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No i w końcu upragnione przez wszystkich Ferie..... 

 
 
Tak się składa, że w tym roku kilka ważnych imprez wypada w ich 
terminie 
Ostatki to 12 lutego ..a 14 Lutego Święto Wszystkich Zakochanych i nie 
tylko... 
W naszym walentynkowym numerze proponujemy kilka informacji na 
temat Św. Walentego i miejsc, które są kojarzone z miłością.. 
Życzymy wszystkich udanego wypoczynku i zapraszamy do lektury 
 
Marta, Magda i Paulina klasa 1U

 
Tekst 1-Walentynki  
Tekst 2-Walentynki w Polsce ,prezenty walentynkowe 
Tekst 3-Paryż 
Tekst 4-Turystyka morska  
Tekst 5-Wenecja- miasto miłości 
Tekst 6-Wrocław 
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WALENTYNKI 

Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne 
święto zakochanych przypadające 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od  św. Walentego, którego 
wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim obchodzone jest również tego 
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie 
listów zawierających wyznania miłosne 
(często pisane wierszem). Na Zachodzie, 
zwłaszcza   w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako 
patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się 
więc okazją do obdarowywania się drobnym 
i upominkami. 14 lutego jest również dniem 
chorych na epilepsję, którzy mają tego 
samego patrona. Walentynki są obchodzone   
w południowej i zachodniej Europie od 
średniowiecza. Europa północna 
 i wschodnia dołączyła do walentynkowego 
grona później. Pierwowzorem walentynek 
było starorzymskie święto: Luperkalia. 
Pomimo katolickiego patrona tego święta, 
czasem wiązane jest ono ze zbieżnym 
terminowo zwyczajem pochodzącym  
z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym 
głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. 
przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. 
Współczesny dzień zakochanych nie ma 
jednak bezpośredniego związku z jednym 
konkretnym świętem starożytnego Rzymu, 
choć jest kojarzony z takimi postaciami 
 z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno 

Februata. 

 

Walentynki w Polsce 
Do Polski obchody walentynkowe trafiły 
 w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej 
 i krajów anglosaskich, a także wraz   
z kultem świętego Walentego z Bawarii 
 i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. 
święta zakochanych z rodzimym świętem 
słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały 
lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 
na 22 czerwca. 

 

 
 
 
 

 
 

św. Walenty 
 

Św. Walenty z wykształcenia był lekarzem,  
 z powołania duchownym. Żył w III wieku 
 w Cesarstwie rzymskim za panowania 
Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za 
namową swoich doradców zabronił młodym  
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mężczyznom wchodzić  w związki małżeńskie 
w wieku od 18 do 37 lat. Uważał on, że 
najlepszymi żołnierzami są legioniści nie 
mający rodzin. Zakaz ten złamał biskup 
Walenty  i błogosławił śluby młodych 
legionistów. Został za to wtrącony do 
więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej 
córce swojego strażnika. Legenda mówi, że 
jego narzeczona pod wpływem tej miłości 
odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się 
cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień 
egzekucji Walenty napisał list do swojej 
ukochanej, który podpisał: „Od Twojego 
Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 
269 r. 
 
W Polsce jest patronem diecezji przemyskiej. 
Za sprawą splecenia zwyczajów ludowych, 
folkloru i legend został postrzegany jest jako 
obrońca przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza 
umysłowymi, nerwowymi i epilepsją), a w 
Stanach Zjednoczonych, Anglii i współcześnie 
w Polsce patronem zakochanych. 
 

PREZENTY WALENTYNKOWE 
 

Prezenty walentynkowe to zazwyczaj 

drobne upominki z symbolem mi łości- serce, 

wyznanie miłości lub czerwone róże. Często 

tez mężczyzna zabiera swoją partnerkę na 

kolacje lub do kina .  

 

 

 

 

PARYŻ 
  Paryż to miasto miłości.  Leży w sercu 

Francji i pełni kluczową rolę   w administracji 

francuskiej, życiu politycznym, kulturalnym, 

uchodzi także za światową stolicę mody. 

Dlatego też jest tak nie podobny do reszty 

kraju. Paryż jest jednym z najpiękniejszych 

miast świata. Jest uwielbiany za 

niepowtarzalną atmosferę i niezliczone 

przyjemności. Jest niezwykle romantyczny, 

posiada czarowną moc. Już pierwsze 

spojrzenie na wąskie brukowane uliczki, 

szerokie bulwary i otwarte place ujmuje.  

Miasto to przyprawia o zawrót głowy 

mnogością muzeów, teatrów, eleganckich 

domów towarowych i butików. Jest tu 

mnóstwo zabytków i miejsc godnych 

odwiedzenia: Wieża Eiffela, Panteon, Łuk 

Tiumfalny, Obserwatorium paryskie, 

Sorbona, Katedra  Notre-Dame, Hotel de 

Sens, Wieża Montparnasse, Teatr Odeon, 

Pałac Elizejski, Bastylia. Paryż to także Luwr 

 z dziełami, takimi jak Mona Lisa i Wenus 

 z Milo, cmentarz Pere Lachaise, gdzie 

spoczywają Fryderyk Chopin, Edith Piaf i Jim 

Morrison. Zakochani spędzają swoje randki           

w ogrodach Wersalu lub na przejażdżce 

statkiem po Sekwanie. Paryż to idealne 

miasto na podróż poślubną. 
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Najlepsze miejsca na najpiękniejszą 
randkę 

Wieża Eiffla 
W Paryżu jest kilka miejsc, które są 

idealne na romantyczna randkę. Jednak 
sercem Paryża jest Wieża Eiffla pod którą 
każdego roku spędza walentynki lub inny 
dzień tysiące zakochanych. Można wziąć 
koc, rozłożyć się na trawie i podziwiać 
piękne widoki trzymając za rękę ukochaną 
osobę. 
 

Wieża Eiffla to najbardziej znany obiekt 
architektoniczny Paryża, rozpoznawany 
również jako symbol Francji. Jest 
najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do 
wysokości we 
Francji.„Żelaz
na dama” stoi 
w zachodniej 
części 
centrum 
miasta, nad 
Sekwaną, na 
północno-
zachodnim 
krańcu Pola 
Marsowego. 
Wieżę 
zbudowano 
specjalnie na 
paryską 
Wystawę 
Światową     
w 1889 roku. 

 

Rejs po Sekwanie 
 

Sekwana to rzeka w 
północnej Francji. 
Swe źródła bierze na 
Wyżynie Langres, a 
uchodzi w formie 

estuarium do Zatoki Sekwańskiej koło Hawru 
(kanał La Manche). Nazwa rzeki pochodzi od 
celtyckiego słowa "squan", oznaczającego 
rzekę wijącą się jak wąż. W okresie rzymskim 
u źródeł Sekwany oddawano cześć bogini 
Sekwanie (Sequana). G łównym miastem 
przez które przepływa Sekwana jest stolica 
Francji – Paryż. Poza tym Rouen, Troyes i 
Hawr. 

 Obecnie rejs statkiem to również wspaniały 
pomysł na spędzenie miłych chwil we swoje. 

  

Ogród Wersalski 
 

Bardzo często odwiedzanym 
miejscem przez pary jest również Ogród 
Wersalski. 

 Zaprojektowany przez André Le, 
który jest uważany za pierwowzór ogrodu 
w stylu francuskim. U stóp centralnego 
tarasu w basenie Latony znajduje się 
arcydzieło Mary’ego ukazujące boginię  
z synem i córką, Apollonem i Dianą. Rzeźba 
góruje nad koncentrycznymi basenami w 
kształcie piramidy. Za basenem Latony 
rozciąga się długa aleja Tapis-Vert 
(zielonych dywanów), która prowadzi do 
basenu solarnego bóstwa – Apollina. 
Rydwan ciągniony przez cztery konie 

wynurza się władczo z wody, zaś trytony 
dmuchają  
w muszle oznajmiając nadejście boga. Ta 
dynamiczna i równocześnie majestatyczna 
grupa dłuta Jean-Baptiste Tuby’ego stanowi 
niejako symbol okresu największej świetności 
Wersalu.  
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Ekskluzywne restauracje w Paryżu 
 Francuska stolica słynie również  
w wyrafinowanych smaków, a restauracje 
tutaj są uznawane z jedne z najlepszych na 
świecie .Jest to również miejsce na wspólny 
wieczór….we dwoje… 

 

Le Jules Verne 
To najbardziej znana restauracja w Paryżu. 
Znajduje się na Wieży Eiffla. Jest to jedna z 
najbardziej ekskluzywnych restauracji we 
Francji. Można zjeść wyśmienita kolacje 
oglądając zza okna piękny widok na Paryż. 

TURYSTYKA 
MORSKA 

Pod pojęciem turystyki morskiej rozumie się 
wszelkie przejawy ruchu turystycznego 
odbywające się na obszarach pełnego morza 
oraz w strefach przybrzeżnych, które są 
realizowane z wykorzystaniem środków 
transportu wodnego, takich jak: statki 
pasażerskie, statki pasażersko – towarowe, 
promy morskie oraz jachty morskie. Formami 
turystyki morskiej są: 
 
ñ rejsy na statkach wycieczkowych żeglugi 
przybrzeżnej, 

W zakres tych rejsów wchodzą kilkugodzinne 
wycieczki organizowane na jednostkach 
określanych mianem „ białej floty”, którymi 
są niewielkie statki pasażerskie, wodoloty, 
katamarany. Wycieczki po portach są krótkie 
(przejażdżki) po morzu – tzw. Rejsy 
spacerowe oraz rejsy kabotażowe między 
sąsiednimi portami krajowymi lub 
międzynarodowymi. 

ñ rejsy na promach morskich, 

Promy jako środki transportu zapewniają 
przewóz wahadłowy osób i towarów między 
określonymi portami. Współczesne promy 
pasażerskie pełnią nie tylko funkcję czysto 
transportową, ale i turystyczną. Oferta 
wycieczkowa obejmuje stosunkowo krótkie 
rejsy. Rejsy wycieczkowe na promach są 
 „ namiastką” tych na morskich statkach 
wycieczkowych nie tylko z uwagi na ich 
krótszy zasięg, ale także ze względu na niższy 
standard( np. kajut) i mniejszy zakres usług 
gastronomicznych i rozrywkowych. Tego 
rodzaju morska turystyka najlepiej jest 
rozwinięta w Europie na  
morzach: Śródziemnym, Północnym  
i Bałtyckim. 

ñ rejsy wycieczkowe na statkach handlowo 
– towarowych 

Statki handlowe mają dla turystów kilka do 
kilkunastu miejsc w jedno lub dwuosobowych 
klimatyzowanych kajutach. Rejsy te są 
stosunkowo długie trwają od miesiąca do 
kilku miesięcy w zależności od długości trasy 
wykonywanej przez statek. Osoby 
podróżujące na takich statkach mają 
zapewnione wyżywienie i opiekę medyczną. 
Do ich dyspozycji są także wszystkie 
urządzenia rozrywkowe załogi. W czasie 
rozładunku statku w portach –trwającego 
około tygodnia-turyści mają możliwość 
zwiedzania we własnych zakresie lądu. 
ñ rejsy żeglarskie na jachtach 
pełnomorskich, 

Te rejsy są formą indywidualnego 
podróżowania po wodach przybrzeżnych i 
pełnomorskich. Można wyróżnić jachty 
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motorowe, żaglowe i motorowo-żaglowe. 
Jachty typowo żaglowe to żaglówki                  
i żaglowce. Zasięg możliwych podróży jachtu 
zależy od jego wyposażenia i klasy 
bezpieczeństwa. Wyróżnia się jachty 
śródlądowe zatokowe i morskie. Aby 
sterować jachtem trzeba mieć kwalifikacje 
jachtowego sternika morskiego, również 
uczestnicząc w załogowych rejsach na 
żaglowcach, należy się przygotować 
merytorycznie i kondycyjnie, dlatego podróże 
tego rodzaju zalicza się do turystyki 
kwalifikowanej. 

ñ rejsy na statkach  wycieczkowych 
pełnomorskich(rejsy cruisingowe). 

Cechą owej turystyki , która decyduje o jej 

ogromnej atrakcyjności dla turystów jest 

połączenie 3 elementów:  

a) podróży morskiej, 
b) zwiedzania portów i państw w ramach 
lądowych wycieczek, 
c) atrakcyjnego spędzania czasu na 
pokładzie, korzystania z rozrywek oraz 
urozmaiconej i bogatej 
kuchni. 

 

W końcu 2006 r. Na świecie 
działało 58 linii 
cruisingowych, które 
dysponowały 260 statkami 
wycieczkowymi.  
Do największych  
organizatorów  rejsów 
cruisingowych należą linie: 

Carnival Cruise Line, Royal Caribbean 
International, Princess Cruises, Norwegian 
Cruise Line, Holland America Line oraz 
Costa Cruises. Oprócz rejsów oferowanych 
przez wspomniane towarzystwa 
żeglugowe, podróże morskie na własnych 
statkach oferują turystyczni 
touroperatorzy, jak: Club Med., Thomson, 
Tui oraz Disney Corporation. Rejsy są 
organizowane od początku kwietnia do 
połowy grudnia i trwają od 3 do 16 dni. 

 

Każda z linii cruisingowych lansuje na 
swoich jednostkach określony styl 
podróżowania. Część rejsów ma charakter 
typowo rozrywkowy z przeznaczeniem dla 
młodzieży i chcących się bawić, niektóre 
zaś romantyczny dla osób starszych. 
Bardzo często gromadzi się klientów 
wokół określonego tematu przewodniego 
– tzw. Rejsy tematyczne,  np. 
archeologiczne, ogrodnicze, rejsy dla 
miłośników określonych gatunków muzyki, 
rejsy hobbystów, miłośników sportu, a 
także rejsy dla osób homoseksualnych.  
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Oferta rozrywkowa na pokładzie 
typowego wycieczkowca zdecydowanie 
przebija to, co oferują typowe hotele, 
nawet te z górnej półki. Do dyspozycji 
gości pozostają nie tylko typowo 
ho0telowe atrakcje, jak baseny, kasyna 
czy pola do mini golfa. Podczas podróży 
można pójść do kina , teatru lub centrum 
handlowego. Większość z tych atrakcji ma 
znacznie większą skalę niż typowe atrakcje 
hotelu. Na pokładzie znajduje się 
regularny aquapark wraz ze wszystkimi 
atrakcjami typu zjeżdżalnie, brodziki dla 
dzieci itp.  

 

Dla masowego rozwoju tej formy turystki 
największe znaczenie ma pojemność 
statków, mierzona potencjalną liczną 
osób, które mogą przebywać na pokładzie. 
W maju 2006 r. Rozpoczął rejsy „ Freedom 
of the Seas”, który może zabrać na pokład 
3634 pasażerów oraz 1350 osób załogi. 
Na 15 pokładach tego statku do dyspozycji 
gości znajduje się kilkanaście restauracji i 
barów, winiarnia, lodowisko, promenada 
wewnątrz statku, wielopoziomowa sala 
teatralna, dyskoteki, galeria sztuki i 
fotografii, kasyno, biblioteka, kafejka 
internetowa, klub fitness, spa, taras 
słoneczny z basenami i jacuzzi, ścieżka do 
joggingu, ściana wspinaczkowa, kluby dla 
dzieci, boiska sportowe, symulator do gry 
w golfa, sztuczna fala do nauki surfingu , 
centrum konferencyjne z salą 
multimedialną.  

 

Według biura Cruise Direct Online statki 
cruisingowe zwijają do ponad 1750 portów 
na świecie, a 24 największe linie wykonują 
rocznie 12 tyś. Rejsów turystycznych. 
Prowadzi się nieoficjalną kategoryzację 
statków wycieczkowych mieszczącą się         
w zakresie od 1 do 5 gwiazdek, 
uwzględniającą standard kabin, poziom usług 
gastronomicznych, zakres urządzeń i usług 
dodatkowych. Najbardziej ekskluzywne statki 
o standardzie pięciogwiazdkowym zabierają 
mniej gości lecz oferują im znacznie wyższą 
jakoś podróży i usług pobytowych                   
w porównaniu do jednostek klasy 
ekonomicznej. 

Titanic ? Queen Mary 2 ? Zapomnij o tych 
łupinkach. W grudniu na morzach pojawi się 
Oasis of the Seas, największy i najdroższy 
statek wycieczkowy świata. Kolos powstaje w 
fińskiej stoczni w Turku na zamówienie linii 
Royal Caribbean International , 
specjalizującej się w rejsach wycieczkowych. 
Początkowo nazywany był Project Genesis,co 
daje niezłe wyobrażenie o zadufaniu jego 
konstruktorów. Już jednak wiadomo, że po 
zwodowaniu jednostka będzie nosić mniej 
pyszną nazwę Oasis of the Seas. Nowy statek 
przyćmi wszystkie dotychczasowe statki 
pasażerskie. Ma mieć wyporność 100 tyś ton  
( blisko dwa razy  więcej niż Titanic)i ogólny 
tonaż 220 tyś. Ton ( w porównaniu z 148,5 
tyś. Queen Mary 2). Całkowita długość – 
360m, kadłub wzniesie się na wysokość 65 m 
nad lustro wody. Jednostka będzie osiągać 
prędkość ponad 20 węzłów. Na 16 pokładach 
będzie się zabawiać 5,4 tyś. Pasażerów. Oasis 
of the Seas będzie nie tylko największy, ale 
też najdroższy. Na jego budowę linie Royal 
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Caribbean wydadzą zawrotną sumę 1,24 
miliarda dolarów! 

Wenecja – miasto 
miłości . 

 

   Wenecja jest to miasto i gmina na 
północy Włoch nad Adriatykiem , jest znanym 
na całym świecie ośrodkiem turystycznym        
i kulturalnym. Ze względu na swoją 
architekturę oraz nietypowe położenie 
znajduje się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO.  

 
Skoro przybliżyliśmy sobie już troszkę bardziej 
te przepiękne miasto możemy przejść do 
tego, co sprawia, że jest ono tak 
romantyczne?   

Myślę, że między innymi jest to łagodne 
kołysanie gondoli, widoki jak ze snu, które 
sprawiają, że rejs po Canal Grande bardziej 
przypomina wizytę na planie filmowym, niż 
wycieczkę.. Barokowe fasady wyrastających 
wprost z wody kamienic i pałaców wydające 
się nierzeczywiste jak scenografia..   

Wyobraźmy to sobie – zapada zmrok,            
w mieście robi się spokojnie, cicho, niektórzy 
ludzie rozchodzą się do licznych restauracji, 
barów, inni do domów a Ci zakochani przy 
delikatnym świetle świec siadają nad wodą 
lub na schodach ażurowych mostów 
zawieszonych nad kanałami i zapominają       
o całym świecie. Niewątpliwie dla kogoś, kto 
nie mieszka w Wenecji jest to jedno                 

z najpiękniejszych doświadczeń w życiu. 
Wiele zakochanych par przyjeżdża do Wenecji 
w celu podróży poślubnej, rocznic ślubu czy 
dnia 
zakochanych 

Ale nie tylko 
to sprawia, że 
Wenecja jest 
tak 
romantyczna. 
Może się to 
wydać 
dziwne, ale 
samo 
zwiedzanie 
różnych kościołów, placów, teatrów i oper 
jest bardzo romantyczne, tak samo jak 
przeciskanie się wąskimi uliczkami, których są 
tysiące w tym mieście.  

Najciekawsze  
zabytki Wenecji . 

Bazylika św. Marka 
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Kościół San Giorgio Maggiore 

 

 

Most Westchnień (najbardziej znany, łączy 
Pałac Dożów z budynkiem nowego więzienia) 

 

 

Dzwonnica 
św. Marka 

 

 

Gran Teatro La Fenice 

 

Most Rialto 

 

 

 

Santa 
Maria 
della 

Salute 
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Wrocław to obecnie nowoczesne  
i prężnie rozwijające się miasto, znane 
jako miasto wspaniałych zabytków.  

Ø Pałac Królewski – po gruntownej 
modernizacji przekształcony został 
 w nowoczesne centrum wystawiennicze.  

 
Ø Muzeum Narodowe -  jedno z głównych 

muzeów Wrocławia, kontynuujące 
tradycję niemieckich muzeów, 
istniejących w mieście od XIX wieku. 
Zbiory muzeum obejmują przede 
wszystkim malarstwo i rzeźbę, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
sztuki Śląska. 

 
Ø Panorama Racławicka – jedno z niewielu 

miejsc na świecie, gdzie podziwiać 

można relikt XIX – wiecznej kultury 
Masowej.  

 
Ø Humanitarium  - muzeum człowieka- 

miejsce łączące edukację z zabawą.  

 
Ø Centrum Poznawcze – Stała, 

multimedialna wystawa prezentuje 
kolejne etapy powstawania Hali, jej 
historię oraz inne zabytki modernizmu.     

 
Ø Fontanna multimedialna – działa od 

maja do października, prezentując 
bezpłatnie spektakl wody i dźwięku, 
wzbogacany podczas pokazów 
specjalnych elementami 
pirotechnicznymi oraz światłem laserów.  
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Stały się niewątpliwą atrakcją miasta – organizowane są 
specjalne wycieczki szlakiem krasnali i wydawane 
broszurki dla turystów chcących połączyć odnajdywanie 
kolejnych figurek ze zwiedzaniem Wrocławia. Nikt nie zna 
wieku krasnali. Sądząc po wyglądzie, są w różnym wieku. 
Pierwszy krasnoludek – Papa Krasnal stanął w roku 2001 
na ul. Świdnickiej, ufundowany przez spółkę Agora. 
Kolejnych kilka krasnoludków ufundowało miasto: były to m.in. dwa Syzyfki, do dzisiaj 

najbardziej znane wrocławskie krasnale. Z czasem okazało się, że 
krasnale  są dobrymi marketing owcami i potrafią przyciągać 
klientów. Każdy z nich wygląda inaczej i każdy zajmuje się czym 
innym. Krasnale rozrzucone są po całym mieście, ale największe 
skupisko jest na rynku. Siedzą przy kamieniczkach, Fontanach czy 
nad rzeką. Na ziemi, na parapetach czy na wysokości 4 piętra.  
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Kto widział kościół Świętej Marii Magdaleny we 
Wrocławiu (pomiędzy ulicami Szewską i Łaciarską, 
w pobliżu Rynku) z pewnością zwrócił również 
uwagę na pomost łączący jego dwie wieże. Ów 
pomost, zwany Mostkiem Czarownic (według 
legendy, miały się tutaj pojawiać dusze zmarłych 
podróżnych albo nieposłusznych dziewcząt, 
prowadzących zbyt rozrywkowy tryb życia), 
znajduje się na wysokości 45 metrów. Oczom 
wrocławian ukazał się w XV wieku. Z mostku można 
było podziwiać panoramę miasta, często grała tutaj 
również orkiestra. Pomost, wraz z wieżami, ulegał na przestrzeni stuleci zniszczeniom, ale 
zawsze był odbudowywany. Ostatnia jego renowacja miała miejsce na przełomie XX i XXI 
wieku. 

Park Szczytnicki  jest jednym  
z najpiękniejszych miejsc we Wrocławiu, są 
to tzw. zielone płuca miasta. Jego nazwa 
wzięła się od znajdującej się tutaj 
niegdyś wsi Szczytniki. Jeszcze w XVIII wieku 
był tu las, po którym chętnie się 
przechadzali okoliczni mieszkańcy. W roku 
1785 las stał się własnością 
księcia Fryderyka Ludwika Hohenlohe-
Ingelfingen, który założył na tym terenie 
pierwszy w Europie kontynentalnej park w 
stylu angielskim. Na terenie Parku 
Szczytnickiego znajduje się również jedyny 
we Wrocławiu Ogród Japoński. Został on 

założony w roku 1913, a jego inicjatorem 
był hrabia Fritz von Hochberg , natomiast 
projektantem – Mankichi Arai . Podobnie 
jak Hala Stulecia, ogród miał być 
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elementem Wystawy Stulecia. Ogród 
Japoński, jaki podziwiać możemy w 
dzisiejszym kształcie, powstał po roku 1994, 
wcześniej uległ znacznym zniszczeniem 
podczas II wojny światowej. Warto 
skierować tutaj swoje kroki, ponieważ jest 
to jedyny w swoim rodzaju fragment kultury 
japońskiej na kontynencie europejskim. 

 

 

 

 

 

 

 
most wiszący przez rzekę Odrę o konstrukcji stalowej, 
elementy nośne wsparte są na granitowych pylonach 
 o wysokości około 20 m. Zbudowany w latach 1908-
1910 most powstał w ramach budowy nowej trasy 
(obecnego pl. Grunwaldzkiego) stanowiącej diagonalne 
połączenie między centrum miasta a projektowanymi 
osiedlami na północnym wschodzie. 

 

Pomnik Aleksandra hrabiego Fredry 
autorstwa Leonarda Marconiego po raz 
pierwszy został zaprezentowany we Lwowie 
w roku 1897 i znajdował się tam do roku 

195
6, 
kied
y 
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został przewieziony na 
wrocławski rynek gdzie 
stoi do dziś.  

Ciekawostka:  Pomnik 
Fryderyka Chopina 
który znajduje się  
w Parku Południowym 
został początkowo 

przywieziony do rynku, żeby Chopin mógł się 
spotkać z Fredrą.

 

 

Gmach Teatru Miejskiego wzniesiono przy ulicy 
Świdnickiej w latach 1839 - 1841 wg projektu Carla 
Ferdinanda Langhansa, z nowoczesną sceną i widownią 
na około 1600 miejsc. Po pożarach (w 1865 i 1871) 
budynek przebudowano podwyższając widownię                 
i nadscenium, dostawiono pawilon malarni                            
i rozbudowano portyk oraz ozdobiono z zewnątrz 
malowidłami. W 1871 postawiono także na krawędzi 
dachu rzeźby muz wykonane ze sztucznego piaskowca 
(obecnie stoją tam odlewy z zaginionych oryginałów 
wykonane na początku XXI wieku). 
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Kamieniczki Jaś i Małgosia (ul. św. Mikołaja 1 i Odrzańska 40) przy północno-zachodnim 
narożniku Rynku to najbardziej 
charakterystyczne budynki w centrum. Mniejszy 
Jaś jest gotycko-renesansowy, a większa 
Małgosia - barokowa. W zestawieniu z 
otoczeniem, a zwłaszcza z kościołem 
garnizonowym św. Elżbiety, oba domy wydają 
się malutkie. Gospodarz Jasia, znany artysta 
Eugeniusz Get-Stankiewicz, w tylną ścianę 
wmurował jedno ze swych słynnych dzieł 
zatytułowane Zrób to sam. Przedstawia ono postać Chrystusa, krzyż i komplet narzędzi do 
ukrzyżowania. W Małgosi mieszczą się miła knajpka i siedziba Towarzystwa Miłośników 
Wrocławia. 

 

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji  (instytucja 
finansowana z budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego) – istnieje od 1956 
roku. Muzeum prowadzi działalność 
wystawienniczą i oświatową. W zbiorach 
dokumenty, fotografie, przedmioty związane       
z pocztą polską m. in.: znaczki pocztowe 
mundury, skrzynki, szyldy, pojazdy pocztowe, 
aparaty telefoniczne i telegraficzne, odbiorniki 
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radiowe    i telewizyjne. 

 

 

 

 

 

 

• Wrocław jest czwarty w Europie pod względem ilości mostów (i kładek), plasuje się zaraz 
za Amsterdamem, Wenecją i Petersburgiem. 

• Wrocław posiada aż pięć multipleksów oraz wiele mniejszych, zdecydowanie 
ambitniejszych kin "offowych", np. Kino Warszawa lub Kino Lwów. Do niedawna w 
budynku dworca kolejowego Wrocław Główny funkcjonowało jedyne w Europie kino 
dworcowe. 

• Co roku miasto gości wiele festiwali, wśród nich festiwal muzyki chóralnej Wratislavia 
Cantans, czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Na festiwalu 
gitarowym Thanks Jimi Festival 2006 został ustanowiony rekord Guinnessa w liczbie 
gitarzystów wykonujących jednocześnie utwór Jimiego Hendixa pt. "Hey Joe". Podczas 
kolejnych edycji festiwalu, w latach 2007 oraz 2008, rekord był sukcesywnie poprawiany. 
W 2009 roku na wrocławskim Rynku zebrało się aż 6346 gitarzystów. 

• Miasto posiada najwięcej w Polsce punktów widokowych zlokalizowanych w zabytkach, 
są to: wieża północna Katedry św. Jana Chrzciciela, wieża Bazyliki św. Elżbiety, Wieża 
matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, Mostek Czarownic między wieżami 
Katedry polsko-katolickiej św. Marii Magdaleny. 

• Wrocławski ratusz jest jednym z najstarszych w Polsce. Dodatkowo na wysokiej wieży 
mieści się najstarszy w Polsce dzwon zegarowy i najstarszy, datowany na rok 1368 zegar 
wieżowy. W piwnicach budynku znajduje się najstarsza w Europie restauracja, 
pochodząca z XIV wieku Piwnica Świdnicka. 

 

 


