
Załącznik nr 1a Wystawa wirtualna „Rzeczy pierwsze we Wrocławiu” – Jadwiga Cieślińska 1945 

Opis bohatera 

Jadwiga Cieślińska (z d. Solska)- urodziła 5 VII 1901 r. w Tarnowie. Pochodziła z średniozamożnej, mieszczańskiej rodziny. Jej ojciec był urzędnikiem niższego 

stopnia w administracji monarchii Austro-Węgierskiej i postanowił, aby jego córka zyskała odpowiednie wykształcenie i kontynuowała tradycje urzędnicze. 

Tak więc już w niepodległej Polsce Jadwiga podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa (katedra ekonomii politycznej i polityki 

ekonomicznej). Tam zetknęła się po raz pierwszy z działaczami młodzieżówek partii politycznych. Zaczęła sympatyzować z Polską Partią Socjalistyczną, której 

członkiem był jej przyszły mąż, z którym doczekała się syna. Po zakończeniu studiów pracę w administracji publicznej łączyła z działalnością społeczną i 

charytatywną, angażując się np. w funkcjonowanie stacji kropli mleka, wspierając ubogie rodziny i samotne matki z dzieckiem. Po rozpoczęciu II wojny 

światowej udała się do siostry do rodzinnego Tarnowa. Jej mąż zginął w czasie kampanii wrześniowej. Podczas wojny samotnie wychowując dziecko znalazła 

jeszcze energię, aby prowadzić działalność społeczną zajmując się sierotami. Po zakończeniu działań wojennych uznała, że nic jej już nie trzyma w Tarnowie i 

postanowiła udać się na tzw. Ziemie Odzyskane. Z jednej strony widziała w nich szansę na nowe życie, znalezienie mieszkania i być może nowego partnera. Z 

drugiej zaś upatrywała w tym wyjeździe kolejnego wyzwania i możliwości niesienia pomocy w zasiedlaniu i administrowaniu przyłączonych do Polski terenów. 

Wzięła sobie do serca hasła z komunistycznej propagandy nawołujące do zasiedlania „prapolskich” i „piastowskich” ziem. Wybór padł na Wrocław. Udała się 

tam wraz z Bolesławem Drobnerem – pierwszym powojennym prezydentem tego miasta. Przybyła do Wrocławia 10 maja 1945 r. 

 

Wygląd fizyczny 

Kobieta w średnim wieku, 170 cm wzrostu, włosy czarne z widocznymi już pasmami siwych włosów. Ubrana w podniszczony już żakiet, spódnica za kolana, 

brązowe buty na obcasie. Na głowie damski kapelusz. Przybywa wraz z  piętnastoletnim synem. 



Jadwiga Cieślińska – 1945 r. 
 

Obszar Opis na mapę 
(max. 700 znaków 

ze spacjami) 

Opis miejsca (tekst dla 
wykonawcy) 

Cytat (max. 300 
znaków ze 
znakami) 

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

Tekst główny (max. 500 znaków ze 
znakami) 

Dworzec      

Mieszkanie Mieszkanie 
Jadwigi 
Cieślińskiej przy 
al. Kasprowicza 
96 podczas 
napadu żołnierzy 
radzieckich. Były 
to częste 
wypadki, gdyż 
Armia Czerwona  
traktowała ziemie 
zamieszkiwane 
przez Niemców 
jako łup wojenny. 
Dotyczyło to 
również terenów, 
które po wojnie 
zostały 
przyłączone do 
Polski     

Trzech pijanych żołnierzy 
sowieckich rozgląda się dużym 
pokoju. Jadwiga z synem stoi w 
kącie i krzyczy. W pokoju 
znajduje się pośrodku stół, do 
niego trzy krzesła. Przy ścianie 
stoi kanapa z rozerwanym 
bokiem po drugiej stronie fotel. 
Na jednej ze ścian okno, z 
którego wpadają ostatnie 
promienie słońca (jest majowy, 
ciepły wieczór). Jeden z 
żołnierzy ściąga ze ściany stary, 
drewniany zegar. Akcję 
obserwujemy z perspektywy 
drzwi wejściowych. 

„Wynoście się 
stąd! Jestem 
przedstawicielką 
polskich władz i 
jeśli natychmiast 
nie opuścicie 
tego domu 
doniosę na was 
do waszego 
dowódcy!” 

Do znalezienia: zdjęcie prezentujące żołnierzy 
radzieckich 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. 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.  

 

Do znalezienia zdjęcie prezentujące obecność 
Armii Czerwonej 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. 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.  

 

Zdjęcie Karłowic z lotu ptaka lub willi 
Kulczyńskiego z tablicą 
 

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.  

 



Praca/szkoła Pierwsza kwatera 
wrocławskich 
grup 
operacyjnych 
mieściła się przy 
Blücherstraße 23, 
25 i 27, (obecnie 
ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego). 
To tam odbyły się 
pierwsze 
posiedzenia 
zarządu miasta z 
Bolesławem 
Drobnerem jako 
pierwszym po II 
wojnie światowej 
prezydentem 
Wrocławia na 
czele 

 
 
Zdjęcie frontowe kamienicy 
przy Poniatowskiego 27. 
Proponuję narysować front tej 
kamienicy (uwaga! Z lewej 
strony również znajdowała się 
wówczas kamienica, trzeba 
dorysować). Budynek był 
zniszczony działaniami 
wojennymi więc okna muszą 
być w ogóle bez szyb lub z 
rozbitymi szybami, ewentualnie 
dykta w oknach. Przydatny 
będzie opis otoczenia jednego z 
pionierów: „Plac i skwerek 
zasypane były gruzem, 
wyrzuconymi z domów 
portretami Hitlera, 
porzuconymi mundurami i 
czapkami hitlerowców, 
hełmami, bronią i amunicją. W 
jasnym słonecznym dniu, w 
otoczeniu domów z oczodołami 
bez szyb (w ogóle ich we 
Wrocławiu nie było), z 
porozbijanymi sklepami i 
bramami wejściowymi – 

„W tej ruderze 
ma obradować 
zarząd miasta!? 
Cóż, porównując 
z innymi 
budynkami w 
mieście i tak nie 
jest najgorzej…”  

  
(zdjęcie wyświetla się po naciśnięciu numeru 27 
na kamienicy) 
 
 

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.  

 

 
Zdjęcie Bolesława Drobnera z Wrocławia 1945 r. 
– do znalezienia 
(zdjęcie wyświetla się po naciśnięciu na postać 
Drobnera)  

 

Zdjęcie prof. Knota z 1945 r. – do znalezienia 
(zdjęcie wyświetla się po naciśnięciu na postać 
Knota) 

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. 



przedstawiało to wszystko 
widok niezwykły”. Na 
kamienicy nr 27 musi wisieć 
polska flaga, obok polskie 
godło. Przed kamienicą może 
znajdować się dużo ludzi, w 
tym możliwi do rozpoznania:  

 
Bolesław Drobner   

 
Stanisław Kulczyński i  

 
prof. Knot. 

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.  

 



Przestrzeń 
miejska 

Dnia 26 maja 
1945 r. na 
dawnym 
Schloßplatz, 
przemianowanym 
decyzją 
prezydenta 
Bolesława 
Drobnera na pl. 
Wolności, odbyła 
się uroczysta 
defilada 
zwycięstwa, w 
której udział 
wzięła 10. 
Dywizja Piechoty 
II Armii Wojska 
Polskiego. Plac 
był szczelnie 
wypełniony przez 
wiwatujące 
tłumy. Na 
trybunie 
honorowej 
centralne miejsce 
zajął m.in. 
Bolesław 
Drobner, 
pierwszy 
prezydent 
Wrocławia oraz 
płk Aleksander 
Struc, dowódca 

 
Trybuna honorowa 
 

 
Plac defiladowy 
 

 
Kawaleria tuż przed wjazdem na 
plac 
 
Proponuję połączyć te trzy 
zdjęcia, czyli narysować plac z 
jadącą po nim kawalerią, a z 
lewej strony umieścić fragment 

„Wspaniale 
prezentują się 
nasi chłopcy na 
tych koniach! 
Ach jaka to 
piękna chwila, 
po tylu latach 
wojny i 
upokorzeń 
nareszcie 
możemy poczuć 
się godnie i 
zatriumfować! 
Już nigdy nie 
oddamy tego 
miasta 
Niemcom, niech 
to będzie nasz 
symbol 
zwycięstwa!” 

Marsz „Lekka kawaleria” w wykonaniu orkiestry 
(najlepiej ten najpopularniejszy fragment, 
przykładowe wykonanie: 
https://www.youtube.com/watch?v=WYrHNCC-
sY0 od ok. 2.30 – nagranie zaczyna się po 
naciśnięciu jednego z kawalerzystów). 

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.  

 

(zdjęcie wyświetla się po naciśnięciu trybuny 
honorowej) 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=WYrHNCC-sY0
https://www.youtube.com/watch?v=WYrHNCC-sY0


10. Dywizji 
Piechoty. Dumnie 
prezentujący się 
żołnierze, 
przechodząc 
przed trybuną 
honorową, stąpali 
po rzuconych 
spontanicznie na 
trasę przemarszu 
czterdziestu 
swastykach, które 
znaleziono w 
Ratuszu. Kolumnę 
defiladową 
zamykali konni 
zwiadowcy 
dowodzeni przez 
ppor. Henryka 
Kamińskiego 

trybuny honorowej z kilkoma 
postaciami. 
Dodatkowo plan sytuacyjny: 

 

elementum enim. Praesent commodo elit 
ut luctus volutpat.  

 

 
 (zdjęcie  i  nagranie lub tekst wyświetla się po 

naciśnięciu Drobnera na trybunie honorowej) 

 

Fragment przemówienia prezydenta Bolesława 
Drobnera nagrany głosem lektora, dźwięk jak 
przez megafon, w tle trzaski mikrofonu, pogłos z 
głośników, słychać brawa, wiwatujące tłumy itp. 
(ewentualnie sam tekst przemówienia, bez 
nagrania) 

 

  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.  



 

 

Instytucje/urząd Miejsce 
zgłaszania min i 
niewybuchów we 
Wrocławiu 
znajdujące się w 
szkole przy 
Oppelnerstraβe 
108 (obecnie ul. 
Opolska) 

Wnętrze pokoju. Na środku stoi 
biurko, nim sterta papierów i 
maszyna do pisania. Za 
biurkiem siedzi żołnierz Wojska 
Polskiego. Na ścianie wisi 
zdjęcie Stalina, Rokossowskiego 
i Bieruta.  

 

 
(wyświetla się po naciśnięciu na żołnierza)  
 
 

 



Sklepy, usługi Kino „Warszawa” 
– pierwsze po 
wojnie 
uruchomione 
kino we 
Wrocławiu. 
Mieściło się przy 
ówczesnej ul. 
Neue 
Schweidnitzer Str. 
16 (obecnie ul. 
Józefa 
Piłsudskiego 64a). 
Dzisiaj w tym 
miejscu znajduje 
się Dolnośląskie 
Centrum Filmowe 

 
Wnętrza kina przed wojną 

(dekoracje zostały zniszczone, 

zachowała się część 

wyposażenia)  

 

Proponuję narysować salę 

kinową - ujęcie w kierunku 

ekranu (na nim kadr z filmu 

„Majdanek”). Widoczne fotele, 

ale nie wszystkie jednakowe, 

bo pochodziły z różnych kin i 

były po prostu luźno 

wstawione. Widoczni ludzie 

siedzący w fotelach. Wielkość 

wnętrza można odtworzyć na 

podstawie przedwojennych 

fotografii (widoczne na nich 

dekoracje uległy zniszczeniu).  

 

 

„Słyszała wiele o 
niemieckich 
obozach, ale 
nigdy nie 
widziałam na 
własne oczy co 
tam się działo. 
To straszne… 
Wciąż nie mogę 
uwierzyć jak 
jeden człowiek 
mógł zrobić coś 
takiego 
drugiemu. 
Dobrze, że ten 
koszmar już się 
skończył…”  

Fragment filmu „Majdanek” (film wyświetla się 
po naciśnięciu ekranu kinowego) 
 

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.  

 

 
(zdjęcie wyświetla się po naciśnięciu osoby z 
publiki) 

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.  

 

 
(zdjęcie wyświetla się po naciśnięciu drzwi na 
sali) 
 
 

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.  

 


