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Co warto zobaczyć we Wrocławiu podczas weekendowej
wyprawy
Długoletnia tradycja i międzynarodowy urok
charakteryzują stolicę Dolnego Śląska. Nie
tylko imponująca architektura i szeroka gama
kawiarni, barów i restauracji przyciągają
turystów z całego świata. Wrocław oferuje
przede wszystkim w sezonie letnim bogaty
program kulturalny i liczne, interesujące
imprezy. Dzięki temu miasto jest jednym z
najpopularniejszych punktów turystycznych w
Europie. Z Niemiec do Wrocławia można
dotrzeć szybko, komfortowo i niedrogo: na
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przykład „Pociągiem do kultury”, który
odjeżdża z Berlina do Wrocławia w każdy weekend! Co zdecydowanie warto zwiedzić podczas
weekendowej wyprawy, znajdziecie Państwo w poniższym zestawieniu „Best of Breslau":
1. Rynek
Nasza podróż rozpoczyna się w samym sercu miasta: Rynek we Wrocławiu nazywany jest także
„Marktplatz” albo „Großer Ring” w języku niemieckim (słowo rynek pochodzi od niemieckiego terminu
Ring, co dosłownie oznacza "pierścień"). Zarówno mieszkańcy, jak i turyści spotykają się tutaj w wolnym
czasie: na zakupy, posiłki i imprezy. Rynek ma 3,8 hektara i jest jednym z największych i
najpiękniejszych placów rynkowych w Europie. Otoczony jest 60 kolorowymi budynkami
przypominającymi małe domki dla lalek, które zabierają odwiedzających w architektoniczną podróż od
gotyku poprzez secesję aż do współczesności.
Pośrodku placu wznosi się majestatyczny symbol miasta: Stary Ratusz we Wrocławiu. Prace nad
arcydziełem gotyckiej architektury rozpoczęły się w XIII wieku, a zmiany wprowadzono aż do XVI wieku.
Tuż obok ratusza znajduje się kamienny pomnik, zwany pręgierzem. Kiedyś pręgierz był miejscem
publicznym, w którym karało się przestępców. Obecnie służy jako popularny punkt spotkań dla młodych
wrocławian.
Po zwiedzeniu rynku warto wybrać się na Plac Solny, który znajduje się od razu przy Rynku i gdzie przez
cały rok można kupić najbardziej kolorowe odmiany kwiatów. Tutaj znajduje sie rowniez zabytkowy dom
rodziny Oppenheim’ów. Inicjatywa OP ENHEIM koncentruje się na projektach kulturalnych i
artystycznych, takich jak wystawy, promuje dialog polsko-niemiecki i wymianę międzynarodową.
2. Dzielnica Czterech Świątyń

Dzielnica Czterech Świątyń znajduje się w centrum Wrocławia, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku. Na
stosunkowo niewielkim obszarze praktykowane są cztery religie, ponieważ w odległości 300 metrów
znajdują się cztery różne kościoły: prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy,
kościół rzymskokatolicki św. Antoniego, synagoga „Pod Białym Bocianem” oraz ewangelicko-augsburski
kościół Opatrzności Bożej. Od 2005 roku ścieżka kulturalna łączy cztery kościoły. W 2005 roku świątynie
zostały połączone ścieżką kulturową.
Dzielnica Czterech Świątyń oferuje nie tylko różnorodność zabytków religijnych. Liczne kawiarnie,
restauracje i kluby tętnią życiem. Otoczony starymi murami dziedziniec Synagogi „Pod Białym Bocianem”
jest jednym z najbardziej magicznych miejsc w mieście. W „Mleczarni” można napić się domowego piwa
"MLE", a tym samym zatrzymać się nieco dłużej w dzielnicy wzajemnego szacunku. W pobliżu znajduje
się także kino typu arthouse "Nowe Hoyzonty". Kino regularnie pokazuje niemieckie i inne europejskie
filmy niszowe.
3. Uniwersytet Wrocławski
Liczba studentów w stolicy Dolnego Śląska wynosi około 130 tysięcy, a liczba uczelni ponad 25. Dlatego
Wrocław jest trzecim największym miastem studenckim w Polsce i jednym z najważniejszych ośrodków
akademickich w kraju. Uniwersytet Wrocławski powstał w 1702 roku jako kolegium jezuickie. O długości
171 metrów gmach główny „Collegium Maximum” znajduje się bezpośrednio nad Odrą, a dzięki
barokowemu stylowi wygląda jednocześnie majestatycznie i czarująco.
Wizyta w gmachu głównym to konieczność. W Auli Leopoldina i Oratorium Marianum trudno oderwać
wzrok od wspaniałych i artystycznych fresków na ścianach. Z tarasu widokowego tak zwanej „Wieży
Matematycznej” można spojrzeć na całe miasto. Czy wiecie Państwo, ilu wrocławian otrzymało Nagrodę
Nobla? Było ich 10 - na wystawie dowiecie się Państwo więcej o tych wybitnych naukowcach i ich
osiągnięciach.
4. Ostrów Tumski
Ostrów Tumski jest najstarszą częścią Wrocławia. Na początku wyspa była religijnym i politycznym
centrum tysiącletniego miasta. Od momentu, kiedy polityczne centrum władzy przesunęło się na lewy
brzeg Odry, Ostrów służy głównie celom religijnym. Od XIX wieku Ostrów Tumski nie jest już wyspą, iż
mieszkańcy Wrocławia zasypali północną odnogę Odry.
Zabytkowa dzielnica zachwyca starożytną, spokojną atmosferą, otoczona przytulnymi brukowanymi
uliczkami i imponującymi budynkami sakralnymi. Centrum architektoniczne stanowi Katedra Wrocławska
(Katedra św. Jana Chrzciciela). 98-metrowe wieże sprawiają, że gotycka budowa jest jedną z atrakcji
miasta!
5. Hala Stulecia
Tuż poza centrum znajduje się Hala Stulecia - prawdziwa wskazówka dla insiderów, której nie można
przegapić. Hala została zbudowana w latach 1911-1913 według projektu architekta Maxa Berga i jest
arcydziełem nowoczesnej architektury. W 2006 roku hala została wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
W malowniczym Parku Szczytnickim, gdzie znajduje się Hala Stulecia, można odkryć: 100-metrową
iglicę, która została wzniesiona w 1948 roku przed głównym wejściem do hali i jest obecnie jednym z
miejskich zabytków. Ponadto jedyna multimedialna fontanna w Polsce zaprasza od początku maja do

końca października na fascynujące pokazy świetlne i muzyczne. W japońskim ogrodzie można odpocząć
od zgiełku miasta.
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