
Załącznik nr 1b – Wystawa Rzeczy pierwsze we Wrocławiu – Stanisław Jerszyński 1945 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTACI  

STANISŁAW JERSZYŃSKI – ur. 14 stycznia 1887 roku w Stanisławowie w polskiej rodzinie z tradycjami akademickimi i wojskowymi. Ma żonę i dwóch synów. Jest absolwentem 

matematyki na Politechnice Lwowskiej (studiował także m.in. w Getyndze i Krakowie), ale po doktoracie związał się z Uniwersytetem Lwowskim (UJK). Obraca się m.in. w 

kręgu lwowskiej szkoły matematycznej. Pełni funkcje administracyjne we władzach uczelni, jest dobrze znany w lwowskim środowisku akademickim. W lipcu 1941 roku giną 

jego znajomi. Po zajęciu Lwowa przez wojska radzieckie pozostaje w mieście i na uczelni, ale jest krytycznie nastawiony do zmian. Na początku 1945 roku razem z rodziną i 

innymi uczonymi trafia do Krakowa. Do Wrocławia przyjeżdża latem 1945 roku, rodzina dołącza do niego w 1946 roku. Początkowo mieszka w hotelu akademickim „Mirus”, 

potem otrzymuje mieszkanie na Biskupinie. Jest cichym obserwatorem życia codziennego. Bierze udział we wszystkich pracach przygotowawczych do uruchomienia uczelni, 

interesuje się życiem kulturalnym i naukowym Wrocławia, uczestnicząc w wielu ważnych wydarzeniach. Gdy rusza Uniwersytet i Politechnika, pracuje na wspólnym dla obu 

uczelni Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. 

 

WYGLĄD (opis dla wykonawcy) 

Dystyngowany pan (58 lat w chwili przyjazdu do Wrocławia), szczupły, wysoki, w okularach, może być z wąsem. Włosy lekko siwiejące, zaczesane na bok, z bardzo wyraźnym 

przedziałkiem (w miejscu rany postrzałowej na głowie). Zawsze elegancki, zadbany, ubrany w garnitur, ale spodnie w paski, a marynarka jednolita. Nosi przy sobie skórzaną 

przedwojenną aktówkę. Wygląd do odtworzenia na podstawie fotografii. 

 

INSPIRACJE  

Życiorys bohatera jest kompilacją wątków biograficznych następujących osób: Stanisława Kulczyńskiego, Hugona Steinhausa, Ludwika Hirszfelda, Tadeusza Mikulskiego. 

Wygląd wzorowany jest na Antonim Knocie (twarz), Stanisławie Kulczyńskim (postura) i Edwardzie Marczewskim (styl ubierania się). 

 

 

 

  



STANISŁAW JERSZYŃSKI (PROFESOR) – 1945 
      

Obszar Wydarzenie – opis na 
mapę (tytuł) + adres 
(nazwa ówczesna + 

nazwa obecna) 

Opis miejsca (tekst dla 
wykonawcy) 

Cytat (max 300 
znaków) 

Zdjęcie/audio/video/artefakt 
(miniatura lub wytyczna do 

kwerendy) 

Tekst ogólny (max 700 znaków) i teksty do materiałów aktywnych (max 500 znaków, 
max 3 materiały aktywne, źródła do foto) 

Dworzec Dworzec Główny Przyjeżdża do Wrocławia z 
Krakowa (sam, bez 
rodziny) latem 1945 roku.   

I tu mamy 
zacząć nowe 
życie? W tych 
gruzach? Rektor 
chce, żeby tu 
studenci 
przyjechali?  Na 
to trzeba lat, 
żeby to wszystko 
uprzątnąć... 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros. Sed maximus, nibh nec ornare 
condimentum, libero felis egestas justo, eu posuere augue augue sit amet nisl. 
Sed id dolor arcu. Donec vel elementum enim. Praesent commodo elit ut luctus 
volutpat. Maecenas et risus eget felis rutrum tristique convallis in lorem. 
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Mauris 
malesuada tincidunt imperdiet. Aliquam eget varius odio. Mauris a quam quis 
libero tincidunt tincidunt. Maecenas nec nibh molestie, iaculis ante sed, 
vestibulum nulla.  

 

Mieszkanie „MIRUS” – HOTEL 
DLA PIONERÓW 
ŻYCIA 
AKADEMICKIEGO  
                       
Hobrechtsuferstrasse 
(ob. wyb. Ludwika 
Pasteura 10), 
obecnie siedziba 
Katedry i Kliniki 
Psychiatrii 
Uniwersytetu 
Medycznego im. 
Piastów Śląskich we 
Wrocławiu 

Skromny, wieloosobowy 
pokój mieszkalny 
urządzony w jednym z 
pomieszczeń dawnej kliniki 
(nie mamy fotografii 
wnętrza z tamtego 
okresu). Może być widać 
np. dwa lub trzy łóżka, 
obok stoliki nocne, zwykły 
stół (pełniący rolę biurka), 
wieszak na ubrania, jakiś 
mały regał, walizki itp. 
Przestrzeń musi sprawiać 
wrażenie tymczasowości, a 
nie w pełni urządzonego 
pokoju mieszkalnego w 
domu. Na stole leży stos 
dokumentów, gazet i 
książek należących do 
bohatera, część z nich to 
materiały aktywne.  

Bałem się, że 
będzie gorzej, bo 
jak może być w 
takim hotelu... 
Ale dobrze, że 
go Janka 
zorganizowała. 
Wszystko tu jest: 
i czysta pościel, i 
obiady, i 
popracować 
można w 
spokoju, i 
znajomych dużo, 
Hanna i Ludwik 
w pokoju obok... 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros. Sed maximus, nibh nec ornare 
condimentum, libero felis egestas justo, eu posuere augue augue sit amet nisl. 
Sed id dolor arcu. Donec vel elementum enim. Praesent commodo elit ut luctus 
volutpat.  

 



    
MATERIAŁY AKTYWNE: 

 

    
dokument leżący na biurku – 
PIERWSZE POSIEDZENIE 
SENATU AKADEMICKIEGO 
UNIWERSYTETU I 
POLITECHNIKI WE 
WROCŁAWIU 
 

  
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 
 

    zdjęcie na ścianie lub na 
biurku – LWOWIANIE WE 
WROCLAWIU 
 

 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

     
PIERWSZA UROCZYSTA 
IMMATRYKULACJA 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 



Praca/szkoła ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 
NA WROCŁAWSKICH 
UCZELNIACH, 15 
LISTOPADA 1945 
ROKU  
                        
Borsigstrasse, 
obecnie ul. 
Smoluchowskiego 
19, budynek A-5 
Politechniki 
Wrocławskiej 

Scena rozgrywa się przed 
wejściem do budynku i 
odbiorca widzi ją z 
perspektywy przechodnia. 
Budynek do odtworzenia 
na podstawie fotografii 
archiwalnych i 
współczesnych: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Przed wejściem widoczna 
grupa ludzi wychodzących 
z budynku – do 
odtworzenia ze zdjęcia: 
 

 
 

Cicho rozpoczął 
się ten nasz 
pierwszy rok 
akademicki... 
Bez rozgłosu i 
uroczystości, ale 
najważniejsze 
jest to, że 
wreszczie 
ruszyły zajęcia. 
Zaczynamy! 

Dźwięk do nagrania głosem 
lektora: „15 listopada 1945 
roku był podobno bardzo 
zimny i mimo kopcącego 
żelaznego piecyka, zwanego 
kozą, w kącie sali (...) 
panował dokuczliwy ziąb. W 
sali tej zebrało się między 
godziną 9.15 a 9.30 
dwudziestu kilku młodych 
mężczyzn – choć już nie 
młodzieńców – w strojach nie 
nazbyt wyszukanych. Zebrali 
się, aby wysłuchać wykładu z 
maszyn elektrycznych, 
wygłoszonego przez prof. 
Kazimierza Idaszewskiego dla 
czwartego rocznika Oddziału 
Elektrycznego, Wydziału 
Mechaniczno-Elektrycznego 
właśnie tworzącej się 
Politechniki Wrocławskiej. W 
wykładzie, oprócz studentów, 
uczestniczyli dwaj 
inżynierowie – pracownicy 
uczelni: Andrzej Jellonek – 
późniejszy profesor 
Politechniki Wrocławskiej i 
Władysław Kołek – pierwszy 
doktor tej uczelni i późniejszy 
profesor AGH w Krakowie. 
Przybył na wykład rektor 
politechniki prof. [Edward] 
Sucharda. Czy uczestnicy 
wykładu mieli świadomość 
historyczności chwili? […] 
Świadczy […] o tym napis 
wykaligrafowany na tablicy w 
sali, w której odbył się wykład 
[…] i wspólne zdjęcie 
uczestników pod nim 
wykonane” [relacja 
Kazimierza Kozłowskiego] 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros. Sed maximus, nibh nec ornare 
condimentum, libero felis egestas justo, eu posuere augue augue sit amet nisl. 
Sed id dolor arcu. Donec vel elementum enim. Praesent commodo elit ut luctus 
volutpat.  

 



Uwaga! zdjęcie wykonano 
przy innym budynku, więc 
tylko grupa ludzi na 
schodach jest do 
odtworzenia, nie 
architektura! 
 
 
 

    
MATERIAŁY AKTYWNE: 

 

    
postać przed budynkiem – 
KAZIMIERZ IDASZEWSKI  
 

  
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

                     

    
dowolna postać z grupy 
studentów – PAMIĄTKA 
PIERWSZEGO WYKŁADU  
 

  
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 
                               



    
budynek – SŁUCHACZE 
PIERWSZEGO WYKŁADU  
 

  
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 
                               

Przestrzeń 
miejska 

CMENTARZ ŚW. 
WAWRZYŃCA 
 
ul. Odona Bujwida 

 

   
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros. Sed maximus, nibh nec ornare 
condimentum, libero felis egestas justo, eu posuere augue augue sit amet nisl. 
Sed id dolor arcu. Donec vel elementum enim. Praesent commodo elit ut luctus 
volutpat.  

 

    MATERIAŁY AKTYWNE:  

    PIERWSZY POGRZEB 
AKADEMICKI 
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 

    CMENTARZE W PRZESTRZENI 
MIEJSKIEJ POWOJENNEGO 
WROCŁAWIA 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 



velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 

 

Instytucja/urząd ZARZĄD MIEJSKI 
WROCŁAWIA  
 
Podwale 30 

Scena rozgrywa się przed 
wejściem do budynku i 
odbiorca widzi ją z 
perspektywy przechodnia. 
Budynek do odtworzenia 
na podstawie archiwalnej 
fotografii 

 

Szybko się 
zorganizowali... 
I jak sprawnie. 
Cała struktura 
Zarządu 
Miejskiego 
gotowa była już 
wiosną w 
Krakowie. I jaki 
gmach ładny. 
Niemal wszystko 
w jednym 
miejscu można 
załatwić.  

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros. Sed maximus, nibh nec ornare 
condimentum, libero felis egestas justo, eu posuere augue augue sit amet nisl. 
Sed id dolor arcu. Donec vel elementum enim. Praesent commodo elit ut luctus 
volutpat.  

 

    
szyld nad wejściem do 
budynku – PIERWSZE 
SIEDZIBY ZARZĄDU 
MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 
 

 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 

    dowolny element budynku 
albo para przed wejściem – 
URZĄD STANU CYWILNEGO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 

    
dowolny element budynku, 
np. nr adresowy 30 – ZARZĄD 
MIEJSKI PRZY PODWALU 
 

 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 

 



Sklepy/usługi PIERWSZE 
KSIĘGARNIE  
 
ul. Krupnicza 13 

Scena rozgrywa się przed 
wejściem do budynku i 
odbiorca widzi ją z 
perspektywy przechodnia. 
Budynek do odtworzenia 
na podstawie fotografii 
archiwalnych i 
współczesnych (poniższa 
fotografia z końca lat 70. 
XX wieku). Na parterze 
witryna księgarni [zdjęcia z 
tamtego czasu do 
odnalezienia]. Przed 
budynkiem mogą być 
przechodnie, a wśród nich 
człowiek z naręczem gazet 
i rozdający je 
przechodzącym osobom. 
Witryna musi być tak 
zrobiona, by można było 
dostrzec konkretne książki 
będące materiałami 
aktywnymi.  
 

 

 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros. Sed maximus, nibh nec ornare 
condimentum, libero felis egestas justo, eu posuere augue augue sit amet nisl. 
Sed id dolor arcu. Donec vel elementum enim. Praesent commodo elit ut luctus 
volutpat.  

 

    
MATERIAŁY AKTYWNE: 

 

 

 

   
dowolna książka na witrynie – 
WROCŁAWSKA DRUKARNIA 
NAUKOWA  
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  



 
 
 

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare, ex sed 
malesuada aliquet, tortor magna tempor ligula, non pretium ipsum enim nec 
eros. Quisque nec nibh pretium, consequat ipsum eu, sodales neque. Sed 
elementum sit amet libero non vehicula. Pellentesque venenatis feugiat odio, 
in convallis ligula fringilla quis. Nullam consectetur, massa ac sagittis rutrum, 
velit elit commodo sem, sed rhoncus lectus velit a turpis. Vestibulum ac diam 
at magna efficitur scelerisque vitae sed eros.  

Fot. Lorem ipsum / zbiory Donec ornare ex sed malesuada aliquet 

 

 


