
 

 

Zarys koncepcji wirtualnej wystawy pod roboczym tytułem  

„Rzeczy Pierwsze we Wrocławiu” 

 

1. Założenia merytoryczne 

 

Celem wystawy jest ukazanie zmiany, jaka nastąpiła we Wrocławiu w pierwszych 

powojennych latach (1945–1948), i próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nowi 

mieszkańcy tego miasta radzili sobie ze skutkami II wojny światowej. Jak radzili sobie z 

wojenną traumą, oswajali obce miasto, rozpoczynali nowy etap życia. Cel ten będzie 

osiągnięty przez opowieść o tych latach i o „rzeczach pierwszych”1 we Wrocławiu 

odkrywanych/doświadczanych przez fikcyjnych bohaterów (choć z odwołaniem do 

autentycznych biografii) oraz przez ukazanie znaczących dla tego okresu wydarzeń, 

miejsc i ludzi.  

Osnową narracji będą życiorysy bohaterów, stanowiące pretekst do opowiedzenia 

zwiedzającym o wybranych „rzeczach pierwszych”. Narracja wystawy prowadzona 

będzie częściowo w I osobie (w indywidualnym dla danego bohatera stylu) i w czasie 

teraźniejszym w taki sposób, aby zwiedzający mógł poczuć się współuczestnikiem 

tamtych wydarzeń. Preferowane przez Zamawiającego rozwiązanie wystawiennicze, tj. 

podział na bohaterów (poziom II – gdzie poznajemy bohaterów i wybieramy z kim 

będziemy zwiedzać) i miejsca/kategorie (poziom III – gdzie bohaterowie będą 

poznawać/odkrywać „rzeczy pierwsze we Wrocławiu”), mają łączyć prezentację 

materiałów audiowizualnych (filmów archiwalnych, fabularnych, animacji, nagranych 

dźwiękowo narracji oraz dźwięków tła), ikonografii i animacji eksponatów w 3D. Na tym 

etapie pracy nad wystawą teksty mają charakter roboczy i w ostatecznej wersji 

wystawy mogą ulec modyfikacjom i dostosowaniu do ostatecznej formy wystawy. 

Oferent może – także w toku prac nad projektem wykonawczym – zaproponować 

połączenie ze sobą niektórych miejsc/kategorii jeżeli uzna, że zapewni to większą 

spójność i płynność narracji wystawienniczej. Ostateczne przyjęcie takiego rozwiązania 

będzie możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego. 

 

                                                           
1 Rozumiemy przez to różnego rodzaju wydarzenia publiczne i prywatne doświadczane przez powojennych 
mieszkańców w jakimś sensie jako pierwsze.  



 

 

2. Założenia „techniczne” 

 

Wystawa będzie miała formę wirtualną: 

 

1. responsywna strona internetowa zgodna ze standardami WCAG 2.1 

2.  Dwie wersje językowe: w języku polskim i angielskim,  

3. treści prezentowane będą na trzech głównych poziomach :  

a) Poziom I – uruchomienie strony www – ok. 60-sekundowe intro (z możliwością 

pominięcia przez zwiedzającego);  

b)  poziom II – strona główna, czyli widok wnętrza dworca kolejowego, poziom 

ogólny (elementy animacji poruszających się/zmieniających się postaci);  

c) poziom III, szczegółowy – miejsca/kategorie, gdzie będą prezentowane 

materiały tekstowe, ikonograficzne, dokumenty, nagrania audiowizualne i 

dźwiękowe, animacje 3D eksponatów.  Poziom III będzie możliwy do zwiedzania 

w czterech momentach w czasie ( lata 1945-1948, dla danego roku każda 

kategoria/miejsce może ulec zmianie – całkowicie albo w graficznych detalach i 

prezentowanych w danym miejscu treściach). 

4. Zwiedzającemu towarzyszyć będzie muzyka lub dźwięki tła (dopasowane do 

miejsca odgłosy) w jakości stereo. 

5.  Maksymalna rozdzielczość full HD, z możliwością wyboru rozdzielczości 

materiałów audio-wideo od 480 px do max. rozdzielczości 4K.  

6. Preferowane języki programowania to php, java script, html, css. 

 

Obok zaprojektowania i wykonania wirtualnej wystawy, zgodnie ze scenariuszem i z 

wykorzystaniem materiałów (zdjęcia, dokumenty, teksty, tłumaczenie na j. angielski), 

dostarczonych przez Zleceniodawcę, Wykonawca będzie odpowiadał za: 

 

1) stworzenie identyfikacji wizualnej strony i całej szaty graficznej (wygląd 

bohaterów, miejsc, przedmiotów itp.); 

2) opracowanie narracji i  wybór techniki realizacji  intro;  

3)  opracowanie techniczne ikonografii i materiałów dźwiękowych; 



 

 

4) produkcję filmów, animacji, infografik, dźwięków i muzyki w tle, odgłosów 

dworca (ambient), produkcję nagrań głosów bohaterów, np. wypowiadających 

krótkie teksty wejścia do danego miejsca/przestrzeni. (Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do 

stworzonej muzyki i dźwięków  oraz do przekazania licencji. Wszystkie te 

materiały  będą wymagać akceptacji Zamawiającego; 

5) produkcję nagrań lektora w polskiej i angielskiej wersji językowej; 

6) produkcję nagrań cytatów – uruchamianych po najechaniu na bohatera na 

dworcu, po wejściu do każdego miejsca/kategorii (w pierwszej osobie), w 

polskiej i angielskiej wersji językowej; 

7) opracowanie ok. 50 materiałów audio/video (max. 60 minut – łącznie) 

8) opracowanie/ sfotografowanie 20 eksponatów prezentowanych na wystawie 

w formie animacji 3D; np. walizka, młynek do kawy, rower, karabin; 

9) wprowadzenie na stronę wszelkich tekstów w języku polskim oraz angielskim, 

dodatnie transkrypcji w języku angielskim do filmów archiwalnych 

zamieszczonych na stronie;  

10) wybór aktorów według charakterystyki, których sylwetki posłużą do 

narysowania i zaanimowania naszych bohaterów, przeprowadzenie 

charakteryzacji i sesji zdjęciowej oraz ich przerysowanie; 

11) zaprojektowanie wskazanych miejsc/przestrzeni pomieszczeń (120-140 sztuk) 

na podstawie zdjęć/rysunków; stworzenie narysowanej przestrzeni przez 

grafików; 

12)  opracowanie lay-outu wystawy z założeniem, że preferowana przez wykonawcę 

kreska graficzna powinna być zainspirowana fotografią przetworzoną przez 

grafika  i nawiązywać do materiałów referencyjnych umieszczonych w 

niniejszym dokumencie; 

13)  opracowanie do 40 kombinacji zmian/lokowania bohaterów w przestrzeni 

dworca (10 bohaterów na przestrzeni 4 lata 

14)  opracowania  systemu i sposobu kierowania postaciami i sposobu komunikacji 

na linii zwiedzający/użytkownik-bohater; 

15)  opracowanie funkcjonalnego sposobu działania i przemieszczania się po stronie 

www w czasie (lata 1945-1948) i w miejscach; 



 

 

16)  opracowanie mechanizmu 3 ścieżek edukacyjny (śladami 3 bohaterów) po 

wystawie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Na drodze tych bohaterów 

będą występowały interakcje; np.: dokument do wypełnienia, wyboru 

składników z listy, wykonania zadania szkolnego, quiz z wiedzy; 

17)  opracowanie layoutu ( stylizowanej gazety codziennej – po jednym numerze na 

każdy rok) 

18)  zapewnienie serwera i serwisu dla wystawy przez okres 5 lat od momentu 

uruchomienia strony www wystawy oraz zaproponowanie sposobu przekazania 

serwera/praw do serwera po tym okresie; 

19)  stworzenie panelu/menu z  zakładkami:  o wystawie, o autorach, kontakt, 

stopka redakcyjna i sponsorzy z możliwością dodania 1 dodatkowej zakładki.  

20)  zapewnienia gwarancji i usuwania usterek na stronie przez okres 5 lat. 

Wystawa „Rzeczy pierwsze we Wrocławiu” – szacunkowy wykaz tekstów 

L.p. Nazwa Ilość opisów Ilość znaków Łączna maksymalna 
ilość znaków 

Poziom I     

1 Informacje o wystawie 1 15.000 15.000 znaków 

2 Intro 1 1.000  1000 znaków 

Poziom II     

1 Opisy Dworca 4 1.000  4.000 znaków 

2 Opisy bohaterów 10  1.000  10.000 znaków 

3 Opisy na mapę 80  700  56.000 znaków 

Poziom III     

1 Opisy miejsc 140 300 42.000 znaków 

2 Obiekty/dokumenty 420  500 210.000 znaków 

3 Eksponaty 3D 20  500 10.000 znaków 

4 Opisy nagrań 50 500 25.000 znaków 

5 „Gazeta” 4 roczniki 35.000  140.000 znaków 

     

RAZEM    513.000 znaków 

 

3. Poziomy wystawy 

 

Treści na wystawie prezentowane będą na trzech poziomach:  

1) uruchomienie strony www – intro; 

2) strona wyjściowa – poziom ogólny;  

3) miejsca – poziom szczegółowy; 

 



 

 

1) Poziom I - 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.  Założenia merytoryczne intro stanową załącznik nr 

1c. Wykonawca proponuje technikę realizacji i pomysł narracyjny intro.  

 

Referencje wizualna intro: 

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

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

 

2) Poziom II – Dworzec Główny PKP we Wrocławiu. Preferowane rozwiązanie 

wystawiennicze: animacja/grafika przestrzeni na podstawie fragmentów materiałów 

archiwalnych, oraz animacja 10 bohaterów na podstawie zdjęć wykonanych 

ucharakteryzowanym aktorom. Zwiedzający trafiają na Dworzec Główny we 

Wrocławiu, gdzie widzą sylwetki 10 bohaterów (opis poniżej), z którymi mogą zwiedzać 

głębsze poziomy wystawy. Postacie się lekko poruszają (animacja)/ z jakąś możliwością 

kierowania. Odbiorca słyszy również dźwięki dworca kolejowego, gwizd pociągów, 

dźwięki pary parowozów, zapowiedzi przyjeżdżających i odjeżdżających pociągów, 

ogólny harmider, rozmowy w kolejce po bilety itp. Wybierając postać, zwiedzający 

może się tutaj zapoznać z jej krótką dotychczasową historią/doświadczeniem (czytając 

wyświetlający się tekst, albo odsłuchując te informacje, czytane dobranym do postaci 

głosem w pierwszej osobie, który pojawi się też później; dodatkowo słyszymy zdanie 

wypowiadane przez naszego bohatera). Cytat i wygląd bohaterów zmieniają się  

nieznacznie dla każdego roku (1945, 1946, 1947, 1948). Dworzec ma być „planszą 

sterowania”, na którą można w każdej chwili wrócić i tylko tu można zmienić bohatera, 

z którym się zwiedza, na innego. Również na Dworcu zwiedzający musi otrzymywać 

możliwie intuicyjne komunikaty, co robić i jak się przemieszczać po wystawie np. 

(żarówka, chmurka z tekstem). Na tej stronie zwiedzający może nawigować czasem 

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


 

 

opowieści, wybierając (może na dworcowym zegarze albo rozkładzie jazdy pociągów) 

rok 1945, 1946, 1947 lub 1948. W zależności od wyboru, pojawiać się będą 

inne/kolejne postaci (niektórzy bohaterowie w danym roku będą znikać, albo z 

„przyjeżdżających” zmieniać się w tych, którzy wychodzą na dworzec po 

przybywających w kolejnych latach bliskich), w tle zmieniać się może „wystrój” dworca 

(np. w roku 1945 gdzieś w tle zdejmowane właśnie napisy niemieckie, towarowe 

wagony i grupy wyjeżdżających Niemców?, a w roku 1947/48 i wagony i pasażerowie 

w tle już bardziej „nowocześni”? Ponadto materiały propagandowe, plakaty 1945 r. – 

„Przyjeżdżajcie na Zimie Zachodnie”, 1946 r. – referendum ludowe, 1947 r. – wybory 

do Sejmu, 1948 r. – plakaty z Wystawy Ziem Odzyskanych). Na poziomie II pojawi się 

w każdym z czterech lat maksymalnie 10 bohaterów, co daje max. 40 kombinacji. Na 

dworcu będzie istniała możliwość podejścia do mapy/wybrania mapy (różne dla lat 

1945, 1946, 1947, 1948), na której obok informacji o najważniejszych miejscach i 

wydarzeniach historycznych (do 20 informacji na rok), będą zaznaczone/podświetlone 

przestrzenie z poziomu III do których może udać się nasz bohater, oraz pokazane 

miejsca do których w danym roku mogą udać się inni bohaterowie. Mapa ma być 

chmurą punktów, którą, podobnie jak dworzec, będzie można zobaczyć w czterech 

wariantach czasowych: 1945, 1946, 1947, 1948. W sensie koncepcyjnym wyobrażamy 

to sobie jako suwak czasowy, którego przesunięcie na konkretny rok powoduje zmianę 

na prezentowanej płaszczyźnie/mapie.   

Bohaterowie, z którymi zwiedzający poznaje „rzeczy pierwsze” w powojennym 

Wrocławiu, to fikcyjne postaci – wybrane typy, w których życiorysy wpleciono 

autentyczne doświadczenia powojennych mieszkańców miasta (szczegółowe 

charakterystyki bohaterów stanowią opis bohatera załączników nr 1a i 1b): 

 

1) Jadwiga Cieślińska, ur. 1902 r. w Tarnowie, urzędniczka administracji państwowej, 

we Wrocławiu od X 1945 r. (oprac. Kamil Borecki); 

2) Zofia Lutomska, ur. 1915 r. we Włocławku, pielęgniarka, więzień obozu 

koncentracyjnego, we Wrocławiu od 1945 r. (oprac. Wojciech Kucharski); 

3) Anna Chmurzyńska, ur. 1937 r. w Tiutkowie (woj. tarnopolskie), córka Polaka i 

Ukrainki, we Wrocławiu od zimy 1945 r. (oprac. Katarzyna Matuszyk); 



 

 

4) Władysław Dobrowolski, ur. 1922 r. w Radomsku, przyszły student, we Wrocławiu 

od VI 1945 r. (oprac. Kamil Borecki); 

5) Stanisław Jerszyński, ur. 1887 r. w Stanisławowie, profesor z Uniwersytetu 

Lwowskiego, we Wrocławiu od czerwca 1945 r. (oprac. Kamilla Jasińska); 

6) Stanisław Brzozowski, ur. 1922 r. w Babicach nad Sanem, żołnierz AK, pracownik 

Hutmenu, we Wrocławiu od jesieni 1946 r. (oprac. Ewa Maj); 

7) Estera Hirschman (od 1947 r. Ewa Jeleńska), ur. 1922 r. we Włocławku, Żydówka, 

we Wrocławiu od III 1946 r. (oprac. Marek Szajda); 

8) Michał Świtała, ur. 1902 r. w Poznaniu, aktor, założyciel baru mlecznego, we 

Wrocławiu od  zimy 1945 r. (oprac. Ewa Maj); 

9) Alicja Drozdowicz, ur. 1901 r. w Breslau, przedstawicielka Polonii (oprac. Kamilla 

Jasińska); 

10) Zofia Świderska, ur. 1923 r. w Łucku, muzyk, architektka, we Wrocławiu od XI 1945 

r. (oprac. Marcin Musiał). 

 

Referencja wizualna bohaterowie: 

www.warsze.polin.pl/pl/historie-i-kreski 

Referencja wizualna mapa: 

https://whereispoland.com/en/a-nation-without-a-state/3 

3) Poziom III – miejsca - preferowane rozwiązanie wystawiennicze: przestrzenie (120 – 

140 miejsc) z materiałami źródłowymi i ikonografią, animacja na podstawie fragmentów 

materiałów archiwalnych lub zdjęć (do wykorzystania istniejący materiał 

zamawiającego), dodatkowo materiały audiowizualne oraz prezentacja 

obiektów/eksponatów w animacji 3D. Poziom szczegółowy: po wybraniu jednego z 10 

bohaterów zwiedzający razem z nim „wychodzi w miasto” i nawigując przez 

poszczególne (ale wspólne dla wszystkich lub części bohaterów) kategorie/symboliczne 

miejsca, poznaje ważne dla niego „rzeczy pierwsze” w powojennym Wrocławiu 

(preferowany sposób nawigacji po tych miejscach to mapa/plan Wrocławia - różniące 

się w poszczególnych latach - po kliknięciu oznaczony punkt przenosimy się do 

konkretnej przestrzeni). Historia trójki z bohaterów będzie jednocześnie ścieżkami 

edukacyjnymi po wystawie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Na drodze tych 

bohaterów będą występowały interakcje; np.: dokument do wypełnienia, wyboru 



 

 

składników z listy, wykonania zadania szkolnego, quiz z wiedzy. Na poziomie III każdy z 

10 bohaterów odwiedza do 5 miejsc w danym roku, na całej wystawie we wszystkich 

latach daje to 120-140 miejsc [Długość opisu każdego miejsca - do 300 znaków]. Łączna 

ilość dokumentów i materiałów źródłowych (dokumenty i zdjęcia) na miejsce dla 

danego bohatera to max.  3 sztuki, które możemy zbliżyć, odczytać/odsłuchać, co daje 

razem do 420 elementów tego typu na całej wystawie [Długość opisu 1 elementu to 

max. 500 znaków]. Do każdego z bohaterów na całej jego ścieżce przypisane będzie 

maksymalnie 5 materiałów audiowizualnych o maksymalnej długości filmów do 30 

sekund każdy,  (łączny czas video na całej wystawie do 60 minut) oraz do dwóch 

obiektów/eksponatów animowanych w 3D (łącznie do 20 na całej wystawie). 

Zaprezentowane graficznie miejsca/przestrzeni reagują po dotknięciu myszką, np. 

możliwość przesuwania kadru w prawo/lewo. Obiekty interaktywne (np. leżący na 

biurku list, wiszący na słupie afisz) muszą być podkreślone/zaznaczone/zaanimowane, 

tak żeby zwiedzający wiedział, że wymagają kliknięcia myszką, by móc je 

odczytać/zobaczyć z bliska. Opis prezentowania przykładowej lokalizacji stanowi opis 

miejsca (tekst dla Wykonawcy), a opis który będzie się pokazywał to tekst główny z 

załączników  nr 1a i 1b. 

Referencja wizualna miejsca/kategorie: 

https://www.closbrothers.pl/#portfolio/muzeum-powstan-slaskich 

https://ipn.gov.pl/pl/multimedia-1/80190,IPNtv-Film-animowany-na-podstawie-komiksu-

Zamach-na-Kutschere-1-lutego-1944-z-se.html 

 

Kategorie/miejsca będą następujące:  

1) mieszkanie (w kamienicy na Starym Mieście lub w podzielonej między przybyszów 

willi na Krzykach?);  

2) miejsce nauki/miejsce pracy (uczelnia/sala wykładowa/laboratorium/klasa szkolna/ 

urząd/szpital/fabryka etc.);   

3) przestrzeń miasta (w tym urząd), miejsce spacerów, odpoczynku/rekreacji, 

park/stadion/wały Odry etc.); 

4) instytucje życia kulturalnego/ towarzyskiego (teatr/kino/opera/restauracja/ lokal z 

dancingiem etc.) 

5) miejsce zdobywania dóbr niezbędnych do życia (targowisko/sklep/piekarnia/ etc.) 

https://ipn.gov.pl/pl/multimedia-1/80190,IPNtv-Film-animowany-na-podstawie-komiksu-Zamach-na-Kutschere-1-lutego-1944-z-se.html
https://ipn.gov.pl/pl/multimedia-1/80190,IPNtv-Film-animowany-na-podstawie-komiksu-Zamach-na-Kutschere-1-lutego-1944-z-se.html


 

 

 

Osobną kategorią (6) do której w jakiś sposób mogą prowadzić poszczególni 

bohaterowie (będzie stylizowana gazeta codzienna [zgodnie z nawigacją czasem jeden 

numer przypisany do wybranego roku; bohaterowie mogą pojawić się na jakimś 

„zdjęciu” albo ich zakład pracy czy szkoła będą przedmiotem artykułu]). W gazetach 

znajdą się przedruki oryginalnych tekstów z wydawanego w tym czasie we Wrocławiu 

„Pioniera” i „Słowa Polskiego” (do 10 pełnych lub skróconych tekstów w każdym 

numerze), ale też teksty opisujące dodatkowe, nieprzypisane poszczególnym 

bohaterom „pierwsze” wydarzenia, zwłaszcza z życia społecznego miasta, dane 

obrazujące warunki codziennego życia (np. w ogłoszeniach drobnych czy komunikatach 

władz) i konteksty historyczno-polityczne (referendum, wybory). Zdjęcia i grafiki w 

gazetach (przedruki z „Pioniera” lub inne materiały archiwalne czy stylizowane grafiki) 

mogłyby przechodzić w animacje, prezentujące dodatkowe treści (Każdy z 4 numerów 

gazety (po jednym na każdy rok), opracowanych w formacie i na podobieństwo 

"Pioniera"/"Słowa Polskiego" będzie się składał z 4 stron, na których znajdą się różnej 

długości teksty (wyróżnione graficznie przedruki oraz teksty współczesne) oraz 

ikonografia (max. 3 zdjęcia na numer tj.12 zdjęć łącznie oraz po 1 kadrze 

uruchamiającym film, np. z Polska Kronika Filmowa (4 max. 30-sekundowe filmy). 4 

roczniki po max. 35.000 znaków, razem do 140.000 znaków w j. polskim. 

 

 


