystawa w atrakcyjny sposób przypominała 

także wiele ważnych wydarzeń w dziejach Wro- 

cławia w latach 70., 80. i 90., jak np. budowę 

Fragment wystawy „Moje Miasto” prezentującej nazwiska 
blisko 600 powojennych mieszkańców Wrocławia

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

współpraca: Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski 
Via Vratislavia
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Wszystkie fotografie, o ile nie wskazano inaczej, pochodzą z katalogu wystawy: Wrocław Moje 

Miasto. Dokumentacja, materiały i komentarze wystawy „Moje Miasto” zorganizowanej staraniem 

Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniach 5.06.–25.09.2000 r.”, Wrocław 2001.

Projekt wystawy – widok ogólny

Twórcy wystawy. Od lewej: Włodzimierz Dolatowski, Stanisław Lose, Michał Jędrzejewski, Mieczysław Piróg
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Witryna wystawy „Moje miasto”, fot. Barbara Matyńska / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Otwarcie wystawy „Moje miasto”, 5 czerwca 2000 r. Pośrodku (z kwiatami, ówczesny prezydent Wrocławia,  
Bogdan Zdrojewski, obok kurator wystawy, prof. Michał Jędrzejewski
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Wejście na wystawę: mieszkańcy bez miasta,  
miasto bez mieszkańców„Pamięć i Przyszłość”

Strefa zniszczeń – Wrocław po wojnie

Fragment wystawy z plakatami prezentującymi powojenne  
życie kulturalne we Wrocławiu

Widok z góry na strefę wejściową wystawy 

Platforma widokowa i obrotowy, grający Rynek, będący jedną ze stref dźwiękowych
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Ogólnodostępna trybuna 1-majowej, na której każdy zwiedzający  
mógł się sfotografować. Tu: twórcy wystawy

Ekspozycja „Szaberplac”

Fragment wystawy nawiązującej do słynnej piosenki  
„Mkną po szynach niebieskie tramwaje...”

Jedna z ilustracji lat 60. XX w. – „Pokój Kowalskiego”
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Stefa wystawy przypominającej o wydarzeniach  
z 1948 r. – Wystawie Ziem Odzyskanych  

i Kongresie Intelektualistów
„Kurier Wspomnień” – przegląd prasy z 55 lat

Fragment galerii zasłużonych wrocławian, u góry skafander Mirosława Hermaszewskiego
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Taras widokowy z lunetami umożliwiającymi przyglądanie się lotniczemu zdjęciu Wrocławia

Powódź 1997 r., w telewizji kronika powodzi
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Szybowiec „Foka” produkowany we Wrocławiu, 
w tle galeria wrocławskich sportowców i ich trofea

Zdjęcie lotnicze Wrocławia

Ilustracja lat 80. XX. – „ZOMO Strasse”, stan wojenny, Pomarańczowa Alternatywa
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Wrocławska architektura i jej autorzy


