
Załącznik nr 1c 

Założenia merytoryczne intro. Wystawa wirtualna „Rzeczy pierwsze we Wrocławiu” 

 

1) Opis intro  

 

Preferowane rozwiązanie wystawiennicze: ok. 60 sekundowa animacja na podstawie 

fragmentów materiałów archiwalnych lub filmów fabularnych z wyeksponowanymi 

datami i wydarzeniami oraz lapidarnym, odwołującym się do emocji opisem/narracją 

dźwiękową (do wykorzystania m.in. materiał dostarczony przez Zamawiającego). Film 

prezentujący za pomocą dźwięku (głos lektora lub głosy postaci z poziomu 2) i obrazu 

(anonimowane zdjęcia i grafiki) główną linię narracyjną wystawy i historyczny kontekst 

prezentowanej opowieści. 

 

1 klatka: Żołnierze świętujący zakończenie wojny. 

W końcu nadszedł koniec wojny, dający wytchnienie oraz nadzieję po kilku latach 

doświadczanych cierpień, okupacji, zniewolenia. Dla jednych to kres zmagań 

frontowych, dla innych początek wydarzeń, które na trwałe odmieniły ich życie. 

 

2 klatka: Dygnitarze, politycy i migawki z Poczdamu. 

Decyzją polityczną tworzy się nowy ład europejski. Zmiany granic państwowych 

wymuszają masowe migracje różnych nacji. W konsekwencji dramat przesiedleń dotyka 

milionów ludzi. 

 

3 klatka: Ludzie pakujący swoje walizki, czekający z dobytkiem na pociąg, w tym z 

bagażami, bydłem/trzodą itp. 

Z dobytkiem spakowanym do kilku walizek, w daleką drogę wyruszają setki tysięcy 

obywateli Polski. Wysiedleni, niekiedy wywłaszczeni, zmuszeni do zmiany życia. 

Niektórzy decydują się na wyjazd na tzw. Ziemie Odzyskane w poszukiwaniu lepszej 

przyszłości. Jeszcze inni trafiają tam powracając z różnych frontów wojennych, w 

poszukiwaniu spokoju. 

 



 

4 klatka: Podróż pociągiem. 

Podróż w stłoczonych wagonach, często ze zwierzętami hodowlanymi, w oczekiwaniu 

na nieznane. Koniec tułaczki i rozpoczęcie wszystkiego na nowo. 

 

5 klatka: Zrujnowany Breslau/Wrocławia. 

Zniszczone, jeszcze dymiące od działań wojennych miasto nie jest rajem, raczej 

świadectwem okropności wojny. Po jego ulicach dumnie przemieszają się zwycięskie 

wojska, jak również przygnębieni przegrani, dotychczasowi mieszkańcy oczekujący 

decyzji co do ich dalszych losów. W maju 1945 roku pojawiają się i ci trzeci, rzuceni 

przez dziejową zawieruchę nad Odrę. Przybywają w większości na stację kolejową, z 

których nasi bohaterowie rozchodzą się w różne strony miasta by przez kolejne lata 

poznawać i oswajać obce miasto, które stanie się ich domem.  

 

2) Referencje wizualna intro: 

 https://www.artofthetitle.com/title/john-lewis-good-trouble/ 

 https://www.artofthetitle.com/title/godfather-of-harlem/ 

 


