
FOTOREPORTAŻ  ZE ZWIEDZANIA CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA Z KLUBEM 

SENIORA – 28 IX 16r.  

  Mieliśmy dziś okazję zwiedzić niezwykłe miejsce: obejrzeliśmy wystawę  

,, Wrocław 1945- 2016” w nowo otwartym kilkupiętrowym muzeum 

powstałym w zabytkowym budynku legendarnej zajezdni MPK, na ul. 

Grabiszyńskiej , w której w sierpniu 1980 r. rozpoczął się strajk wspierający 

robotników Wybrzeża, gdzie rodziła się ,,Solidarność”.  

 

Na zdj. seniorzy ze ,,Światowida”, od lewej: Janina Kamiak, Józef Jędrzejczyk, 

Danusia Rodkiewicz, Zenek Domagała i Ania Piskozub przed wejściem do 

muzeum Centrum Historii Zajezdnia ( ul.Grabiszyńska 184) 

 

 



 

  Oglądając wystawę mogliśmy się przenieść w przeszłość dobrze znaną 

seniorom. Ekspozycja zbudowana była jak skansen- wędrowaliśmy po 

pomieszczeniach oddających z pietyzmem charakter czasów od 1945 r. 

poprzez lata PRL-u , tworzenia się Solidarności, stanu wojennego.     

Wchodziliśmy do pomieszczeń odtwarzających sklepy, bary z tamtych lat, na 

zdjęciach obejmujących cale ściany stawaliśmy naprzeciw naturalnej 

wielkości ludzi, ulic, autobusów ,,ogórków”. Obok ścian ze zdjęciami stały 

prawdziwe eksponaty: meble z poszczególnych dziesięcioleci, przedmioty 

codziennego użytku, zabawki z lat 70-tych. Ale także całe wagony pociągów 

repatriacyjnych, ciężarówki z paczkami- darami z zagranicy; słupy 

ogłoszeniowe z autentycznymi afiszami i zdjęciami sprzed wielu lat.  

  Oglądanie tak zorganizowanej wystawy było jak wejście do dawnego miasta! 



Jak przeniesienie się w czasie. Wejściu do pomieszczenia imitującego 

mieszkanie z roku 1939 z zabytkowym kredensem, firankami w oknach, 

towarzyszyły multimedialne projekcje przedstawiające bombardowanie 

miasta, które swoimi efektami dźwiękowymi i świetlnymi dawały niezwykle 

realistyczne poczucie osaczenia w płonącym mieszkaniu podczas nalotu!  

 

W barze wyjętym z PRL-u można było się posilić potrawami typowymi dla 

tamtych czasów, np. tatarem. Na zdj. z przodu: Dana R. i Ania P., z tyłu: Zenek 

D. i Józef J.  

 

 

 



 

   

..Płoną’ firanki w oknach domu, w którym się znaleźliśmy podczas 

multimedialnej prezentacji wrześniowego nalotu bombowego z 1939 r.  

 

 



 

Na ulicach powojennego Wrocławia, wstępujemy do fotoplastykonu… 

 



 

                       



 

Zenek ,,gra” w szachy z Wielką Trójką- przywódcami trzech mocarstw: 

W.Brytanii , USA i Związku Radzieckiego  

 

Z oryginalnych radiostacji wysłuchujemy opowieści ludzi, którzy od 1945 r. 

przyjeżdżali jako repatrianci do Wrocławia. Na zdjęciu poniżej –Dana 

Rodkiewicz, która z naszej grupy seniorów przyjechała już w 1945 r. do 

Wrocławia ze zburzonej Warszawy.  



 

 

W wagonie repatriantów- z przedmiotami ich codziennego użytku. Jedna z 

baniek mleka w proszku z 1945 r. jeszcze nieotwarta… 

 

 



 

Pociąg repatriantów – wózek węglowy, archiwalne zdjęcie i domek-ul. 

 

 



 

 

 

 


