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Na prawo most,
na lewo most
bulwar Xawerego
Dunikowskiego
Nadodrzański bulwar Xawerego Dunikowskiego rozciąga się pomiędzy mostem Piaskowym a najbardziej „przezroczystym”
architektonicznie mostem Wrocławia, powstałym po II wojnie światowej mostem
Pokoju. Pierwszy z nich, przerzucony przez
południowe ramię Odry, łączy lewobrzeżny
Wrocław z wyspą Piaskową. Ta najstarsza
wrocławska przeprawa mostowa powstała
tutaj ponad tysiąc lat temu, w czasach, gdy
na Ostrowie Tumskim istniał książęcy gród.
To właśnie tędy przebiegały dwa ważne
szlaki handlowe: z południa Europy do wybrzeży Bałtyku oraz z zachodu przez Małopolskę w stronę Rusi – do Morza Czarnego.
Najstarsze informacje o przeprawie w tym
miejscu pochodzą z 1149 roku. Nie wie-
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my jednak, czy istniał tutaj już wtedy most
przerzucony przez rzekę. Być może kupcy
przejeżdżali wozami brodem, który był tylko wymoszczony drewnem lub kamieniami.
Po lewej stronie Odry, tuż przy przeprawie
rzecznej, znajdowały się w średniowieczu
plac targowy, dom dla przyjezdnych kupców i karczma. Można było tutaj wjechać do
miasta przez Bramę Piaskową. Augustianie,
mający swój klasztor po drugiej stronie rzeki
– na wyspie Piasek, pobierali od podróżnych
myto. Obecny most Piaskowy, będący dziełem Ernstra Ubera, pochodzi z roku 1861
i jest pierwszą żelazną przeprawą mostową
Wrocławia. Jego kratownicowa konstrukcja
naśladuje formą drewniane przeprawy.
Nadodrzański bulwar od 1965 roku nosi
imię Xawerego Dunikowskiego, rzeźbiarza,
profesora i kierownika Katedry Rzeźby
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (obecnie ASP), która znajduje się
przy pobliskim placu Polskim. Po powodzi
z 1997 roku, nazywanej powodzią tysiąclecia ze względu na jej skutki, wysokość fali powodziowej i rozległość zalanej powierzchni
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miasta, nastąpiła modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Oczyszczono,
podwyższono i wzmocniono nadbrzeża
bulwaru, utworzono aleje spacerowe i rowerowe, dodano elementy małej architektury, a pod mostem Pokoju powstała kładka
dla pieszych i rowerzystów. Wśród starego
drzewostanu szczególną uwagę zwracają potężne platany klonolistne. Wzdłuż
głównej alei, od mostu Piaskowego do
Wzgórza Polskiego, nasadzono szpaler
lip. W środkowej części bulwaru powstały
amfiteatr, kaskadowo schodzący do Odry,
oraz przystań do cumowania większych
i mniejszych jednostek pływających. Stąd
odpływa w rejs po Odrze „Vratislavia”,
największy statek białej floty w Polsce. Ta
potężna jednostka pasażerska ma 53 metry
długości i trzy pokłady, na jednym z nich
znajduje się restauracja. Na statku mieści
się nawet czterysta osób. Niespełna kilometrowa trasa wzdłuż Odry to jedno z ulubionych miejsc wrocławian i turystów. Jednym
z ważniejszych powodów jego popularności jest pejzaż widoczny po drugiej

U podnóża Wzgórza Polskiego znajduje się
niewielka zatoczka określana już przed
wojną jako Gondelhafen (Przystań Gondoli).
Jest to pozostałość po dawnym ujściu Oławy,
lewym dopływie Odry. Dzisiaj można tutaj
wypożyczyć sprzęt wodny i popłynąć w dół
Odry, by obejrzeć z poziomu rzeki Stare
Miasto oraz relikty dawnych urządzeń hydrotechnicznych, lub w górę, w stronę zoo.
Poniżej mostu Grunwaldzkiego ma ujście
malownicza Oława, która na miejskim odcinku tworzy szerokie, kwitnące rozlewiska.

most Pokoju

most Piaskowy

Ostrów Tumski

Odra
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W 2016 roku Wrocław został Europejską Stolicą Kultury (ESK). Jednym z największych wydarzeń ESK był muzyczno-świetlny spektakl
pt. Flow. Bulwar Dunikowskiego zamienił się
podczas pokazu w wielotysięczną widownię.
W przedstawieniu ważną rolę odgrywała Odra.
Była jedną z bohaterek widowiska mówiącego o historii Wrocławia, m.in. o wielkiej powodzi z 1997 roku i walce wrocławian z żywiołem.

Oddajmy głos XIX-wiecznemu literatowi,
Felicjanowi Faleńskiemu, który niezwykle
kwiecistym językiem opisał promenadę:
„No to przejdźmy się trochę po tym gościńcu próżniaczym [...]. Na wstępie spotykamy
tu wzmiankowany wyżej Bastion Ceglany.
Jest to wyniosłe, okrągłe wzgórze, z którego – ku północno-zachodowi zwłaszcza
– bardzo rozległe przedstawiają się widoki. Piasek cały jak na talerzu, prastare
jego kościoły, dalej Ogród Botaniczny [..].
U stóp Odra, milcząca, posłuszna, silnie
w brzegi wzięta, osiodłana mostem, do tratew
i galarów zaprzęgnięta, niezbyt szeroka, ale
za to ciemna, nieprzezroczysta, jakby zdradliwie ukrywać chciała przytajone głębie.
[...] Zszedłszy z pochyłości wzgórza od razu
zapadasz w ogrody jakieś obszerne, ciągnące się z niewielkimi przerwami aż ku
starej, dość szerokiej ulicy, prowadzącej
prosto w Rynek...”.

stronie Odry. Nadodrzańską panoramę
możemy podziwiać, siedząc na ławie
nadrzecznego amfiteatru lub spacerując
wzdłuż brzegu. Można też wspiąć się na
Wzgórze Polskie. To niewysokie wzniesienie powstało po częściowym rozebraniu i zasypaniu XVI-wiecznego Bastionu
Ceglarskiego, który stanowił część fortyfikacji miasta sukcesywnie wyburzanych
od 1807 roku na rozkaz Hieronima Bonapartego. Część zamienionego w skwer
bastionu pozostawiono, by utworzyć jeden
z ciekawszych punktów widokowych miasta.
Szeroka panorama ukazuje wypę Piaskową
i Ostrów Tumski, połączone ze sobą jednym z najsłynniejszych mostów Wrocławia,
tzw. mostem miłości, czyli mostem Tum-

skim. Na pierwszym planie znajdują się most Lessinga. Jest to doskonały punkt
dawne ogrody biskupie oraz bulwar Pio- widokowy na odrzańskie wyspy (Ostrów
tra Włosta na Piasku, za nimi kilka gotyc- Tumski i wyspę Piasek) oraz barokowe
kich ceglanych kościółów, obecny i dawny klasztory lewobrzeżnego miasta. Walopałac biskupi oraz szachulcowy budynek ry widokowe tego miejsca docenił naPapieskiego Wydziału Teologicznego. Nad wet Juliusz Słowacki. Podobno liczący
wszystkimi obiektami dominują strzeliste, każdy grosz poeta, narzekający na to,
prawie stumetrowe wieże wrocławskiej że w „niegodziwym Wrocławiu” zdarli z niearchikatedry. Rzucający się w oczy, niepa- go okropnie, płacił cztery fenigi za wejście
sujący do reszty zabudowy Ostrowa Tum- na znajdującą się tutaj prywatną przeprawę
skiego obiekt z betonu z białym dachem przez Odrę i zachwycał się roztaczającą się
postawiony został na początku XXI wieku z tego miejsca panoramą.
na miejscu dawnego alumnatu (internatu
dla kleryków). Wrocławianie często złośliwie nazywają go „fatamorganą”.
Ten odcinek trasy zamyka powojenny
most Pokoju, który zastąpił XIX-wieczny
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Galeria sztuki nad Odrą
bulwar Xawerego
Dunikowskiego
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przy Narodowym Forum Muzyki. Wszystkie wymienione prace odlane zostały z brązu.
Swoje przywiązanie do tego tworzywa
i jego wyższość nad kamieniem artysta uzasadnia w dowcipny sposób: „Klejony kamień
jest jak pocerowana koszula”.
1

Po rewitalizacji bulwar Xawerego Dunikowskiego i sąsiadujący z nim plac Polski zamieniły się w galerię sztuki pod gołym niebem.
Spacerując nadodrzańskim bulwarem, na
odcinku zaledwie 800 metrów możemy
zobaczyć rzeźby, pomniki i instalacje artystyczne, których autorami są Magdalena
Abakanowicz oraz artyści związani z Wrocławiem: Stanisław Wysocki, Tomasz Urbanowicz, Tomasz Domański, Jerzy Boroń.
Zaraz za mostem Piaskowym na niewysokich postumentach stoją dwie rzeźby
z brązu – dzieła Stanisława Wysockiego. Zanim jednak Księżniczka wiatru
i Księżniczka fali 1 trafiły na nadodrzański
bulwar, pojawiły się w przestrzeni miejskiej
na plenerowej wystawie Muzyka form przed
Narodowym Forum Muzyki. Autor prac
tak określa temat swojej twórczości: „Chcę
pokazywać piękno, miłość, ciepło. A kobieNa skwerze przy bulwarze Dunikowskiego
ce ciało fascynuje przez swój idealny kształt powstał pomnik ku czci Polaków poi jest apoteozą życia”. Wysocki od lat zwią- mordowanych na Kresach 2 w latach
zany jest z Wrocławiem, w jego twórczości 1939–1947 przez ukraińskie organizacje
widać wpływy słynnego Anglika – Henry’ego nacjonalistyczne UON i UPA. Odsłonięty
Moore’a. Spośród prac współczesnych arty- został w 1999 roku. Jest to pierwszy w Polsce
stów prezentowanych we Wrocławiu rzeźby pomnik upamiętniający rzeź wołyńską. ProWysockiego spotkamy bardzo często i to jekt monumentu autorstwa Jarosława Bańw ścisłym centrum miasta. Najbardziej zna- kowskiego wygrał konkurs ogłoszony przez
na jest Powodzianka z 1998 roku na moście Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar ZbrodUniwersyteckim, Murzyn na kamienicy przy ni Ukraińskich Nacjonalistów. Na niewysopl. Solnym, replika przedwojennego po- kim cokole umieszczono dwie przełamane
mnika romantycznego poety Josepha von płyty granitowe. Utworzona w ten sposób
Eichendorfa w Ogrodzie Botanicznym czy przestrzeń oraz wykute w kamieniu kontupraca wykonana według projektu Theodora ry przypominają ukrzyżowanego Chrystusa
von Gosena Orfeusz, stojąca na pl. Wolności z ramionami rozpostartymi na granito-
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wej belce krzyża. Faktura płyt wygląda
jak płótno, które symbolizuje zarazem
śmiertelny całun i zmartwychwstanie.
W tym pomniku-mauzolem znajduje
się ziemia z dwóch tysięcy mogił z ziemi wołyńskiej, tarnopolskiej, lwowskiej,
stanisławowskiej, lubelskiej, poleskiej
i rzeszowsko-przemyskiej.
2

Bliżej siedziby Akademii Sztuk Pięknych znajduje się kilka prac wrocławskich artystów. Od ulicy Andrzeja Frycza
Modrzewskiego można zobaczyć rzeźbę
Jerzego Boronia pt. Broń 3 , która do początku lat dziewięćdziesiatych XX wieku
stanowiła część pomnika poświęconego
milicjantom poległym w walce o utrwalenie
władzy ludowej. Po demontażu postumentu
praca Boronia, wybitnego artysty związanego z tzw. Grupą Wrocławską skupioną
wokół Eugeniusza Gepperta, trafiła przed
budynek Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych (w latach 1972–1975 rzeźbiarz
był dziekanem Wydziału Malarstwa Grafiki
i Rzeźby, a później prorektorem uczelni).

Do końca II wojny światowej plac Polski nosił
nazwę plac Cesarzowej Augusty. W 1874 roku
stanął tu pomnik, który zdominował wizualnie tę część miasta i który chętnie prezentowano na pocztówkach z Wrocławia. Pomnik
Zwycięstwa, upamiętniający prowadzone
w XIX wieku przez państwo pruskie zwycięskie
wojny z Danią, Austrią i Francją, miał formę
neogotyckiej, 19-metrowej wieży z piaskowca
z figurami żołnierzy i dwiema zdobycznymi
armatami po bokach. Zaprojektował go Alexis
Langer, znany na Dolnym Śląsku architekt. Po
II wojnie światowej, podobnie jak wiele innych pomników, postumentów i rzeźb, został
usunięty ze względu na swoją „niemieckość”.

Wrocławski satyryk Andrzej Waligórski wpadł
na pomysł, jak rozwiązać sprawę pomników,
które z powodu historycznych burz i politycznych przemian przestały być „aktualne”
i stały się niewygodne ze względu na swoje
przesłanie ideologiczne. W wierszu Pomnik
dał artystom i władzom taką radę: „Rzecz
bez precedensu czyńcie: / Pomniki z głową
na gwincie”.
1
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Wzgórze Polskie nosiło przed wojną imię
Karla von Holteia (1798–1880), aktora i poety.
Podobno w ostatnich latach swego życia lubił on przysiadywać tutaj na ławce i podziwiać widok Ostrowa Tumskiego, dlatego po
śmierci artysty nazwano wzgórze jego imieniem i postawiono tutaj popiersie pisarza.
Holtei był rówieśnikiem Adama Mickiewicza,
którego poznał w domu Goethego. Zachwycał się twórczością polskiego wieszcza
i tłumaczył jego utwory na język niemiecki. Polaków podziwiał za patriotyzm i romantyczną postawę. Tadeusza Kościuszkę
uczynił bohaterem swego utworu pt. Stary
wódz. Już za życia stał się we Wrocławiu
legendą. W ośmiotomowej autobiografii pt.
Czterdzieści lat opisał swoje artystyczne
wędrówki po Europie i barwne życie wagabundy związane ze scenami Wrocławia, Berlina, Wiednia i Grazu. Gdy zmarł
w swym ukochanym mieście nad Odrą, na
jego grobie w śląskim dialekcie napisano:
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.
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i wynalazcy m.in. pierwszego na świecie
skafandra do nurkowania. W 1797 roku
przetestowano w Odrze pełne zanurzenie
śmiałka w stroju zaprojektowanym przez
Klingerta. Tablica upamiętniająca wynalazcę znajduje się na nabrzeżu Odry, na
wysokości amfiteatru.

6
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Na placu przed głównym wejściem
do budynku Akademii Sztuk Pięknych
dialog prowadzą dwie rzeźby. Pierwsza
z nich to Głowa robotnika 4 , dzieło
Xawerego Dunikowskiego, uważanego za jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy
XX wieku, a od 1959 roku profesora
i kierownika Katedry Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
(PWSSP) we Wrocławiu, którego imieniem
nazwano nadodrzański bulwar. Wykonana
w duchu socrealistycznym Głowa robotnika
była pierwotnie ozdobą propagandowej
Wystawy Ziem Odzyskanych, zorganizowanej we Wrocławiu w 1948 roku, i stała
w pobliżu Pawilonu Czterech Kopuł. Druga
praca powstała w 1992 roku „nielegalnie”,
w nocy, jako dadaistyczny dowcip i dialog
z rzeźbą Dunikowskiego. Twórcą „pomnika”, czyli cokołu z rozbiórkowej cegły, na
którym ustawiony został żeliwny baniak,
jest Tomasz Domański, ówczesny student
Katedry Rzeźby wrocławskiej PWSSP.
Ten „monument” poświęcony został pamięci nurków głębinowych. Po latach, odnowiony, z tabliczką informacyjną, zadedykowany został Karlowi Heinrichowi
Klingertowi 5 , wrocławianinowi, nauczycielowi fizyki i matematyki, konstruktorowi

5

Warto zajrzeć na dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych 6 , jest to bowiem
prawdziwa galeria sztuki pod gołym niebem. Znajdują się tam liczne prace rzeźbiarskie studentów. W samym budynku
uczelni również można oglądać dzieła młodych artystów, np. w głównym holu stoi kopia rzeźby przedstawiającej Mojżesza, wykonanej przez Michała Anioła dla kościoła
San Pietro in Vincoli w Rzymie.

Na bulwarze w pobliżu przystani znajduje się praca Tomasza Urbanowicza, artysty tworzącego kompozycje architektoniczne ze szkła. Podczas powodzi z 1997 roku
podzielił on los wielu wrocławskich twórców i stracił nie tylko swój dobytek, ale cały
warsztat pracy, dlatego postanowił w formie kamiennego obelisku upamiętnić tych,
którzy ucierpieli w wyniku działania żywiołu. Na bulwar Xawerego Dunikowskiego

12
w 10. rocznicę powodzi przetransportował
granitowy głaz z okolic Mostów Warszawskich (ustawiono go tam sto lat wcześniej po
powodzi z 1903 roku). Na kamieniu umieścił niewielką taflę szklaną z będącym grą
znaczeń napisem Zalanym Artystom 7 ,
co przy bliskości ASP budzi często wesołe
skojarzenia. Aby docenić artyzm, twórczy
rozmach i możliwości Urbanowicza, trzeba
zobaczyć inną jego pracę – choćby fasadę
Justin Center przy nieodległej od bulwaru
ulicy Krawieckiej, gdzie 100 m2 szkła imituje ścianę przedwojennej kamienicy.
7

Na wysokości Zatoki Gondoli zobaczyć można unoszące się nad ziemią
Ptaki 8 Magdaleny Abakanowicz. Miejsce
nad Odrą wyznaczyła im sama rzeźbiarka,
która zaproponowała wzbogacenie kompozycji o trzy kolejne prace (wcześniej eksponowane były przy ulicy Świdnickiej). Obok
budynku Muzeum Narodowego, od strony
Odry, ustawione są inne dzieła tej zmarłej
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w 2017 roku artystki – cykl pt. Rycerze
króla Artura 9 . We Wrocławiu znajduje się największa kolekcja dzieł Magdaleny Abakanowicz. W Pawilonie Czterech
Kopuł zobaczymy słynne abakany – tkane,
przestrzenne kompozycje, od których rozpoczęła się wielka, międzynarodowa kariera artystki, prace z cyklu Alteracje, a wśród
nich najbardziej reprezentatywne dzieła,
m.in. Plecy i Tłum, czy kilka zakupionych już
po śmierci artystki dużych postaci zwierząt
z cyklu Mutanty oraz ogromne, przestrzenne formy z cyklu Konglomeraty.
8
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Muzeum Narodowe

W dzikim winie świat
się plącze...
Muzeum Narodowe

Od ponad siedemdziesięciu lat dawny
gmach Zarządu Rejencji Śląskiej pełni
funkcję Muzeum Narodowego. Zaprojektowany przez Karla Friedricha Endella budynek został wzniesiony w latach 1883–1886
w stylu rzadko spotykanego w architekturze
miasta neorenesansu niderlandzkiego. Choć
powstał jako obiekt administracyjny, swoim
wyglądem nawiązuje do XVI-wiecznych
założeń pałacowych. Dzisiejszą muzealną
funkcję obiektu podkreślają stojące przed
głównym wejściem XIX-wieczne rzeźby
autorstwa Augusta Hertla przedstawiające
wielkich artystów – Albrechta Dürera
i Michała Anioła 1 – oraz Alegoria rybołóstwa 2 , dzieło znanego we Wrocławiu
rzeźbiarza Christiana Behrensa.
Neorenesans północny wyodrębnił się
jako nurt historyzmu i rozwinął głównie na
terenach niemieckojęzycznych na fali popularnych w II połowie XIX wieku badań
nad historią sztuki. Zdecydowana większość
realizacji w tym stylu to budowle świeckie.
Liczne formy geometryczne na gmachu muzeum zostały wzbogacone motywami roślinnymi – choćby liśćmi akantu w zwieńczeniu
okien. Formę fantazyjnego liścia posiadają
również wyloty rynien tuż przy ziemi. Wspaniale prezentuje się portal główny gmachu,
który strzegą dwa lwy uwiecznione na podstawach kolumn; ich głowice zdobi zastosowana symetrycznie wić roślinna.
W swoich wnętrzach Muzeum Narodowe mieści dwieście tysięcy najwyższej
klasy eksponatów. Wrocławska placówka

Motyw dębowej gałązki powtarza się na fasadzie budynku kilkakrotnie – na przykład
w łuku portalu głównego, na podstawach
kolumn, a także wspornikach balkonu
od strony północnej. Być może ma to
związek z symboliką dębu, który pojawia
się w mitologiach m.in. Słowian, Celtów
i Germanów. Kojarzony z trwałością, siłą
i odradzającym się życiem, otaczany był
szczególnym kultem i poświęcany najpotężniejszym bóstwom, najczęściej bogom
burz i piorunów – Perunowi czy Thorowi.
Dąb to także drzewo władzy zwierzchniej,
chroniące wojowników oraz przywódców.
Odra
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most Pokoju
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posiada bogatą kolekcję średniowiecznej
i nowożytnej sztuki śląskiej. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest pochodzący ze Strzegomia, namalowany na desce
świerkowej w XIV wieku, wizerunek świętej
Anny Samotrzeciej z Marią i Dzieciątkiem.
Wszelkie (będące na pozór zwykłą ozdobą)
widoczne tu detale mają znaczenie symboliczne. Także ptaszek siedzący na sosułce
trzymanej przez małego Jezusa. Szczygieł,
który – jak wierzono – wyjmował ciernie
z głowy Chrystusa, w ikonografii chrześcijańskiej symbolizuje Pasję i jest częstym
motywem w sztuce religijnej. Ze zbioru
trzydziestu najcenniejszych w Polsce obrazów mistrzów obcych trzecia ich część
znajduje się właśnie we Wrocławiu. Wśród
nich – namalowany na dębowej desce
Pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki
Pietera Brueghla Młodszego. Jak wykazała
analiza dendrologiczna, drzewo, z którego
powstała deska, ścięto w Belgii w 1586 roku.
Na szczególną uwagę zasługują dzieła malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku,
m.in. Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, nostalgiczne, kwiatowe martwe natury
Olgi Boznańskiej czy odnaleziony dopiero
w 2004 roku obraz Aleksandra Gierymskiego Chłopiec niosący snop.
Efektowną, ceglano-piaskowcową fasadę Muzeum Narodowego w całej okazałości podziwiać można na przedwojennych
zdjęciach i pocztówkach. Nie znajdziemy
na nich jednak jej najbardziej rozpoznawalnego elementu – pnącego się na wysokość prawie 30 metrów winobluszczu. Ta
wzbudzająca zachwyt nie tylko w naszym
kraju otulina muzealnego gmachu pojawiła się wiele lat po wojnie z inicjatywy
prof. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Pierwszych nasadzeń dokonano ponad dwadzieścia pięć lat temu, obecnie – w miarę potrzeb
– dokonywane są kolejne. Budynek Muzeum
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Narodowego porośnięty jest pochodzącym
z Ameryki Północnej winobluszczem pięciolistkowym oraz trójklapowym ( japońskim). Po osiągnięciu kilkunastu centymetrów wysokości rośliny te wypuszczają wąsy
z przylgami, co pozwala im piąć się nawet
po bardzo gładkich powierzchniach. Rozrastające się pędy są przycinane tak, by nie
opanowały całej powierzchni gmachu. Oba
gatunki (choć ten pierwszy zdecydowanie
bardziej) są odporne na mróz, krótką suszę
oraz zanieczyszczenie powietrza, co sprawia,
że są idealnymi wielkomiejskimi roślinami
ozdobnymi. Winobluszcz stanowi też rodzaj
płaszcza przeciwdeszczowego chroniącego
fasadę budynku przed wilgocią z opadów
atmosferycznych.
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Wczesnym latem kwiaty winobluszczu
przyciągają owady, jesienią jego liście
przebarwiają się na czerwono-szkarłatny
kolor, wtedy też pojawiają się granatowe
owoce – trujące dla ludzi i będące przysmakiem ptaków. Otulone gęstą szatą
roślinną szczeliny okien Muzeum Narodowego są miejscem zimowania nietoperzy
z gatunku borowiec wielki.
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Pod skrzydłami muz
park Juliusza Słowackiego

Park Juliusza Słowackiego jest bez wątpienia najbardziej „muzealnym” ze wszystkich
wrocławskich parków. W jego bezpośrednim
sąsiedztwie lub wręcz na jego terenie możemy odwiedzić Muzeum Narodowe, Panoramę Racławicką, Muzeum Poczty i Telekomunikacji oraz Muzeum Architektury.
Pośród parkowej zieleni znajduje się również
kilka ciekawych pomników i rzeźb.
Park zajmuje obszar około 6 ha i jest
częścią wrocławskiej Promenady Staromiejskiej. Jego teren został ukształtowany po zasypaniu Czarnej Oławy w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Wytyczono wówczas
główne aleje parkowe, którymi poruszamy
się do dzisiaj. Pierwotnie planowano obsadzenie parku przede wszystkim topolami,
jednak szybko zrezygnowano z tego pomysłu i obecnie wśród około dwudziestu
gatunków rosnących tu drzew, oprócz rodzimych, znajdziemy pomnikowe platany
klonolistne oraz miłorząb dwuklapowy,
młode tulipanowce amerykańskie, skrzydłorzechy kaukaskie i pochodzące z Chin
bożodrzewy gruczołowate.
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Naprzeciwko budynku Muzeum Narodowego rośnie grupa dziesięciu okazałych
platanów klonolistnych, mających od
osiemnastu do trzydziestu dwóch metrów
wysokości. Należą one do wrocławskich
pomników przyrody, a w cieniu ich rozłożystych konarów można obejrzeć późnobarokowe rzeźby 1 . Przedstawiają one Atenę
(boginię mądrości, sztuki i wojny sprawiedliwej), Ceres (boginię zbóż i urodzaju), Reę
(patronkę kobiet i płodności, która według
mitów zasadziła święte dęby w Dodonie)
oraz Atenę Partenos, ukazaną w hełmie
i z egidą w dłoni.

W pobliżu znajduje się też grupa rzeźb
autorstwa Anny i Waldemara Zamorskich zatytułowana Oczekiwanie 2 (1980 r.). Składa
się ona z dwóch ustawionych obok siebie foteli, przy czym jeden z nich jest zajęty przez
niekryjącą zniecierpliwienia młodą kobietę,
a drugi stoi pusty. Gdy obejdziemy tę instalację i uważnie ją obejrzymy, dostrzeżemy
figurkę śpiącego kota.
Od strony ulicy Purkyniego swój początek biorą dwie aleje przecinające się
niemal w samym centrum parku. Pierwsza
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z nich obsadzona jest wysokimi platanami
z jasną, łuszczącą się korą i prowadzi szerokim, przestrzennym traktem w kierunku
Galerii Dominikańskiej i pozostałości fosy
miejskiej, a druga to zacieniona aleja kasztanowców pospolitych. Utworzona została
przez trzy regularne rzędy drzew, których
rozłożyste gałęzie tworzą gęsty baldachim
dający wytchnienie – zwłaszcza w upalne
dni – spacerującym po parku czy turystom
zmierzającym do Panoramy Racławickiej.

1

2

W bezpośrednim sąsiedztwie alei kasztanowców nie sposób przeoczyć wykonanej
z brązu figury Anioła Śmierci, znajdującej
się na wysokim cokole ponad grupą postaci
tworzących współczesną Pietę, czyli symboliczne przedstawienie matki opłakującej
syna – rozstrzelanego mężczyznę z rękami
skrępowanymi na plecach. Jest to pomnik
Ofiar Zbrodni Katyńskiej 3 dokonanej
w 1940 roku na rozkaz najwyższych władz
Związku Radzieckiego na ponad dwudziestu jeden tysiącach obywateli Polski (przede
wszystkim żołnierzach i policjantach), będących jeńcami obozów w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku. Autorem pomnika
odsłoniętego w 2000 roku jest Tadeusz
Tchórzewski.
W parku znajduje się również pomnik
Juliusza Słowackiego 4 , którego imię
nosi nie tylko park, ale i ograniczająca

Warto wspomnieć, że są to zaledwie cztery z grupy jedenastu piaskowcowych figur,
które przed wojną stały w parku Szczytnickim, gdzie umieszczono je w ramach
ekspozycji prezentującej historyczny ogród
w typie francuskim, będącej częścią Wystawy Stulecia (1913 r.)

Muzeum Narodowe

Panorama Racławicka
3

Muzeum
Architektury

1

2
5

4

Muzeum Poczty
i Telekomunikacji
park Juliusza Słowackiego
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jego teren aleja. Romantyczny wieszcz był
we Wrocławiu dwukrotnie. Miasto niezbyt
przypadło mu do gustu, wydało mu się
nudne, ale przyznał w liście, że „jest dość
ładne, niezmiernie stare”. Podczas drugiej
wizyty (na rok przed swoją śmiercią) spotkał
się tutaj po wielu latach rozłąki z ukochaną matką Salomeą. Odlaną z brązu rzeźbę
ukazującą poetę odsłonięto w 1983 roku.
Wzorowano się na projekcie stworzonym
w 1909 r. przez Wacława Szymanowskiego
z okazji setnej rocznicy urodzin Juliusza
Słowackiego. Praca Szymanowskiego, twórcy m.in. słynnego warszawskiego pomnika
Fryderyka Chopina, została zaadaptowana
dla potrzeb wrocławskiego monumentu
przez Andrzeja Łętowskiego. Przedstawia
poetę siedzącego przy postumencie z głową
opartą na dłoni.
Uwagę spacerujących po tej części parku
z pewnością przyciągnie masywna, mająca
43 metry wysokości wieża budynku mieszczącego urząd pocztowy oraz Muzeum
Poczty i Telekomunikacji. Gmach ten
został wzniesiony w latach 1926–1929 według projektu Lothara Neumanna. Wieża tej
budowli powstała z żelazobetonu osłoniętego z zewnątrz cegłą. W chwili zakończenia
budowy był to jeden z pierwszych wrocławskich wysokościowców. W muzeum obejrzeć
można nie tylko wystawy filatelistyczne
czy zabytkowe skrzynki i szyldy pocztowe,
historyczne telegrafy, telefony, aparaty radiowe i telefoniczne, ale także autentyczne
dyliżanse pocztowe. Niebanalną zapowiedź
muzealnej ekspozycji stanowią ceramiczne
płaskorzeźby umieszczone nad oknami dolnej kondygnacji wieży, ukazujące popiersia
pocztylionów, listonoszy oraz środki lokomocji wykorzystywane do realizacji usług
pocztowych od 1590 do 1928 roku.
Najbardziej charakterystyczną budowlą, jaką odnajdziemy w parku Juliusza

park Juliusza Słowackiego

Słowackiego, jest niewątpliwie rotunda mieszcząca największy polski obraz, czyli Panoramę Racławicką. Malowidło powstało
z inicjatywy Jana Styki, lwowskiego malarza, który nie tylko postanowił upamiętnić
stulecie powstania kościuszkowskiego, ale
również dostrzegł potencjał komercyjny
modnego w XIX wieku malarstwa panoramowego. Malowany przez dziewięć miesięcy
obraz, ukazujący zwycięską bitwę Polaków
z Rosjanami pod Racławicami, został zaprezentowany publiczności po raz pierwszy
w 1894 roku podczas Powszechnej Wystawy
Krajowej we Lwowie. Pracowało nad nim
dziewięciu malarzy, a największy udział
w jego powstaniu mieli Wojciech Kossak
i Jan Styka. Po II wojnie światowej obraz
został przewieziony do Wrocławia (tym samym pociągiem, którym transportowano
zbiory Ossolineum). Ze względów politycznych ponowne otwarcie Panoramy Racławickiej nastąpiło dopiero w 1985 roku. Dużo
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Na zwiedzających Panoramę Racławicką
zawsze duże wrażenie robi nie tylko sam
obraz, ale także jego przedpole. Jest to
sztucznie ukształtowany teren znajdujący
się pomiędzy malowidłem a podziwiającymi go widzami. Jednym z jego elementów
jest prawdziwa brzoza ustawiona w sąsiedztwie kilku innych, które są namalowane. Bardzo wielu zwiedzających dopiero
po dłuższej chwili orientuje się, że dzięki
przedpolu zaciera się granica między obrazem a rzeczywistością.
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Miłorząb nazywany jest drzewem dziadka
i wnuka, bowiem gdy dziadek zasadzi drzewo, to dopiero jego wnuk zbierze pierwsze
nasiona. Ginko biloba ma nasiona przypominające nieduże śliwki, które gdy dojrzeją,
przybierają żółty kolor, a ich mało przyjemny zapach przypomina zjełczałe masło.

Natura, sztuka i architektura

wcześniej, bo już w 1966 roku, rozpoczęto
wznoszenie budynku rotundy zaprojektowanej przez Ewę i Marka Dziekońskich w celu
prezentacji monumentalnego malowidła. Po
dwóch latach budowę wstrzymano. Prace
wznowiono dopiero na początku lat osiemdziesiątych.
Wrażenie surowości betonowej bryły rotundy Panoramy Racławickiej, przy realizacji której zdecydowano się na pozostawianie
śladów po szalunkach oraz pokazanie konstrukcji nośnej, zostało złagodzone przez porastający ściany budynku bluszcz pospolity.
Na tyłach rotundy Panoramy Racławickiej można odnaleźć surmie, nazywane
również katalpami. Są to drzewa, które
do europejskich parków i ogrodów sprowadzono z Ameryki Północnej. Kwitną
one dopiero na przełomie czerwca i lipca,
a więc znacznie później niż inne drzewa
w parku. Ich okazałe, jasne kwiaty o pofalowanych brzegach przypominają nieco
storczyki, a spektakularnie duże, szerokie liście opadają pojedynczo. Jesienią najłatwiej
rozpoznać surmie po charakterystycznych,
długich owocach przypominających strączki

park Juliusza Słowackiego
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fasoli, których długość dochodzi do około dysława Hasiora 5 będącą projektem do
pół metra! W Polsce, ze względu na małą pomnika upamiętniającego mieszkańców
odporność na mróz, surmie występują głów- Nowego Sącza rozstrzelanych przez Niemnie w rejonach południowych i zachodnich. ców w czasie II wojny światowej. UkazuW tej samej części parku rośnie też dwu- je ona cztery ludzkie postacie w bardzo
dziestotrzymetrowy miłorząb dwuklapo- uproszczonej, a zarazem ekspresyjnej forwy (jeden z sześciu objętych we Wrocławiu mie. Użycie do ich wykonania wyraźnie
ochroną jako pomnik przyrody). Jest to widocznych stalowych prętów oraz surowejeden z najstarszych gatunków drzew wy- go betonu wzmocniło siłę wyrazu. Według
stępujących obecnie na Ziemi. Miłorzębo- pierwotnej koncepcji artysty we wnętrzu
wate pojawiły się pod koniec ery paleozo- pomnika miał się znajdować naturalny płoicznej, a gatunek Ginkgo biloba wykształcił mień, wzmacniający przesłanie tragicznej
się ponad sto pięćdziesiąt milionów lat temu, sceny. Koncepcja pomnika zaproponowana
w erze mezozoicznej. Miłorzęby rosnące przez Hasiora okazała się zbyt kontrowerw stanie naturalnym występują w Chinach. syjna i ostatecznie nie została zrealizowana.
W Europie po raz pierwszy zasadzono je Jego model, przygotowany w skali 1:2, został
dopiero w XVIII wieku, a najstarszym zakupiony w 1971 roku przez wrocławskie
europejskim okazem jest miłorząb rosnący Muzeum Architektury i do dziś jest prezenod ok. 1730 roku w Holandii – w ogrodzie towany w przestrzeni miasta.
botanicznym w Utrechcie. Do najstar5
szych w Polsce miłorzębów zaliczają się
XVIII-wieczne okazy posadzone w parkach
w Łańcucie czy Puławach.
Na skraju parku, w sąsiedztwie siedziby
Muzeum Architektury, znajduje się nieco
tajemniczy postument z wyrzeźbioną lwią
paszczą, z której czasem tryska woda. Jest
to pozostałość po dawnym pomniku-studni
ustawionym w tym miejscu w 1878 roku dla
upamiętnienia Johanna Knorra, projektanta Promenady Staromiejskiej (od 1813 roku
czuwał nad jej powstawaniem). Wykuty
w piaskowcu pomnik według projektu Karla
Lüdeckego miał pierwotnie 5,5 metra wysokości oraz neogotyckie zwieńczenie w formie
wimpergi i czterech pinakli. Jego głównym
elementem była portretowa płaskorzeźba
autorstwa Alberta Rachnera, ukazująca
twórcę Promenady Staromiejskiej. Johann
Knorr mieszkał w pobliskiej willi, którą
rozebrano po II wojnie światowej.
Tuż przed budynkiem Muzeum Architektury ustawiono rzeźbę autorstwa Wła-
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Ostatnia gotycka
świątynia Wrocławia
Muzeum Architektury

Jan Kapistran, bernardyn, kaznodzieja, asceta i generalny inkwizytor, podczas
pobytu we Wrocławiu w 1453 roku swymi
płomiennymi kazaniami wzbudził wśród
wrocławskich mieszczan tak duże poruszenie
religijne, że z własnej inicjatywy palili na placu Solnym przedmioty zbytku i grzechu. Nic
więc dziwnego, że rada miasta, będąc pod
wpływem nastrojów panujących w mieście
oraz przyszłego świętego, wyraziła zgodę na
wzniesienie klasztoru bernardynów.
Na miejscu pierwszego, skromnego bernardyńskiego kościoła wkrótce rozpoczęto
budowę murowanej, dużej świątyni pw. św.
Bernardyna i dwukondygnacyjnego klasztoru z wewnętrznym wirydarzem. W skrzydle wschodnim znajdowały się kapitularz
i oratorium, w południowej części duży refektarz, a nad zakrystią założono bibliotekę
oraz skryptorium. Proste cele zakonników
mieściły się na piętrze.
Bernardyni przebywali we Wrocławiu
jedynie siedemdziesiąt lat, ponieważ szybko skonfliktowali się z radą miasta i w 1522 wojen napoleońskich, w kościele zakwateroku musieli opuścić miasto. Wydarzenie rowano polskich rekrutów, którzy „gospoto uznaje się za zapowiedź wrocławskiej re- darzyli w nim bezwzględnie”.
formacji. W budynkach klasztornych utwoPodczas II wojny światowej założenie
rzono miejski szpital dla około stu chorych pobernardyńskie zostało zniszczone aż
cierpiących m.in. na francuską chorobę (jak w siedemdziesięciu procentach. Wnętrza
nazywano syfilis), kościół przejęła gmina świątyni i klasztoru, odbudowane w 1965
protestancka, a przy parafii założono szkołę roku według koncepcji prof. Edmunda
Świętego Ducha.
Małachowicza, przeznaczono na cele muW kolejnych latach zabudowania klasz- zealne. Utworzono w nich jedyne w Poltorne pełniły funkcję magazynów, były sce, jak dotychczas, Muzeum Architektury.
domem starców, a w XIX wieku, podczas W średniowiecznych krużgankach oraz

Jednym z najcenniejszych eksponatów
Muzeum Architektury jest najstarszy
tympanon fundacyjny w Polsce, tzw. tympanon Jaksy. Ten wyjątkowy zabytek odkryto przypadkowo w 1962 roku podczas
prac rozbiórkowych przy Arsenale Miejskim. Cenna romańska rzeźba pochodzi
z opactwa benedyktynów na Ołbinie we
Wrocławiu i datuje się ją na lata 1160–1163.
Przedstawia Chrystusa na łuku tęczy (pośrodku), a po jego obu stronach fundatorów kościołów: po prawej – księcia Bolesława Kędzierzawego z synem, po lewej
– Jaksę i jego żonę. Jaksa trzyma w ręce
model kościoła pw. św. Michała na Ołbinie.

w gotyckim wnętrzu kościoła i dawnych pomieszczeniach klasztornych można oglądać
detale architektoniczne pochodzące z różnych budowli miejskich, m.in. XII-wieczny
tympanon z rozebranego w XVI wieku opactwa na Ołbinie oraz rzemiosło artystyczne
z bogatą kolekcją witraży i pieców kaflowych.
Na wystawach czasowych zwiedzający zapoznać się mogą z najnowszą architekturą
światową i twórczością znanych architektów.
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Rajski ogród
wirydarz klasztoru
pobernardyńskiego

Za porośniętymi bluszczem ceglanymi murami dawnego klasztoru ukryty jest niewielki,
bardzo klimatyczny ogród. Trzy jego strony
ograniczają dawne krużganki, czwartą zamyka ściana kościoła. Ten klasztorny wirydarz był zapewne dla krótko przebywających
w mieście bernardynów miejscem kontemplacji i wytchnienia, później pełnił funkcję
wewnętrznego dziedzińca dla pacjentów
miejskiego szpitala.
Wirydarz (łac. viridis – zielony), nazywany rajskim dworem, w swym ukształtowaniu miał dla mnichów czytelną symbolikę.
Mury otaczające ogród stanowiły granicę
pomiędzy profanum, tym, co grzeszne,
pełne chaosu, a sacrum, namiastką raju.
Ogrody wytyczano najczęściej na planie
kwadratu, bowiem według św. Augustyna
figura ta była symbolem sprawiedliwości
(wszystkie boki kwadratu są równe). Dwie
ścieżki przecinające się na środku (nawiązujące do krzyża) dzieliły tę niewielką
przestrzeń na cztery kwatery. Czwórka
oznaczała zarówno czterech ewangelistów,
jak i cztery cnoty kardynalne (męstwo, roztropność, sprawiedliwość i umiarkowanie),
cztery strony świata, cztery pory roku,
a ogrodowe dróżki miały w tym rajskim
ogrodzie oznaczać cztery rajskie rzeki. Na
środku często znajdowało się drzewo życia
(zazwyczaj jabłoń albo tuja), studnia, która według apokaliptycznej wizji św. Jana
zajmuje centralne miejsce w niebiańskim
Jeruzalem lub stanowi źródło zasilające
w wodę rajskie rzeki.
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W wirydarzach sadzono „rajskie” rośliny. Róże przypominały o Męce Pańskiej,
ale też o niewinności i czystości Marii, Bożej Matki; bluszcz oznaczał miejsce, gdzie
przechadzał się Bóg, a skromne przebiśniegi symbolizowały pociechę dla wygnanych
z raju Adama i Ewy, którzy po pierwszej
zimie zobaczyli oznakę wiosny.
Gdy odbudow ywano zniszczone
w trakcie II wojny światowej zabudowania
klasztorne i świątynię, wirydarz również
poddano rewaloryzacji. Wzorowano się
przy tym na średniowiecznych i renesansowych ogrodach klasztornych. W czterech
symetrycznych kwaterach, których granice
wyznacza niski żywopłot z bukszpanu, rosną
cieniolubne rośliny o ozdobnych liściach. Są
tu paprocie, bergenie, tojeść, funkie i żurawki. Na końcu ścieżek trejaże obrastają krzewy różane, za którymi skrywa się centralnie
ustawiona, kamienna rzeźba XIX-wieczna.

Krużganki, otaczające z trzech stron wewnętrzy ogród klasztorny, były pierwotnie
otwarte na wirydarz. Dzisiaj w przeszklonych gotyckich wnętrzach eksponowane są
kamienne detale, dzięki którym możemy
zaobserwować przemiany stylów w architekturze miasta.
Mimo że muzealny wirydarz znajduje
się w samym centrum Wrocławia, to czerwone, potężne mury dawnego klasztoru skutecznie oddzielają ten rajski dwór od zgiełku
i pędu miasta.

wirydarz klasztoru pobernardyńskiego
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Wirydarz w dawnym klasztorze bernardynów
jest jedynym na Śląsku zrekonstruowanym
ogrodem średniowiecznym. Przyglądając
się jednak współczesnym nasadzeniom,
widzimy, że jest to dosyć swobodna wariacja ma temat wirydarzy wieków średnich. Większość roślin, oprócz tojeści, róż
i cisów, nie mogła rosnąć u wrocławskich
bernardynów, gdyż pojawiły się w tej części
Europy dopiero w XVIII i XIX wieku. Żurawka
pochodzi z Ameryki Północnej i zaczęto ją
uprawiać na tych terenach w XVIII wieku,
pierwsze funkie z Dalekiego Wschodu posadził niemiecki botanik Siebold dopiero
w 1830 roku w Lejdzie. Pięknie kwitnące
przy krużgankach hortensje ozdobiły po raz
pierwszy ogród pod Londynem w 1789 roku.
A i żywopłoty formowano nie z bukszpanu
(zaczęto go używać w tym celu dużo później), lecz z szałwii i tymianku. Ależ musiało
w takim ogrodzie pachnieć!

Fragment floratury z godzinek lorda W. Hastingsa z 1470 roku. W średniowieczu wiele
roślin miało charakter symboliczny, np. stokrotki oznaczały niewinność, fiołki pokorę,
przetacznik nawiązywał do męki Chrystusa.
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O ptakach bardzo
kulturalnie
Promenada Staromiejska

Ptaki towarzyszą ludziom w mieście od bardzo dawna. Jednak dla niektórych gatunków
jeszcze kilkadziesiąt lat temu naturalnym
środowiskiem były lasy, otwarte przestrzenie czy półki skalne. W ostatnim czasie zaobserwowano postępującą synantropizację
(urbanizowanie się ptaków). Wiele gatunków
(m.in. szpaki i kosy) zrezygnowało z dalekiej
wędrówki i zimuje w mieście, szczególnie że
ostatnie zimy są dużo łagodniejsze. Obecnie
Wrocław zamieszkuje ponad dwieście gatunków ptaków, duża część z nich zasiedla
peryferyjne dzielnice lub pola irygacyjne na
Osobowicach. W ścisłym centrum występuje
około czterdziestu gatunków awifauny. Szczególnie wdzięczna do obserwacji ptaków jest
Promenada Staromiejska – zielony pas otaczający Stare Miasto z trzech stron, oddzielony od ruchu ulicznego Odrą i fosą miejską.
1
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Na wysokości Zatoki Gondoli unoszą
się nad ziemią Ptaki Magdaleny Abakanowicz, które tylko symbolicznie rządzą
promenadą. Gospodarzami tego miejsca (ze
względu na swoje rozmiary, siłę, masywny
dziób, bezczelną odwagę i inteligencję) są
wrony siwe 1 . Podobnie jak kruki i wrony,
nie cieszą się w naszej kulturze dobrą sławą.
Zarówno kolor wron, jak i dźwięki, które wydają, kojarzą się nam głównie z nieszczęściem.
Zazwyczaj ostrzegamy innych, mówiąc:
„Nie kracz!”. Wrony nie są ptakami stadnymi i wolą w pojedynkę obserwować okolicę,
tymczasem osoby tchórzliwe i ugodowe zasłaniają się nimi, by wytłumaczyć swoją konformistyczną postawę: „Jeśli wejdziesz między
wrony, musisz krakać jak i one”. Ptaki te są
obsadzane również w mało sympatycznych
rolach w literaturze i piosenkach. Grozę
może budzić tytuł noweli Stefana Żeromskiego Rozdziobią nas kruki, wrony… Zespół Gawęda śpiewał w swoim przeboju: „Czarne wrony czarno kraczą”, a w jednej z galicyjskich
przyśpiewek wrona występuje w następującej
roli: „Z tamty strony Wisły kąpała się wrona,
/ a ekonom myślał, że to jego żona”. Niestety
w przypadku tego gatunku widać powszechną ornitologiczną ignorancję, ponieważ wiele
osób wszystkie czarne, większe ptaki nazywa
wronami (mylimy je najczęściej z gawronami
i kawkami). A przecież drugi człon nazwy –
siwa – wskazuje na charakterystyczny kolor
wrony: głowę i skrzydła ma czarne, jednak
grzbiet i brzuch – popielate.
1
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Nie sposób nie zauważyć na promenadzie gołębia 2 , najbardziej „kulturalnego”
ze wszystkich występujących u nas ptaków,
choć ze względu na liczne występowanie
złośliwie nazywanego „miejskim szczurem”.
Ptak ten jest bohaterem wielu mitów, występuje w Biblii, przysłowiach i powiedzeniach,
ma swój gwiazdozbiór i wiele znaczeń symbolicznych. Na Bliskim Wschodzie, w Grecji i Rzymie gołębie jako symbole miłości
towarzyszyły boginiom Isztar, Afrodycie
i Wenus. Było to zapewne związane z ich
monogamiczną naturą i obserwacją, że czule „całują się” dziobami. To najważniejszy
ptak biblijny – jest ulubioną ofiarą Jahwe,
występuje w Pieśni nad Pieśniami jako ideał
piękna kobiety, gołąb wysłany przez Noego
stał się zwiastunem dobrej nowiny w czasie
potopu, zaś Duch Święty przedstawiany jest
w postaci białej gołębicy. W średniowieczu
gołębie hodowano w celach konsumpcyjnych. Ich mięso uznawano za przysmak,
o czym świadczy przysłowie: „Pieczone gołąbki nie wpadną same do gąbki”, nawiązujące do baśniowej krainy Kukanii, gdzie
funkcję płotów pełnią kiełbasy, a w rzece płynie mleko. Gołębie zapisały się też w tradycji
Wrocławia. Jedna ze stron wrocławskiego
Rynku nazywana jest potocznie placem Gołębim, zaś gołąbek pokoju Picassa powstał
podobno w 1948 roku podczas Światowego

1

Jeszcze dwadzieścia, a nawet trzydzieści
lat temu rzadko widywało się w obrębie
Starego Miasta wrony siwe. Ptaki te szybko
przystosowały się do życia w mieście, wykorzystując bliskość człowieka do łatwego
zdobywania pokarmu. Wrona jest wszystkożerna. W parku możemy zobaczyć ją grzebiącą w śmietniku albo próbującą sprytnie
otworzyć wyrzucone na ulicy opakowanie po
hamburgerze lub pizzy.
2

Gołębie miejskie pochodzą od oswojonych
gołębi skalnych (niektóre osobniki wyglądają
jak dzikie gołębie: mają dwa czarne paski na
skrzydłach i białą plamę u dołu grzbietu),
lecz w wyniku mieszania się z rasami gołębi domowych ich upierzenie bywa bardzo
różnorodne. Gniazda najczęściej zakładają
w miejscach, które przypominają im półki skalne: na parapetach, gzymsach, pod
dachami. Ale zdarza się, że ich wybór jest
bardzo zaskakujący.

28
Kongresu Intelektualistów. Artysta namiętnie
rysował gołębie (jego ojciec był hodowcą tych
ptaków), ale ponoć właśnie ten wrocławski,
naszkicowany naprędce na serwetce w restauracji, zyskał światową sławę i stał się międzynarodowym symbolem.
2

3

3
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Ptakiem, który nie odstępuje człowieka
niemal na krok (gniazduje nie dalej niż pół
kilometra od ludzkich siedzib), jest wróbel 3 .
Przybył do Europy z Azji i południowej Afryki. Jako ptak często spotykany, wszędobylski,
hałaśliwy i zazwyczaj nachalny nie cieszył
się dobrą sławą wśród ludzi, ale dostarczył
wielu trafnych obserwacji. W ciągu roku wróble mogą mieć trzy lęgi, a samica składa za
każdym razem od czterech do sześciu jaj. Być
może ten fakt spowodował, że ptaki te stały się
symbolem płodności i... rozwiązłości. Jedno
z przysłów przestrzega męża przed wyborem
pięknej żony: „Kto bierze ładną dziewicę, sieje dla wróbli pszenicę”. Ptaki te odgrywają
w przytoczonym powiedzeniu niechlubną
rolę czyhających na okazję kochanków. Co
ciekawe, w starożytności jaja tego ptaka uznawano za afrodyzjak. Dzięki bardzo bliskiemu sąsiedztwu z wróblami ludzie zauważyli
ich spryt i inteligencję. O doświadczonym
człowieku mówimy bowiem „stary wróbel”.
A wiadomo, że nie łatwo takiego oszukać, bo
„starego wróbla na plewy nie złapiesz”. Ciągły
szczebiot tych ptaków skojarzono z plotkowaniem i nadmiernym gadulstwem. Wiemy, że
plotka może „wylecieć wróblem, a wrócić
wołem”, a coś przestaje być tajemnicą, gdy
„już wróble o tym ćwierkają”. W popularnej
książeczce dla dzieci wróbelek Elemelek „na
wycieczkę z myszką wybrał się nad rzeczkę”.
I miejmy nadzieję, że nie wyglądął wtedy „jak
strach na wróble”.
3
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Niełatwo jest dostrzec ziębę 4 , lecz nie
Po fosie miejskiej oraz po Odrze, na
sposób jej nie usłyszeć. Samiec (zdecydo- wysokości wysp śródmiejskich, pływa sporo
wanie bardziej kolorowy od samicy) może łabędzi 5 . Trudno się dziwić, że stanowią
w ciągu dnia zaśpiewać aż dwa tysiące razy, symbol piękna, światła i doskonałości. Naja wokalistą jest wybitnym. Jego melodię więksi artyści – Leonardo da Vinci, Michał
„Ci-ci-cit-cit-tjut-tjut-tjuttjutjutju-citirjit” na Anioł, François Boucher, Peter Paul Rubens,
ludzki język przetłumaczono jako: „Cze-kaj- Paolo Veronese i Salvador Dali – uwiecz-cze-kajcośzrobiła-a widzisz?”. Nie przypad- nili te ptaki w swych dziełach, ilustrując
kiem Jan Brzechwa uczynił ziębę głównym mit o Ledzie i Zeusie (bóg ten, aby uwieść
bohaterem Ptasich plotek, w których naj- królewnę, przybrał postać łabędzia). Piotr
poważniejszym problemem ptaka-śpiewaka Czajkowski napisał muzykę do baletu Jezioro
jest obawa o utratę głosu. Zięba rozpacza łabędzie, która stała się jedną z najbardziej
w wierszu: „Na pewno dziś się przeziębię! / rozpoznawalnych kompozycji na świeDostanę chrypki, być może, / Głos jeszcze cie. Jednak prym w popularyzacji łabędzi
stracę, broń Boże, / A koncert mam zamó- w kulturze wiedzie Hans Christian Anderwiony / W najbliższą środę u wrony”. Na- sen. Jego Brzydkim kaczątkiem wzruszali się
zwa zięby pochodzi od czasownika ziębnąć. w dzieciństwie niemal wszyscy, tytuł bajki
Dlaczego zięba ziębnie, chociaż odlatuje jest zaś powszechnie używanym w wielu jęna zimę do cieplejszych krajów? Otóż część zykach zwrotem oznaczającym pozytywną
samców zimuje u nas i zziębnięta broni z po- przemianę. Nie mniej popularna jest histoświęceniem swojego terenu.
ria o braciach zamienionych przez macochę
w dzikie łabędzie, a odczarowanych dzię4
ki poświęceniu ich siostry Elizy. Według
wierzeń nieme łabędzie tylko raz, przed
śmiercią, stają się prawdziwymi artystami:
usłyszeć można wówczas ich łabędzi śpiew.
Być może dzieje się tak za sprawą Apolla,
boga poezji i muzyki, którego dusza wnika
w łabędzie ciało.
5

5
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Kwiczoły z łatwością spotkamy na promenadzie wiosną. Często tworzą kolonie
i gnieżdżą się blisko siebie. Mimo że należą do drozdowatych, to ich śpiew jest
skrzekliwy (zapewne przypominał komuś
kwiczenie, gdyż od tego słowa pochodzi
nazwa kwiczołów). Młode są mało lękliwe
i bardzo ciekawskie, uważnie obserwują
okolicę, na przykład z wysokości głowy
patrona parku Słowackiego.
8

W okresie godowym szpaki są najpiękniejsze;
mają żółte dzioby i czerwone nogi, a upierzenie samców w promieniach słońca mieni się
wszystkimi kolorami tęczy.

Aby dostrzec kosa 6 , wcale nie trzeba
zadzierać głowy. Ptaki te najczęściej szukają
pożywienia na ziemi i w pomarańczowych
dziobach trzymają upolowaną dżdżownicę
albo owada. Podobnego koloru jak dziób
kosa jest obrączka wokół jego ciemnych tęczówek. Pióra samca mają odcień słonecznej
czerni (tak w dosłownym tłumaczeniu brzmi
nazwa gatunku w języku duńskim – solsort).
Ptaki te poruszają się lotem koszącym – stąd
prawdopodobnie wzięła się ich nazwa. Kosa
można najczęściej usłyszeć rankiem lub wieczorem, śpiewa donośnie i melodyjnie. Posiada w repertuarze niezliczoną liczbę piosenek, a że potrafi naśladować dźwięki innych
ptaków, trudno nudzić się w czasie kosiego
koncertu. Wokalnymi popisami samce wabią
samice, jednocześnie informując ewentualnych rywali, żeby trzymali się z daleka, bo
miejsce jest już zajęte. Wielbicielom Czterech
pancernych i psa ptak ten kojarzy się na pewno z głównym bohaterem serialu – Jankiem
Kosem, który popisywał się umiejętnością
melodyjnego gwizdania.

Promenada Staromiejska
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Szpak 8 jest dziuplakiem, wiosną bierze
więc udział w prawdziwej bitwie o dziuple
z innymi ptakami. Szpaki bywają w tych potyczkach agresywne i najczęściej wygrywają
– jedynie w starciu z dzięciołami nie mają
szans na zwycięstwo, jednak chętnie korzystają z ich starych mieszkań. Szata godowa
szpaków, mimo czerni, mieni się w słońcu
elegancką zielenią, fioletem i błękitem. Poza
okresem godowym szpaki pokryte są białymi
kropkami. O ich umiejętnościach naśladowniczych krąży wiele legend. Potrafią udawać
dźwięk skrzypiących drzwi, trąbki, gwizd
czajnika, a także ludzką mowę. Podobno
szpak Mozarta wyśpiewywał, ku zachwyJeśli wśród liści pojawi się ptak mniejszy towi kompozytora, fragment jego koncertu
od wróbla, z intensywnie czerwoną „maską” fortepianowego.
na twarzy, czarnymi skrzydłami z charak9
terystycznym żółtym paskiem, to zapewne
będzie to szczygieł 7 , jeden z najbardziej
kolorowych ptaków w mieście. Czerwień
i żółć kontrastują z czernią ogona i główki,
beżowym kolorem grzbietu, bielą kuperka
i policzków. I to nie koniec szczyglej obfitości: w nazwie tego ptaka obok siebie znajdują
się aż cztery spółgłoski – dla obcokrajowców
próbujących wymówić jego nazwę to nie
lada wyzwanie. Zaliczamy ją do wyrazów
dźwiękonaśladowczych, gdyż szczygli śpiew
Dla kopciuszka 9 zabudowa miejska
to prawdziwy szczebiot.
jest namiastką górskich terenów, gdzie pierwotnie gniazdował. Przez górali nazywany
8
był z sympatią gazdą szałaśnym. Ptaki te skojarzone zostały z baśniowym Kopciuszkiem
dzięki swojemu ciemnoszaremu upierzeniu,
w którym wyróżnia się jedynie rdzawy ogonek. Ich nazwa pochodzi od słowa kopeć,
oznaczającego osad z sadzy. Ten mniejszy
od wróbla krewniak słowika potrafi śpiewać
w dzień i w nocy (latarnie miejskie to dla
niego wystarczające źródło światła), a jego
trele nie są zbyt melodyjne, ponieważ swoją piosenkę kończy, wydając skrzeczące
i zgrzytliwe tony.
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Kraków ma planty,
Wrocław promenadę
Promenada Staromiejska

Bardzo ważną datą w rozwoju Wrocławia
był rok 1807. Wówczas bowiem w wyniku
kapitulacji wojsk pruskich i pod naciskiem
dowództwa wojsk napoleońskich podjęto
decyzję o wyburzeniu fortyfikacji miejskich
i zastąpieniu ich pasem zieleni. Mury miejskie usunięto bezzwłocznie, jednak losy
przyszłej promenady ważyły się jeszcze
przez kilka lat. Dopiero w roku 1813 zarząd
miejski zlecił ówczesnemu radcy budowlanemu Johannowi Friedrichowi Knorrowi
przygotowanie projektów Promenady Staromiejskiej i ich realizację. Dzięki tej decyzji
po raz pierwszy w historii miasta założenie
parkowe stało się elementem ukształtowania przestrzennego, gdyż kompozycje zieleni
potraktowano na równi z ulicami, placami
i innymi elementami urbanistycznymi. Jednocześnie niezasypanie fosy miejskiej (jak to
miało miejsce np. w Krakowie, gdzie w ten
sposób powstały Planty), jak i pozostawienie pewnych fragmentów umocnień (Bastion
Sakwowy, Bastion Ceglarski) miało przypominać o dawnej świetności i niezależności
miasta. Uroczyste otwarcie Promenady
Staromiejskiej (pod nazwą Das Wäldchen)
odbyło się 16 lipca 1816 roku. Pierwszych
nasadzeń dokonano tutaj w 1814 roku. Najpierw posadzono włoskie topole, a w latach
dwudziestych XIX wieku – wiązy, lipy,
klony, jarzęby i brzozy. Knorr próbował
utrzymać promenadę w stylu angielskim
(poprzez brak symetrii), z kolei dyrektor
Ogrodu Botanicznego postawił na gatunki
rzadkie i egzotyczne. Rosły tu tulipanowce,

katalpy, tuje zwyczajne, tuje wschodnie i wiciokrzewy. Około roku 1824 na fosie pojawiły się łabędzie – był to dar króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma III.
Promenada Staromiejska otacza Stare
Miasto pierścieniem od zachodu, południa
i wschodu, a od północy pierścień ten zamyka Odra. Promenada rozpoczyna się od

mostu gen. Władysława Sikorskiego, dalej
biegnie wzdłuż fosy, przecina ją plac Jana
Pawła II wraz z ulicami św. Mikołaja i Ruską, kładka św. Antoniego, ulice Krupnicza,
Świdnicka, Piotra Skargi, Oławska, aleja Juliusza Słowackiego, ulica Jana Ewangelisty
Purkyniego, a nad Odrą przebiega wzdłuż
bulwaru Xawerego Dunikowskiego aż do
mostu Piaskowego. Aleje spacerowe z licznymi drzewami wytyczone zostały wzdłuż
fosy, przez co odwzorowują niejako kształt
dawnych umocnień, a liczne, znajdujące się
w pobliżu okazałe budynki przypominają
o historii i bogactwie Wrocławia, zwłaszcza
te odrestaurowane, np. pałac Ballestremów.
Trwające wciąż prace remontowe mają przywrócić Promenadzie Staromiejskiej dawny
blask. Szczególnych nakładów wymaga odcinek biegnący od parku Juliusza Słowackiego
w kierunku ulicy Piotra Skargi.

Kasztanowiec czerwony (Aesculus xcarnea) to wyhodowany na początku XIX wieku
w Niemczech mieszaniec kasztanowca pospolitego (białego) i pochodzącego z Ameryki
Północnej kasztanowca krwistego. Swoją nazwę zawdzięcza różowo-czerwonym kwiatom,
które w maju są prawdziwą ozdobą parków
i ogrodów. Jest to krótkowieczne drzewo
średniej wielkości. Pokrywają je ciemnozielone liście pięcio- i siedmiopalczaste. Jest
odporne na zanieczyszczenia, ale za to wrażliwe na większe mrozy. Ma niewiele owoców,
dlatego nadaje się do sadzenia przy ulicach.
We Wrocławiu nie jest to gatunek zbyt licznie występujący. W centrum miasta, na placu
Nowy Targ, w maju możemy zobaczyć piękną,
dwubarwną kompozycję kwiatową składającą
się z kwitnących obficie kasztanowców czerwonych i białych.

most Pokoju
Panorama Racławicka

Muzeum Poczty
i Telekomunikacji
park Juliusza Słowackiego

Promenada Staromiejska
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Od bastionu do punktu
widokowego
Wzgórze Partyzantów

Po przejściu przez ulicę Piotra Skargi znajdziemy się przed Bastionem Sakwowym, nazywanym po 1945 roku Wzgórzem Partyzantów.
To część pasa fortyfikacji wzniesionych w latach 1594–1548 według projektu architekta
Heinricha Schneidera von Lindaua. Obiekt
ten stracił swoje znaczenie obronne w roku
1807 po zdobyciu miasta przez oddziały francuskie. Został przekształcony we wzgórze widokowe Promenady Staromiejskiej i pełnił
funkcję naturalnej platformy w nizinnym
pejzażu miasta. Można było stąd podziwiać
panoramę Wrocławia oraz jego południowe
i wschodnie okolice ze Ślęzą i Karkonoszami
w tle. Najdawniejsza koncepcja Knorra nawiązywała do idei parnasów z wieżą widokową
lub też płaskowyżu z ozdobnymi kompozycjami kwiatowymi. Ostatecznie zieleń na tym terenie ukształtowano wzdłuż alej spacerowych.
W 1867 roku wrocławianin Adolf Liebich, właściciel cukrowni na Klecinie, ufundował obiekt spacerowy. Jest on dziełem
architekta Karla Schmidta, który zaprojektował klasycystyczny belweder z wieżą widokową w kształcie glorietty zwieńczonej trzymetrowym posągiem skrzydlatej Wiktorii. Na
wzgórzu urządzono park z tarasami i fontannami, m.in. wielką fontanną na dziedzińcu
oraz istniejącą do dzisiaj małą fontanną na
zboczu wzgórza, zwaną niegdyś fontanną
Gustava Freytaga. Tam też uruchomiono
restaurację, piwiarnię i kawiarnię. Było to
jedno z ulubionych miejsc spacerowych wrocławian, którzy chętnie korzystali również
z przystani gondoli przy fosie miejskiej.
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W roku 1945 zburzono 32-metrową
wieżę widokową, a w podziemnym bunkrze
urządzono schron dla dowództwa obrony
Festung Breslau. Schron mógł pomieścić ponad tysiąc osób i posiadał aż trzydzieści sześć
komór. Obecnie można zobaczyć podziemne,
betonowe wnętrza (wejście od ulicy Nowej),
ponieważ w pomieszczeniach dawnego bunkra działa Muzeum Figur Woskowych.
W okresie powojennym odbudowano
uszkodzoną kolumnadę na Wzgórzu Miłości (tak błędnie przetłumaczono przedwojenną, niemiecką nazwę wzniesienia), które
przemianowano później na Wzgórze Partyzantów. Po roku 1989 teren i znajdujące
się na nim obiekty kilkakrotnie zmieniały
właścicieli. Od 2018 roku ta część promenady jest własnością Wrocławia. Władze
miasta planują przywrócić temu miejscu
dawną świetność.
Obecnie trudno mówić o czytelnej
kompozycji zieleni na tym terenie. Są tutaj
nieregularnie rozmieszczone drzewa i krzewy. W strefie wejściowej od strony ulicy
Piotra Skargi po lewej stronie znajdują się
kasztanowiec czerwony (to gatunek nieczęsto spotykany we Wrocławiu) oraz okazałe
drzewa z gatunków introdukowanych, np.
wiązowiec zachodni. Wzdłuż alejki spacerowej rosną klony polne, klony jawory i lipy
drobnolistne. Skarpy pokrywają stare krzewy: bez czarny, jaśminowiec, żylastek, głóg
i lilak perski. Na szczycie Wzgórza Partyzantów, wokół utwardzonego placu, symetrycznie posadzono dwa kasztanowce pospolite,
a obok kolumnady – dęby szypułkowe. Po
stronie zachodniej ze wzgórza widać pomnik
Mikołaja Kopernika, stojący przed dawnym
pałacem Leipzigera.

Wzgórze Partyzantów
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O promenadzie i rozległej panoramie, jaką
można było podziwiać z wieży widokowej
umieszczonej na szczycie Wzgórza Liebicha,
powstawały pochwalne peany. Niemiecki pisarz Heinrich Laube tak opisuje swoje wrażenia: „Wrocławskie promenady oddziałują
wręcz poetycko (…). Jeśli zwrócić się na
promenadzie w drugą stronę, wtedy widać
z Bastionu Sakwowego, jak ze wschodu na
zachód rozciąga się błękitnawa, górska
część Śląska i rozkosznie opiera głowę na
opancerzonym rycerzu sudeckim”.

Przy fosie miejskiej znajdują się dwa nieduże, ale ciekawe obiekty. Przy skrzyżowaniu
ulic Podwale i Krupniczej stoi ceglany budyneczek – przed wojną był to szalet miejski, a dzisiaj w tym odnowionym obiekcie
mieści się bar z tarasem od strony fosy.
Natomiast nieopodal Wzgórza Partyzantów
możemy podziwiać zaprojektowaną przez
Maksa Berga, architekta Hali Stulecia, dawną pijalnię mleka (Milchhäuschen). W odrestaurowanym obiekcie funkcjonować
będzie Café Berg.
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Trzy pomniki

od Wzgórza Partyzantów
do Renomy

Choć Mikołaj Kopernik ma we Wrocławiu
swoją ulicę i pomnik, a jego imieniem
nazwano port lotniczy i~przy kościele pw.
św. Krzyża umieszczono tablicę z informacją,
że pełnił przy kolegiacie funkcję scholastyka,
to niestety nie mamy pewności, czy astronom kiedykolwiek był w naszym mieście.

Widok ze Wzgórza Liebicha. Po lewej stronie znajduje się zaprojektowany przez Carla
Ferdinanda Langhansa nieistniejący pałac
z ogrodem Henckela von Donnersmarcka.
Na jego miejscu znajduje się dziś skwerek
z pomnikiem Mikołaja Kopernika.

Na odcinku Promenady Staromiejskiej między ulicami Piotra Skargi i Świdnicką znajdują się trzy pomniki. Monumenty te różnią
się zarówno czasem powstania, materiałem,
z którego zostały wykonane, jak i poziomem
oraz wyrazem artystycznym.
Pierwszy z nich – pomnik Mikołaja Kopernika 1 , stanął w 1974 roku na
niedużym skwerze. Okazją do wzniesienia
wysokiego na 6,5 metra monumentu były
obchody Roku Kopernikańskiego, upamiętającego 500. rocznicę urodzin astronoma.
Autorem pomnika jest wrocławski rzeźbiarz
Leon Podsiadły (1932–2020), który dokończył swoje dzieło w 2015 roku, uzupełniając
je o obręcz i kulę, symbolizujące Ziemię na
jej okołosłonecznej orbicie (na ich wykonanie
zabrakło funduszy podczas wznoszenia mo-
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numentu). W czasie ostatniej rewitalizacji na
placu ustawiono betonowe kule nawiązujące do ciał niebieskich. Nie odzwierciedlają
one jednak porządku planet w Układzie
Słonecznym.
Wierzba płacząca (Salix x sepulcralis),
w pobliżu której postawiono pomnik Kopernika, rosła w tym miejscu już wcześniej.
Długie, wierzbowe witki przysłaniają często
twarz słynnego astronoma. Poruszane wiatrem podkreślają fakturę pomnika, na którego korpusie rzeźbiarz umieścił ukośne rysy
przywodzące na myśl gwiezdne mgławice.
Nieopodal stoi Amor na Pegazie 2 ,
jeden z najbardziej lubianych przez wrocławian pomników, symbolizujący natchnienie
poetyckie zrodzone w wyniku miłosnych
uniesień. Tę niezwykłej urody rzeźbę stworzył
Theodor von Gosen. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w 1913 roku przy okazji historycznej Wystawy Stulecia. Praca von Gosena
musiała się spodobać, skoro rok później podjęto decyzję o umieszczeniu jej na wysokim,
kamiennym cokole w centrum miasta, przy
alei spacerowej w otoczeniu grupy platanów. Ta jedyna zachowana w całości rzeźba

ulica Kazimierza Wielkiego

Wrocławski Teatr Lalek

park Staromiejski
(park Mikołaja Kopernika)

1
3

ulica Kołłątaja

2
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Rzeźba Theodora von Gosena została odlana
z brązu, oczy Amora wykonano z marmuru,
a Pegaza z topazu. To tutaj, pod skrzydlatym
koniem, poeta Rafał Wojaczek organizował
spontaniczne nocne czytanie swojej poezji.
3
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parkowa dawnej Promenady Staromiejskiej
przedstawia nagiego, smukłego młodzieńca
dosiadającego skrzydlatego konia. O tym, że
mamy przed sobą antycznego Amora, przypominają niewielkie skrzydła u jego ramion.
Przed wojną świadczył o tym również łuk
trzymany przez niego w uniesionej dłoni oraz
strzała w ręce opartej o szyję konia.
Trzecia z rzeźb – odlany ze spiżu pomnik króla Bolesława Chrobrego 3 –
stoi od 2007 roku na końcu tej części promenady, tuż przy fosie. Mimo że od jej
odsłonięcia minęło już kilkanaście lat, to
monument wciąż budzi kontrowersje i duże
emocje, a w rankingach na najbrzydszy pomnik Wrocławia plasuje się na czołowych
pozycjach. Siedzący na koniu król trzyma
w ręce włócznię św. Maurycego, symbol władzy cesarskiej. Na kamiennym postumencie
umieszczona jest taśma z brązu z płaskorzeźbami przedstawiającymi mapę Europy
w 1000 roku oraz postacie św. Wojciecha,
cesarza Ottona III i papieża Sylwestra II.
Pomnik Bolesława Chrobrego jest pierwszym
powojennym pomnikiem konnym we Wrocławiu. Do 1945 roku w centrum miasta kilku
królów pruskich i niemieckich cesarzy prezentowało się dumnie na pięknych rumakach.
Ich los po wojnie był podobny: monumenty
zostały zburzone lub usunięte i przetopione.
Pomnik Bolesława Chrobrego, nazywany
złośliwie „królem na kucyku”, zajął miejsce
cesarza Wilhelma I 4 .
4

park Staromiejski
(park Mikołaja Kopernika)
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Ogród trochę (staro) modny
park Staromiejski
(park Mikołaja Kopernika)

Integralną część Promenady Staromiejskiej
stanowi obecnie park Staromiejski. Pierwotnie ten teren, położony przy murach
miejskich, był wykorzystywany przez bractwo kurkowe, którego członkowie ćwiczyli
celność strzałów oddawanych z broni palnej,
przygotowując się w ten sposób do obrony
miasta. W XIX wieku należał do resursy
kupieckiej i, mimo że ogrodzony, był udostępniany wrocławianom spacerującym po
Promenadzie Staromiejskiej. W 1891 roku
wraz z powstaniem nowej, reprezentacyjnej
siedziby wrocławskich kupców ponownie zaprojektowano również przylegający do niego ogród. Parkowe aleje otaczały trawniki
z grupami drzew i krzewów, a sam układ
ścieżek był nieregularny i dosyć swobodny,
by spacerujący czuli się mile zaskakiwani
coraz to nowymi widokami.

Przed świętami Bożego Narodzenia park
Staromiejski zamienia się na kilka dni w zaczarowany ogród. Ściany Wrocławskiego
Teatru Lalek stają się płótnem, na którym
światło maluje kolorowe obrazy.

W ogrodzie znajduje się podświetlana
fontanna z odlanymi z brązu postaciami
chłopca i łabędzia. Jest to wykonana przez
Grzegorza Łagowskiego kopia dzieła Theodora Kalide’a Chłopiec z łabędziem z 1852
roku. XIX-wieczny oryginał, wystawiany
i nagrodzony na Wielkiej Wystawie w Londynie, cieszył się tak dużą popularnością, że
dzisiaj jego kopie możemy zobaczyć w kilku
miastach Polski (m.in. w Warszawie w Ogrodzie Wilanowskim) i Europy (choćby w parku
pałacowym w Poczdamie).
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Przed wejściem do Wrocławskiego Teatru
Lalek w 2006 roku ustawiono Fontannę
Krasnali w Wielkich Kapeluszach, którą
zaprojektował wrocławski artysta Paweł
Pawlak. Pośrodku fontanny odnajdziemy
jeszcze jedno drzewo: wierzba, na której
siedzi krasnal czytający książkę, płacze tu
strugami wody. Historię tego drzewa poetycko opisał Wojciech Widłak w książce
Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach, którą zilustrował autor oglądanej
przez nas fontanny.
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Podczas ostatniej rewitalizacji z 2010
roku park Staromiejski odzyskał blask po
okresie powojennych zniszczeń i zaniedbań.
Znajduje się tu woliera dla ptaków, plac zabaw, a elementem dodającym klimatu kameralnego lunaparku stała się karuzela
z konikami 1 ozdobiona widokami Wrocławia. Na scenie letniej Wrocławskiego
Teatru Lalek, mieszczącego się w budynku
dawnej resursy, w lipcu i sierpniu odbywają
się przedstawienia i koncerty. Gmach dawnego miejsca spotkań kupców posiada formy
neobarokowe. Został bogato ozdobiony historyzującymi detalami architektonicznymi,
takimi jak postacie atlantów 2 dźwigających na ramionach ciężki gzyms nad głównym wejściem.
2

park Staromiejski
(park Mikołaja Kopernika)

Na terenie parku rosną ciekawe gatunki
starodrzewu, między innymi jesion wyniosły,
dęby czerwone, platany klonolistne, skrzydłorzechy kaukaskie i aż trzy pomniki przyrody. Jednym z nich jest osiemnastometrowy
wiązowiec zachodni (Celtis occidentalis) o prawie trzymetrowym obwodzie pnia
i niezwykle rozłożystej koronie. Jego potężne,
opadające konary sięgają samej ziemi i opierają się o parkowy trawnik, tworząc zieloną
grotę z bujnego listowia. Wiązowiec zachodni można rozpoznać po charakterystycznych liściach w kształcie asymetrycznego
serca o piłkowanych brzegach. Jego owoce
wielkości grochu po dojrzeniu przybierają
kolor czerwono-purpurowy. Gatunek ten
został sprowadzony do Europy z Ameryki
Północnej, a drewno wiązowca zachodniego
jest wykorzystywane w meblarstwie oraz do
produkcji stolarki drzwi i okien. Pozostałe
dwa pomnikowe drzewa w parku Staromiejskim to potężne miłorzęby dwuklapowe
(Gingko biloba).
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Dwa okazy wiązowca zachodniego objęte są
we Wrocławiu ochroną jako pomniki przyrody. Pierwszy rośnie w parku Staromiejskim,
drugi, nieznacznie większy, na terenie Ogrodu Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Kochanowskiego.
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Jak Feniks z popiołów
Opera Wrocławska

Budynek dawnego Teatru Miejskiego (dzisiejsza Opera Wrocławska) powstał w latach 1839–1841 według projektu Carla
Ferdinanda Langhansa. Na przestrzeni lat
zmieniał swoje oblicze ze względu na dwa
pożary, remont przeprowadzony w latach
trzydziestych XX wieku oraz współczesną
przebudowę, wymuszoną skutkami powodzi z 1997 roku. Pierwszy gmach powstał
w tym miejscu dzięki zaangażowaniu
mieszkańców miasta, a przede wszystkim
barona Friedricha Christiana Eugena von
Vaersta, właściciela gazety „Breslauer Zeitung”, który zadeklarował aż trzydzieści
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tysięcy talarów na zakup dekoracji. Znaczną pożyczkę oraz teren po byłych umocnieniach miejskich ofiarował natomiast król
pruski Fryderyk Wilhelm III.
Inwestycja była gotowa jesienią
1841 roku. Podczas otwarcia wystawiono
Egmonta Johanna Wolfganga von Goethego
z muzyką Ludwiga van Beethovena. Pierwszy
budynek Teatru Miejskiego nawiązywał swoją
formą do świątyni antycznej i posiadał portyk
o czterech masywnych filarach dźwigających
balkon, na którym stały cztery muzy (obecnie ich kopie znajdują się na dachu Opery):
Euterpe – opiekunka muzyki, Melpomena –
patronka sztuki scenicznej, Talia – opiekunka
tragedii i Polihymnia – patronka pieśni. Już
w pierwszych latach działalności teatru na
wrocławskiej scenie wystąpiły gwiazdy ówczesnej muzyki: Anton Rubinstein, Ferenc
Liszt, Hector Berlioz, Gustave-Hippolyte
Roger (najsławniejszy tenor ówczesnych czasów) czy Clara Schumann.

Opera Wrocławska

W 1865 roku wybuchł pożar, który
strawił budynek do murów obwodowych.
Spłonęły kulisy, garderoby, rekwizyty, biblioteka, partytury, instrumenty muzyczne,
narzędzia pracowników technicznych oraz
gotówka i srebro dyrektora. Projekt nowego
teatru wykonał Carl Lüdecke. Nowy obiekt
był niemalże kopią projektu Langhansa. Budynek miał tysiąc siedemset miejsc, ogrzewanie, wentylację oraz większą scenę.W dniu
jego otwarcia, 1 października 1867 roku,
wystawiono Fausta J.W. Goethego.
Niestety w 1871 roku i ten gmach stanął
w płomieniach. Szybko go jednak odbudowano – projekt przygotował w ciągu dwóch
miesięcy Carl Schmidt. Tym razem postawiono na nowoczesność i bezpieczeństwo, na
przykład kurtyna tkana była z cienkiego drutu. Już rok później, w 1872 roku, działalność
teatru zainaugurowano przedstawieniem
Wilhelma Tella Fryderyka Schillera, a pięć lat
później placówkę przekazano miastu – od tej
pory w pełni zasłużenie mogła nazywać się
Teatrem Miejskim. Carl Schmidt zaprojektował jego wnętrza w stylu reprezentacyjnym,
typowym dla XIX-wiecznych obiektów operowych, dla których charakterystyczny był
przepych: stąd wszechobecne kolory purpury i złota. Budynek Opery Wrocławskiej
przetrwał II wojną światową w dobrym stanie.
Już 8 września 1945 roku wystawiono w nim
Halkę Stanisława Moniuszki, w ten sposób inaugurowano dzieje polskiej sceny operowej
we Wrocławiu.
Dzisiejsza Opera Wrocławska słynie nie
tylko z przedstawień operowych, ale również
superprodukcji. Te nietypowe spotkania ze
sztuką operową określono mianem „wrocławskiego fenomenu”. Co roku gromadzą one tysiące wielbicieli muzyki klasycznej. Nowatorskie rozwiązania i wysoki poziom artystyczny
powodują, że Opera Wrocławska jest ważnym
punktem na kulturalnej mapie miasta.

43

Na rogu ulic Świdnickiej i Heleny Modrzejewskiej zobaczyć można wykonaną
w brązie miniaturę Opery Wrocławskiej
w skali 1:100. Ma ona wysokość 32 cm.
Pomysłodawcą budowli w pomniejszonej
skali dla osób niewidomych (tak, aby mogły zapoznać się z formą danego zabytku
i jego detalami architektonicznymi) jest Paweł Napora. Pierwsza makieta (wrocławski
ratusz) powstała w 2008 roku, miniaturę
Opery Wrocławskiej autorstwa artysty plastyka Piotra Makały odsłonięto w 2010 roku.

Dzisiejszy wystrój Opery nawiązuje do projektu Carla Schmidta i XIX-wiecznego przepychu,
stąd też kryształowe lustra, żyrandole oraz
24-karatowe złoto.
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Pamiętajmy o ogrodach
ogród przy Pałacu
Królewskim

Sercem obiektu jest widownia dysponująca
siedemset czterdziestoma trzema miejscami
siedzącymi. Tutaj zachowało się najwięcej historycznych elementów wystroju, np. żyrandol,
który stał się inspiracją dla twórcy współczesnego logo Opery Wrocławskiej.

Znajdujący się nad proscenium plafon
przedstawia Apolla. Otaczają go zwrócone
ku niemu muzy i gracje. Widoczna w centralnym punkcie malowidła data – 1872
– nawiązuje do roku odbudowy budynku
opery po drugim pożarze.

Idąc przez plac Wolności od strony Opery Wrocławskiej, mijamy po prawej stronie
ogród, który przylega do dawnego barokowego pałacu barona Heinricha Gottfrieda
Spätgena. Obiekt ten został odkupiony
w 1750 roku przez króla pruskiego Fryderyka II i od tej pory stał się rezydencją
królewską, a od lat dwudziestych XX wieku
udostępniany był zwiedzającym. Obecnie
dawny pałac również pełni funkcje muzealne – w 2008 roku stał się siedzibą Muzeum
Miejskiego Wrocławia. Główna wystawa
pt. 1000 lat Wrocławia prezentuje w bardzo
szerokim kontekście dzieje miasta. Podczas
adaptacji budynku na potrzeby ekspozycyjne założono przy nim nowy ogród, utrzymany w konwencji barokowej. Jest on dostępny
dla osób odwiedzających muzeum (wejście
z holu budynku).

Teren muzealnego ogrodu służy często jako
miejsce ekspozycji rzeźb plenerowych. Na
przestrzeni kilku ostatnich lat mogliśmy tu
oglądać m.in. rzeźby-fontanny Małgorzaty
Chodakowskiej, futurystyczne prace Oskara
Zięty (na wyspie Daliowej znajduje się jego
praca pt. Nawa) czy dzieła znanego i tworzącego we Wrocławiu artysty Stanisława
Wysockiego, autora m.in. Powodzianki,
Księżniczki Wiatru i Księżniczki Fali.

ulica Kazimierza
Wielkiego

Muzeum Miejskie –
Pałac Królewski

Narodowe Forum Muzyki

Opera Wrocławska
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Wiele ogrodów na Dolnym Śląsku podzieliło
po II wojnie światowej losy pałaców, przy
których były zakładane. Albo nie ma po
nich dzisiaj śladu, albo zachowały się tylko
ogrodowe rzeźby, jak choćby wspomniane
Dzieci z delfinem czy grupa barokowych
dzieł z ogrodu w Barszowie koło Lubina.
Cztery pory roku trafiły do Wrocławia
w roku 1968. Najpierw personifikacje pór
roku stały na skwerze przy głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, a od
2008 roku upiększają muzealny ogród.

Natura, sztuka i architektura

Ogród otoczony jest żywopłotem z cisa,
na trejażach rozpięte są krzewy różane i powojniki. Jest to założenie osiowe, symetryczne, z haftowymi parterami, z nasadzeniami
bukszpanu i ozdobnych roślin kwitnących
(m.in. rudbekia, szałwia, lawenda, piwonie).
Pośrodku znajduje się fontanna z barokową
grupą rzeźbiarską Dzieci z delfinem. Wokół
niej umieszczono barokowe rzeźby z piaskowca będące personifikacjami czterech
pór roku. Łatwo je zidentyfikować, ponieważ postacie mają charakterystyczne
atrybuty: wiosna – wazon pełen kwiatów,
lato – snop zboża i jabłko, jesień – jagnię,
któremu strzyże runo, a zima przycina gałęzie drzewa.
Czy w XVIII wieku istniał w tym miejscu ogród? A jeśli tak, to jak wyglądał? Na
planie miasta Friedricha Bernharda Wernera z 1741 roku widzimy bardzo ciasną zabudowę Wrocławia, w której właściwie nie ma
miejsca na zieleń. Wyjątek stanowią ogrody
klasztorne i kilka enklaw roślinności przy
pałacach arystokracji lub w pobliżu murów
obronnych. Na planie możemy zlokalizować
też nieduży kwartał zieleni przy pałacu barona Spätgena, czyli dzisiejszym Muzeum
Miejskim Wrocławia. Nie wiemy jednak, jak
wyglądał ten ogród w XVIII wieku, znamy
za to przytoczony przez Wernera opis innego barokowego założenia, które znajdowało
się przy dzisiejszej ulicy Łaciarskiej 2: „Dom
Maltzanów wygląda z zewnątrz bardzo marnie, ale ogród przy nim wyborny, na potrójnym podniesieniu, z tyłu prospekt z gankami [tworzącymi] amfiteatr. Także z tyłu na
czterech różnych poziomach są pozłacane
posągi, jak też urny albo wazy całe z błękitną
marmoryzacją, z posadzonymi najpiękniejszymi roślinami cytrusowymi. Także z tyłu
amfiteatru są drzewa ponad 13 łokci wysokie, podczas gdy we wszystkich czterech
narożach ogrodu stoją pojedyncze drzewa

ogród przy Pałacu Królewskim

pomarańczowe. (…) Inne drzewa cytrusowe
rosną w gruncie i są w zimie obudowywane
szklanymi oknami. Pośrodku ogrodu jest
fontanna”.
Po ogrodzie Maltzanów pozostała jedynie rzeźba dwójki dzieci stojących na delfinie,
która zdobi fontannę na terenie Muzeum
Miejskiego Wrocławia. A z ogrodu Spätgena
zachowały się kamienne obeliski akcentujące obecne wejście na teren przylegający
do placu Wolności oraz piaskowcowe putta
znajdujące się w części założenia oddzielonej
żywopłotem.
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Kobieta ubrana w długą, swobodnie opadającą, szatę to personifikacja jesieni. Lewą
ręką podtrzymuje jagnię, w prawej trzyma
klasyczne nożyce do strzyżenia i podstrzygania owiec. We Wrocławiu z nieistniejącego ogrodu w Barszowie zobaczyć możemy
jeszcze na Ostrowie Tumskim rzeźbę Herkulesa walczącego z lwem i sześć kamiennych wazonów.
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Tu, gdzie architektura łączy
się z muzyką
Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda
Lutosławskiego zostało otwarte 4 września
2015 roku – na taki obiekt wrocławianie
czekali przez siedemdziesiąt lat. W przedwojennym Breslau istniała duża sala koncertowa – Breslauer Konzerthaus przy
Gartenstraße 39–41 (Wrocławski Dom
Koncertowy przy obecnej ulicy Piłsudskiego), która mogła pomieścić tysiąc czterysta
siedemdziesiąt osiem osób. Gmach został
jednak uszkodzony w 1945 roku i tuż po
wojnie go rozebrano. Tym samym miasto
zostało na długie lata pozbawione sali muzycznej z prawdziwego zdarzenia.
W 1968 roku powstała co prawda filharmonia przy ulicy Piłsudskiego 19, ale
ze względu na niewielką powierzchnię
w obiekcie tym nie można było realizować
dużych przedsięwzięć muzycznych. W 2005
roku ogłoszono międzynarodowy konkurs
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na projekt nowej filharmonii. Wygrali go
warszawscy architekci – Ewa i Stefan Kuryłowiczowie z Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz; Associates, którzy poznali się w latach siedemdziesiątych podczas
pierwszego konkursu na projekt filharmonii wrocławskiej. A ponieważ tamten projekt skrzyżował ich drogi życiowe, zależało
im, aby wygrać i pozostawić Wrocławiowi
coś wyjątkowego. Był to ich najważniejszy
wspólny projekt, a dla Stefana Kuryłowicza
– jak się okazało – również ostatni w życiu
(architekt zginął w 2011 roku w Hiszpanii
w katastrofie awionetki). Na jednej z kolumn
Narodowego Forum Muzyki umieszczono
poświęconą mu tablicę (znajdziemy ją we
wnętrzu budynku, po prawej stronie). Obiekt
stanął w miejscu zniszczonego podczas działań wojennych gmachu Stanów Śląskich
(Ständehaus), przekształconego w 1899 roku
w siedzibę Śląskiego Muzeum Rzemiosła
Artystycznego i Starożytności. Narodowe
Forum Muzyki w pewnym stopniu przejęło
też jego dziedzictwo: jest nie tylko forum
muzyki, ale i sztuki. Na ścianach i korytarzach tego gmachu prezentowane są bowiem
prace artystów, głównie absolwentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Narodowe Forum Muzyki

Gmach Narodowego Forum Muzyki
stanowi przykład połączenia architektury,
piękna i funkcjonalności z elementami nawiązującymi do świata muzyki. Już z daleka
dostrzeżemy, że jedna ściana obiektu opada
pionowo, druga zaś łagodnym łukiem, co ma
sugerować, że budynek ten wypływa z tkanki miejskiej niczym muzyka. A skoro miasto
jest pełne dźwięków, to i budynek powinien
kojarzyć się z instrumentem muzycznym.
Widać to na elewacji: została ona przecięta
szklanymi pasami, które sprawiają wrażenie strun rozcinających pudło rezonansowe
instrumentu. Elewacja została obłożona
płytami hiszpańskiej firmy Prodema, wykonanymi z warstw forniru utwierdzanych
żywicą (użyto 6570 m² okładziny odpornej
na płowienie i odbarwienie). Kolor elewacji
nawiązuje do barwy instrumentów muzycznych drewnianych oraz współgra z otoczeniem: odwołuje się do ceglanej architektury
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Z zewnątrz kolorystyka obiektu nawiązuje
do barw instrumentów muzycznych: brąz
przywodzi na myśl barwę instrumentów
drewnianych, a złote aluminium – dętych
blaszanych. W foyer królują czerń i biel.
Kolory te kojarzą się z klawiaturą fortepianu i ceremonialnością strojów muzyków.
Przed NFM stoi grupa wrocławskich krasnali, które tworzą orkiestrę symfoniczną.
Na granitowym postumencie umieszczono
tabliczkę z informacją o pierwszym polskim koncercie muzyki symfonicznej na
Ziemiach Zachodnich, który odbył się 29
czerwca 1945 roku. W zniszczonym, wciąż
płonącym mieście publiczność wrocławska
w Teatrze Miejskim (dzisiejsza Opera) mogła wysłuchać utworów Chopina, Moniuszki,
Paderewskiego i Czajkowskiego. Koncert
odbył się z okazji hucznie obchodzonych
Dni Morza.
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pobliskich budynków i dawnego Wrocławia.
Natomiast złote aluminium kojarzy się z instrumentami dętymi blaszanymi. Wejście do
obiektu prowadzi przez ogromny, przeszklony portyk przywodzący na myśl dawne świątynie (w tym przypadku chodzi oczywiście
o świątynię muzyki). Schody, którymi podążamy w dół do sali głównej, mają pomóc
nam w przygotowaniu się do uroczystego
wydarzenia, jakim jest słuchanie muzyki granej na żywo. Również kolorystyka
wnętrz obiektu ma swoje muzyczne konotacje: wszechobecna czerń i biel przywołują
na myśl klawiaturę fortepianu oraz galowy
strój muzyków. Foyer obiektu pokryte zostało innowacyjnym materiałem o nazwie
corian. Pierwotnie ogromna, czarna ściana
w foyer była matowa. By jednak nawiązać
do lśniącego fortepianu Steinwaya, całą jej
powierzchnię ścierano ręcznie. Dzięki temu
uzyskano efekt lustra, w którym efektownie
odbijają się białe balkony. Szkoda, że tylko
cztery – gdyby zaprojektowano piąty, bez
wątpienia kojarzyłyby się one z pięciolinią.
Również sala główna, będąca sercem tego
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niezwykłego obiektu, nawiązuje do muzyki.
Gdy spojrzymy z ostatniego balkonu, zauważymy, że swoim kształtem przypomina
skrzypce lub altówkę. I zachwyca melomanów znakomitą akustyką. Autorem projektu akustycznego sali głównej Narodowego
Forum Muzyki jest światowej sławy muzyk
i dyrygent Tateo Nakajima. Na pytanie, które ze swoich „akustycznych dzieci” maestro
lubi najbardziej, odpowiedział: „Tak jak rodzice nie chcieliby wybierać spośród swoich dzieci, tak i ja nie chciałbym wybierać
spośród moich sal. Każda z nich jest inna,
wyjątkowa, stworzona dla danego miasta.
Zanim stworzyłem salę wrocławską, wielokrotnie tutaj przyjeżdżałem i obserwowałem
wrocławian, interesowałem się historią miasta. Zauważyłem, że spotyka się tutaj historia
z nowoczesnością i taka jest ta sala: klasyczna i zarazem nowoczesna”.

od Mediateki do synagogi
Pod Białym Bocianem

51

15

Natura zaklęta w kamieniu
od Mediateki do synagogi
Pod Białym Bocianem

Świat przyrody od zawsze fascynował ludzi
sztuki, dlatego niemal każdy styl architektoniczny wytworzył motywy inspirowane
naturą. Warto poszukać ich na budowlach
wrocławskich, które reprezentują różne epoki architektoniczne, w tym XIX-wieczne
neostyle korzystające swobodnie z wypracowanego przez wieki repertuaru dekoracyjnych detali. Na początku XX wieku na
ścianach budynków pojawiły się motywy secesyjne, czerpiące z większą swobodą wprost
ze świata przyrody. Zdarza się zatem, że
obok antycznych akantów czy palmet pojawiają się na nich słoneczniki, bratki czy
liście kasztanowca.
Podczas spaceru Promenadą Staromiejską, poza bezpośrednim kontaktem z naturą, mamy możliwość podziwiania bogatych,
różnorodnych i często wyjątkowo pięknych
motywów roślinnych i zwierzęcych, które
stanowią dekorację architektoniczną mijanych budowli. Warto przyjrzeć się kilku
wybranym obiektom.
Fasada budynku przy placu Teatralnym 5 1 , w którym obecnie mieszczą się
Mediateka i Centrum Sztuki WRO, posiada skromną, secesyjną dekorację. Od XVI
wieku w tym miejscu stała słodownia, która
pod koniec XIX wieku został przebudowana
według projektu Felixa Henry’ego z przeznaczeniem na należące do Ottona Stieblera
lokale użytkowe – palarnię kawy, sklep i kawiarnię. Spoglądając w górę, dostrzeżemy
płaskorzeźby dwóch drzew, między którymi pierwotnie umieszczony był szyld palar-

Na budynku dawnej palarni kawy wśród secesyjnej dekoracji można rozpoznać stylizowane drzewa kawowca, które nawiązywały
do pierwotnej funkcji budynku.

ulica Kazimierza Wielkiego
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ni kawy. Dekoracyjnie stylizowane rośliny
zostały przedstawione wraz z korzeniami,
które przybrały tu secesyjne, faliste kształty. Po dawnym oświetleniu pozostały trzy
uchwyty lamp, którym nadano kształt wici
roślinnych. Motywy floralne znajdują się
również po przeciwległych stronach okręgu,
w którym przed wojną umieszczona była tarcza zegarowa. Mają one formę zwisających
pęków liści i owoców, wśród których można
rozpoznać winogrona i gruszki.

Postacie zwierząt wykorzystano w alegorycznych przedstawieniach Nauki i Przemysłu znajdujących się od strony ulicy Świdnickiej. Pod pierwszą z postaci dostrzeżemy
sowę jako symbol mądrości, a pod drugą
– pszczoły oznaczające pracowitość. Sowa
została wyrzeźbiona również nad wejściem
do budynku od strony placu Teatralnego.
Tym razem widzimy ją w towarzystwie koguta, co symbolizuje zapewne pory dnia
i nocy lub świtu i zmierzchu.

Na rogu ulicy Świdnickiej i placu
Teatralnego 2 wzniesiono w 1911 roku
dom towarowy Pod Świętym Hieronimem
(od 2014 biurowiec Hieronimus). Został on
zaprojektowany przez Paula i Richarda
Ehrlichów na zlecenie Juliusa Schottländera. Elewację z czerwonego piaskowca
zdobi dekoracja rzeźbiarska wykonana
przez Richarda Schipkego. Nawiązuje
przede wszystkim do antycznej mitologii,
ale wykorzystuje też motywy ze świata

natury. Dostrzeżemy więc Dionizosa z winogronami, Demeter z kłosami zbóż oraz
Chloris z kwiatami splecionymi w girlandy.
Uwagę zwraca postać bogini morza Amfitryty siedzącej na rybie w otoczeniu ptaków
i muszli, która symbolizuje transport drogą
morską.
Po drugiej stronie ulicy stoi budynek
Monopolu 3 , czyli pierwszego wrocławskiego domu handlowego, wzniesionego
w 1892 roku, do którego nieco później
dobudowano część hotelową. Okazała budowla została zaprojektowana przez Karla
Grossa, jednego z współwłaścicieli obiektu. Architekt zainspirował się barokowymi
budowlami Drezna oraz modnymi, XIX-wiecznymi domami handlowymi Paryża.
W bogatej, bardzo plastycznej dekoracji
architektonicznej autorstwa rzeźbiarza Ottona Lessinga zauważymy m.in. wielokrotnie powtarzający się motyw liścia akantu.
Ta pełna przepychu dekoracja przyciągała
klientów i na długi czas uczyniła Monopol
jednym z najbardziej eleganckich domów
handlowych we Wrocławiu.

Innym motywem roślinnym również wykorzystywanym od czasów starożytnych są liście
laurowe, które odnajdziemy w pięknej, bujnej
formie wokół kamiennych kartuszy wieńczących łuki nad wejściami, oraz liście dębowe
ozdabiające kartusze umieszczone poniżej
czterech rzeźb orłów.
Liście akantu to obecny w sztuce od czasów
antycznych motyw dekoracyjny inspirowany
rośliną z regionu Morza Śródziemnego. Na
budynku Monopolu charakterystyczne, postrzępione liście dostrzeżemy zarówno w głowicach pilastrów i kolumn, jak i w ozdobnych
konsolach wspierających łuki nadokienne
i gzyms ponad parterem, a także w formie
rozet w kasetonach nad wejściami bocznymi
do budynku.
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Sąsiedni budynek (plac Wolności 3) 4 ,
reprezentujący zupełnie inny, neogotycki styl,
również powstał pod koniec XIX wieku i od
początku pełnił funkcję plebanii kościoła
pw. św. św. Doroty, Stanisława i Wacława. Tym razem wyraźnie nawiązano do
architektury gotyckiej, której twórcy również chętnie inspirowali się światem natury.
W neogotyckim budynku dekoracje floralne
pojawiają się w obramieniach portali i okien.
Sposób ukazania roślin zaczerpnięto z wchodzącej wówczas w modę secesji. Wykonane
w technice sgraffita kompozycje kwiatów,
liści i gałązek mają linearny, dekoratywny
charakter i są inspirowane polnymi kwiatami oraz gałązkami dębu. Budynek plebanii
od strony wschodniej jest porośnięty bujnym
bluszczem.
W pobliżu Narodowego Forum Muzyki znajduje się kamienica Pod Złotym
Dębem 5 , budynek wzniesiony w 1905 roku

W tympanonie nad drzwiami widnieje koszyk z różami i kielich z eucharystią. Są to
atrybuty św. Doroty z Cezarei, patronki pobliskiego kościoła. Nawiązują one do legendy
hagiograficznej, według której w momencie
męczeńskiej śmierci św. Doroty pojawił się
anioł z koszem róż i owoców, aby potwierdzić
prawdziwość jej słów o tym, że udaje się do
rajskich ogrodów. Dlatego święta ta stała się
patronką ogrodników i botaników.

od Mediateki do synagogi
Pod Białym Bocianem

jako pasaż handlowo-biurowy, która od
1924 roku mieściła również urząd pocztowy. Kształt lampy nad głównym wejściem,
w której rozpoznamy owoc dębu, stanowi
oczywiste nawiązanie do nazwy kamienicy.
Nad lampą znajduje się rzeźbiony, rozłożysty liść akantu, a pod nią feston utworzony
z owoców. Obie dekoracje zaczerpnięto ze
stylów historycznych. Przed budynkiem rośnie stary, okazały dąb.
Gmach przy placu Wolności 10 6 , zajmowany dzisiaj przez AC Hotel by Marriot, powstał w 1875 roku według projektu
Johanna Eduarda Jacobstahla, cenionego
architekta berlińskiego, z przeznaczeniem
na siedzibę wrocławskiego oddziału Banku
Rzeszy. W dekoracji fasady zostały zastosowane detale zdobnicze nawiązujące do architektury starożytnej Grecji oraz włoskiego renesansu. Odnajdziemy tu więc wiele
motywów zaczerpniętych ze świata natury.
Oprócz powtórzonych rytmicznie między
oknami lwich głów możemy dostrzec liście
i owoce dębu stanowiące dekorację fryzu
nad pierwszą kondygnacją. Wielokrotnie
powtarzającym się motywem są również
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Do nazwy budynku Pod Złotym Dębem
nawiązuje umieszczony na wysokości drugiego piętra w jednym z pomalowanych na
złoto kartuszy niewielki żołądź otoczony
stylizowanymi liśćmi dębu.

W obramieniach dwóch pustych pól herbowych znajdują się wieńce uplecione z liści
dębu i gałązki laurowe.
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W portalu nawiązującym do antycznych portyków dostrzeżemy kapitele z liśćmi akantu
i wizerunkami Hermesa, boga handlu, oraz
zwieńczenie w formie zbliżonej do greckich
akroterionów, czyli naszczytników przybierających często kształt palmety.
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palmety, czyli stylizowane liście palmowe.
Dostrzeżemy je w kapitelach pilastrów najwyższej kondygnacji oraz ustawione w rytmicznym szeregu w zwieńczeniu fasady.
Niestety po ostatnim remoncie towarzyszy
im współczesna nadbudówka, na tle której
widnieją także dwie rzeźby gryfów, fantastycznych zwierząt symbolizujących potęgę,
czujność oraz wytrwałość i występujących
w wielu legendach jako strażnicy ukrytych
skarbów. Warto zajrzeć również do hotelowega patia, w którym odnajdziemy otoczone
zielenią współczesne rzeźby ptaków.
Z dawną siedzibą Banku Rzeszy sąsiaduje narożna kamienica (ulica Krupnicza 10
/ plac Wolności 11) 7 , która została wzniesiona w 1900 roku w miejscu dawnej siedziby zarządu gminy żydowskiej jako budynek
handlowo-mieszkalny. Początkowo miał to
być budynek w stylu neogotyckim, nawiązujący do stojących po drugiej stronie ulicy
gmachów Nowej Giełdy oraz Pokoyhofu. Już
w trakcie realizacji zdecydowano się jednak

od Mediateki do synagogi
Pod Białym Bocianem

na dekorację w duchu secesyjnym. Dlatego
dwa wykusze od strony ulicy Krupniczej
zostały ozdobione aplikacjami ukazującymi kasztanowce, które swymi nienaturalnie
smukłymi pniami obejmują okna drugiego
i trzeciego piętra, a zwieńczone są pojedynczymi, rozłożystymi liśćmi. Warto zwrócić
uwagę na to, że liście, kwiaty i owoce kasztanowca znajdują się również na wspornikach wszystkich wykuszy. Okazały portal
prowadzący do budynku od strony placu
Wolności został ozdobiony pękami dekoracyjnie ukształtowanych liści. Sugerując się
kształtem owoców, które są widoczne w kapitelach, możemy się domyślać, że inspirację
dla tej oryginalnej dekoracji stanowiły liście
i owoce jabłoni. Budynek został zaprojektowany przez architekta Wilhelma Hellera
oraz braci Maxa i Paula Güntherów, właścicieli tej nieruchomości.
Ulica Pawła Włodkowica, dawna Wallstrasse, przebiega na linii dawnych murów
miejskich. Po jej północnej stronie znajduje
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Na fasadzie budynku umieszczono również
kompozycje stworzone z liści i kwiatów
roślin wodnych, po które często sięgali
secesyjni twórcy. Odnajdziemy wśród nich
grzybienie, zwyczajowo nazywane liliami
wodnymi lub nenufarami, grążele oraz pałki
wodne. Te ostatnie można dostrzec również
na stylowo obcej, pojedynczej kolumnie
wspierającej środkowy balkon.
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Zachowały się oryginalne, secesyjne kute
obramienia szyldów, które na początku XX
wieku umieszczono nad witrynami dziewięciu sklepów mieszczących się na parterze
budynku. Metalowe okucia mają formę
stylizowanych wici roślinnych o charakterystycznych dla secesji miękko falujących
kształtach.
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się rozległa kamienica (ulica Włodkowica 9) 8 , będąca siedzibą zarządu gminy
żydowskiej.
Ten czteropiętrowy budynek zaprojektowany został w 1899 roku przez braci
Ehrlichów. W partii wyższych pięter ma
charakter eklektyczny. Nawiązania do stylów historycznych są tu wyraźnie widoczne
w zastosowanych detalach architektonicznych. Nad dwoma wejściami umieszczono
detal zaczerpnięty z budowli barokowych:
wole oka, czyli niewielkie owalne okna
w ozdobnych obramieniach. W tym wypadku zdobią je liście laurowe oraz kampanule, czyli motywy kwiatowe w kształcie
dzwoneczków. Pilastry o głowicach jońskich
ozdobiono kwiatowymi zwisami. W dekoracji fasady dostrzeżemy również festony i wić
roślinną, motywy charakterystyczne dla antyku, renesansu i klasycyzmu. Wyróżniająca
się w zabudowie ulicy niewielka wieżyczka
wskazuje miejsce, w którym znajduje się
wysoka brama prowadząca na dziedziniec
przed synagogą Pod Białym Bocianem.

16

synagoga Pod Białym Bocianem

59

O czym szumi kasztanowiec?
synagoga Pod Białym
Bocianem

Synagoga Pod Białym Bocianem jest dów. Nawiązywał do antycznej myśli filowolnostojącą, jedyną ocalałą wrocławską zoficznej obecnej w żydowskim oświeceniu
synagogą oraz jednym z najważniejszych i jednocześnie do jerozolimskiej świątyni
dowodów na ponad osiemsetletnią obecność Salomona. Neoklasycystyczna fasada wzoŻydów w mieście. Na jej powstanie wpływ rowana była na znajdującej się na Akropomiały zarówno naciski władz pruskich, jak lu świątyni Ateny. Uwagę zwraca zwłaszcza
i idee żydowskiego oświecenia, które dopro- południowa elewacja synagogi Pod Białym
wadziły do rozwoju postępowych odłamów Bocianem z czterema pilastrami: ich kapitele
judaizmu. We Wrocławiu zaś, co stanowiło na pierwszy rzut oka przypominają porząewenement w Niemczech, od XIX wieku dek koryncki, jednak zamiast liści akantu
w obrębie jednej gminy funkcjonowały dwie występują tutaj stylizowane liście palmowe.
komisje kultowe – reformowana i ortodok- Wsparty na nich gładki tympanon otacza,
syjna. W 1829 roku postępowi Żydzi, tzw. podobnie jak gzyms, charakterystyczny dla
maskile, zrealizowali projekt budowy Wiel- antyku kimation. Reprezentacyjny charakter
kiej Synagogi. Za jej architekta uznaje się budowli podkreślają wysokie i wąskie okna
Ferdynanda Carla Langhansa. Wystrojem arkadowe.
malarskim obiektu zajął się Rafael Biow.
W 1872 roku Żydzi z odłamu liberalneWygląd budowli miał być wyrazem go zakończyli budowę Nowej Synagogi, dlaidei asymilacyjnych i emancypacyjnych tego tę przy ulicy Włodkowica pozostawili
postępowej społeczności niemieckich Ży- odłamowi konserwatywnemu. Dobudowano
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Sień synagogi Pod Białym Bocianem prowadzi do piwnic, gdzie znajduje się mykwa ze
zbiornikami wody – niezbędnym elementem
życia religijnego wyznawców judaizmu. Nad
nią, na piętrze, mieści się Szul (Synagoga
Tygodniowa). Warte szczególnej uwagi jest
jego środkowe okno „witrażowe”, które zdobi podświetlany wieczorem obraz na szkle
autorstwa wybitnej wrocławskiej artystki
Miry Żelechower-Aleksiun. Woda spływająca wodospadem na żółte tło, jest ilustracją
wymalowanych po hebrajsku słów z Księgi
Powtórzonego Prawa (32:2): „Nauka moja
niech spływa jak deszcz, niech słowo me
pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń,
jak deszcz dobroczynny na trawę”.*
* przekład za Biblią Tysiąclecia
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do niej wówczas klatki schodowe dla kobiet.
Dzisiejszy wygląd synagogi i jej otoczenia
jest zasługą braci Paula i Richarda Ehrlichów, którzy na początku XX wieku m.in.
przekształcili balkony w secesyjne empory
na neoromańskich kolumnach. Wnętrze bogate jest w motywy roślinne: drobne kwiaty,
liście czy winne grona, symbol ludu Izraela,
zdobiące oryginalną szafę ołtarzową (Aron
ha-kodesz) oraz kolumny, lica empor i kutą
kratę drugiego balkonu.
Synagoga została zrujnowana podczas
wojny. Po latach wysiłków wielu osób odzyskała dawny blask. Świadkiem tragicznych
wydarzeń wojennych, m.in. deportacji Żydów z dziedzińca synagogi, która służyła
nazistom jako magazyn zrabowanego mienia, był kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L.), który rośnie w tym miejscu
prawdopodobnie od ponad stu lat.
Na dawnych rysunkach i przedwojennych zdjęciach widać pojedyncze drzewa
w sąsiedztwie synagogi już w okresie jej
powstawania. Ostatecznie, mimo podejmowanych współcześnie prób stworzenia tutaj
niewielkiego terenu zielonego, niemal cała
powierzchnia dziedzińca synagogi została wybrukowana, dlatego pozostał w tym
miejscu jedynie cieniodajny kasztanowiec.
To piękne drzewo rodem z Bałkanów rozprzestrzeniło się w Europie w XVI wieku
podczas ekspansji osmańskiej.

synagoga Pod Białym Bocianem

61

Drzewo jest ważnym elementem religii gospody Pod Białym Bocianem działającej
i tradycji żydowskiej, np. biblijne Drzewo w miejscu obecnej synagogi. Od momentu
Poznania Dobra i Zła czy Drzewo Życia – powstania nazywana była kolejno: Wielką
Tora („wieczne życie zasadzone w naszych Synagogą, Starą Synagogą, synagogą Boumysłach”). Drzewo Życia to także nazwa ciana, a od lat sześćdziesiątych XX wieku
drzewca zwoju Tory, a wieńczące je zdobie- – synagogą Pod Białym Bocianem. Bociany
nie symbolizuje owoc granatu (rimmonim). pojawiają się także na kartach Starego TeW Księdze Powtórzonego Prawa (20:19) od- stamentu, głównie w kontekście zakazu ich
najdujemy „ekologiczny” nakaz: „Jeśli przez spożywania, „bo są obrzydliwością” (Kpł
wiele dni będziesz oblegał miasto i walczył 11:19). A kim jest bocian według Talmudu?
z nim, nie zetniesz jego drzew, podkładając „Rzekł Rabbi Jehuda: Bocian – to biały sęp.
siekierę, bo będziesz spożywał z nich owoce. Czemu nazywa się bocianem? Bo odnosi się
Dlatego ich nie zniszczysz. Czy drzewo to łaskawie do swoich towarzyszy” (Chullin 63).
człowiek, byś je oblegał?”.
Forma menory, czyli siedmioramiennego świecznika, także nawiązuje do kształtu
drzewa, które symbolizuje człowieka prawego i szlachetnego. Sadzenie drzew jest formą
naprawiania świata. Dla wyznawców judaizmu tradycyjnym okresem wykonywania
nowych nasadzeń jest święto Tu bi-Szwat
(Nowy Rok Drzew). W starożytności rozpoczynało ono okres rozliczania płodów
rolnych, współcześnie podczas jego trwania
zjada się owoce ziemi Izraela: oliwki, daktyle,
winogrona i granaty. Ze świętem Sukkot natomiast wiąże się tradycja budowania kuczki,
czyli namiotu z materiałów roślinnych. Jego
wnętrze przystraja się ozdobami wykonanymi przez dzieci, m.in. z owoców kasztanowca. Te obecne są również w koszernej kuchni
żydowskiej, jednym z popularniejszych dań
jest pieczona gęś faszerowana kasztanami.
Synagoga Pod Białym Bocianem jest
jedynym obiektem synagogalnym w Polsce, który zawiera w nazwie element świata
przyrody – bociana. Pochodzenie tej nazwy
nie zostało nigdzie udokumentowane, a do
powszechnego użycia weszło po II wojnie
światowej, prawdopodobnie na skutek błędnego tłumaczenia określenia Storchsynagoge. Przypuszcza się również, że była to nazwa działki, garbarni rodziny Storków lub
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Ławeczka, próżniactwo
boskie
od Nowej Giełdy do dawnej
Bramy Mikołajskiej

Budynek Nowej Giełdy (nazywany tak
w odróżnieniu od starszego o czterdzieści lat klasycystycznego budynku giełdy
na placu Solnym) wyglądem przypomina
zarówno miejski pałac, jak i średniowieczny zamek z obronnymi blankami
i narożnymi wieżyczkami.
2

Na początku tego odcinka Promenady
Staromiejskiej, przy ulicy Krupniczej, stoi
budynek z 1867 roku, który dawniej stanowił dumę śląskich kupców. Imponujący
gmach o formach neogotyckich i neorenesansowych, nazywany Nową Giełdą 1 , był
siedzibą gildii kupieckich. Zwycięzcą pierwszego we Wrocławiu otwartego konkursu architektonicznego na projekt budynku został
znany wrocławski architekt Carl Lüdecke –
jego podobiznę zobaczyć można na ścianie
od strony promenady jako alegorię Handlu.
Funkcję reprezentacyjnego pomieszczenia
pełniła dawniej sala giełdowa z arkadową galerią i kasetonowym stropem. Odbywały się
tutaj posiedzenia i zebrania kupców, ale też
bale i koncerty. W 1891 roku w sali koncertował młody, trzydziestoletni wówczas kompozytor i pianista Ignacy Jan Paderewski.
Występ znakomitego artysty we Wrocławiu
upamiętnia umieszczona na budynku No-

od Nowej Giełdy
do dawnej Bramy Mikołajskiej

wej Giełdy tablica z jego płaskorzeźbionym
wizerunkiem oraz pomnik 2 , który odsłonięto na Promenadzie Staromiejskiej w 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – tym samym oddano hołd Paderewskiemu jako wybitnemu politykowi. Twórcą
obu jego wizerunków jest Tomasz Wenklar.
Spacerując jedną z dwóch równoległych
alei wyznaczonych nasadzeniami klonów
i kasztanowców, miniemy po prawej stronie
hotel Puro. W niedużym ogrodzie znajdują
się przyciągające uwagę swoim intensywnym
kolorem dwumetrowe szklane kwiaty, rzeźba wrocławianki Moniki Rubaniuk pt. Alatus 3 . Artystka w swojej twórczości czerpie
inspiracje z przyrody, jej prace tworzone są
z myślą o miejscu, w którym zostaną wyeksponowane, tak aby stały się spójną częścią
świata natury.
Zanim pójdziemy dalej, warto przysiąść choć na chwilę na ławce i oderwać się myślami od pędzącego tuż za
fosą świata, bo jak twierdzi Tadeusz
Boy-Żeleński: „Ławeczka, próżniactwo boskie, / Myśli rozigrane cudnie /
W jakieś koziołki szelmowskie (...)”.
Parkową aleją docieramy do końca Promenady Staromiejskiej, do placu Jana Pawła
II. W tej części miasta, w miejscu, gdzie dzi-
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Tytuł pracy Alatus nawiązuje do łacińskiej
nazwy trzmieliny uskrzydlonej (Euonymus
alatus), krzewu pochodzącego z Dalekiego
Wschodu. Liście tej ozdobnej rośliny przebarwiają się jesienią na kolor jaskrawo
czerwony, dlatego nazywana jest „płonącym
krzewem”.

4

ulica Kazimierza Wielkiego

Na szklanym postumencie stoi odlane
z brązu popiersie Ignacego Jana Paderewskiego z charakterystyczną bujną,
rozwianą czupryną. Jak twierdzi Tomasz
Wenklar, twórca pomnika, „jakby się przyjrzeć muzykom, to oni we włosach mają
trochę swojej muzyki”.
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Siłacz w cieniu platana
plac Jana Pawła II

siaj znajduje się przejście podziemne, na wy- dżali do miasta przez most Królewski mosokości fosy do 1820 roku wznosiła się jedna narchowie i członkowie królewskich rodzin.
z najbardziej monumentalnych i okazałych Przejeżdżały tędy kondukty pogrzebowe
bram miejskich, zwana Mikołajską 4 . wybitnych wrocławian w drodze na cmenByłą częścią miejskich fortyfikacji, które za- tarz zwany Wielkim. Swoją ostatnią ziemską
częto rozbierać po 1807 roku. Tędy trium- drogę obok młodego wtedy platana przebył
falnie, w uroczystym pochodzie wjeżdżali do m.in. w 1862 roku August Hahn, rektor
miasta habsburscy monarchowie. A na czas Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1867 roku
uroczystości powitania cesarzy Rudolfa II Gotfried Linke, przedsiębiorca produkujący
i Ferdynanda II brama pełniła funkcję łuku wagony kolejowe, a potem właściciel wielkiej
triumfalnego. Budowla rozebrana została fabryki Linke-Hofmann-Werke. W styczniu
w 1820 roku, wtedy też od strony miasta 1946 roku zniszczony przez działania wojenpowstał reprezentacyjny plac. Otwiera się ne obszar przemianowano na plac 1 Maja,
on na ulice św. Mikołaja i Ruską, którymi a w 2006 roku Rafał Dutkiewicz, ówczesny
dojść można na wrocławski Rynek. Plac prezydent Wrocławia, osobiście dokręcał na
w XIX wieku nosił nazwę Królewskiego, latarni naprzeciw platana tabliczkę z napibowiem tym traktem po 1741 roku wjeż- sem „plac Jana Pawła II”.

W XIX wieku na tym odcinku wrocławskiej
promenady – od ulicy Krupniczej do placu
Jana Pawła II – stworzono aleję z platanów
klonolistnych (Platanus acerifolia). Tymi
potężnymi drzewami o okazałej koronie
chętnie zamykano wizualnie zieloną, rekreacyjną część promenady lub sadzono je po
zewnętrznej stronie fosy, by oddzielić tereny spacerowe od ulicy. Wrocławski ogrodnik
miejski Lösener uważał platany klonolistne
za szlachetny gatunek drzew (obok lip drobno- i szerokolistnych oraz glediczii trójcierniowej), charakteryzujących się „wdziękiem,
wesołością i ozdobnością”, dlatego tworzył
właśnie z nich szpalery i aleje. Korona jedynego platana ocalałego z dawnej alei drzew
tego gatunku (rośnie przy placu Jana Pawła
II) tworzy zielony parasol nad częścią pomnika-fontanny pt. Walka i Zwycięstwo.
Grupa rzeźbiarska przedstawia dobrze zbudowanego młodzieńca walczącego z lwem,
przywołującego na myśl Herkulesa, który
wykonuje swą pierwszą z dwunastu prac.
Mitologiczny siłacz pokonał lwa nemejskiego

Rosnący przy placu Jana Pawła II platan
Świadek nie jest oczywiście jedynym drzewem we Wrocławiu, które ma imię. Spośród
ponad dziewięćdziesięciu dębów szypułkowych, będących pomnikami przyrody, część
doczekała się imion. Mamy wśród nich Nestora, Dziadka, Piotra Włosta, Jana Dzierżonia,
Jana Stankę, Mieszka, Przewodnika, Pawła,
Sołtysa i Drzewca.
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Tuż po śmierci Ottona von Bismarcka, w 1898
roku, postanowiono uczcić wielkiego kanclerza Cesarstawa Niemieckiego postumentem
na placu Królewskim. Za kwotę stu dwudziestu tysięcy marek, które zebrano w ramach
akcji społecznej, wzniesiono pomnik o wysokości 10 metrów. Sama postać kanclerza
miała prawie cztery metry wysokości. Wykonanej z brązu rzeźby Bismarcka nie zobaczymy dzisiaj – w 1945 r. „żelaznego kanclerza”
ukryto przed Armią Czerwoną, a w okresie
powojennym monument przetopiono.

Ustanowienie pomnika przyrody oraz nadanie mu nazwy następuje w drodze uchwały
rady gminy. Na terenie Wrocławia znajduje
się sto dziesięć pomników przyrody, w skład
których wchodzi w sumie sto dziewięćdziesiąt obiektów przyrodniczych. Są to przede
wszystkim pojedyncze drzewa, ale także
grupy drzew, aleje, pnącza a nawet skamieniałe pnie drzew.

Natura, sztuka i architektura

dzięki sile własnych mięśni. Ta część pomnika, z rzeźbą stojącą z lewej strony wielkich,
kamiennych czasz, po których spływa kaskadowo woda, adekwatnie do przedstawienia
nosi tytuł Walka. Po drugiej stronie fontanny
patrzący hen przed siebie mężczyzna dzierży w dłoni miecz. Nie ma wątpliwości, że
rzeźbiarz Ernst Seger uczynił z niego alegorię Zwycięstwa. Grupa rzeźbiarska Walka i Zwycięstwo powstała jako dopełnienie
pomnika poświęconego Ottonowi von Bismarckowi. „Wdzięczni Ślązacy” (jak głosił
napis na postumencie monumentu) zebrali
tak dużą sumę pieniędzy, że wystarczyło nie
tylko na rzeźbę przedstawiającą żelaznego
kanclerza w mundurze kirasjera, z szablą
u boku i w pikielhaubie na głowie, ale również na postawienie kamiennej fontanny
z alegorią Walki i Zwycięstwa. Jedna z bardziej oryginalnych fontann w mieście, dzięki
uniwersalnemu przesłaniu, na szczęście nie
podzieliła losu wielu niemieckich pomników
i wrocławskie lwy od 1905 roku strzegą placu na Przedmieściu Mikołajskim. Rosnące
przy fontannie drzewo, będące pomnikiem
przyrody, ma 540 cm w obwodzie pnia. Od
2019 roku nosi wyłonione w konkursie imię
Świadek. Propozycja ta wygrała m.in. ze
Strażnikiem Staromiejskim i Platanem Królewskim. Komisja uznała, że imię Świadek
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najlepiej oddaje charakter drzewa, które
prawie od dwustu lat ogląda zachodzące na
placu przemiany.
W XIX wieku plac, przy którym rośnie
to drzewo, uważano za jeden z najciekawszych w mieście. Jego charakter zmienił
się zdecydowanie po II wojnie światowej.
Obecnie pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego Wrocławia. Najokazalszy,
położony wzdłuż fosy budynek, dawna siedziba zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń od
Ognia, zajmuje dzisiaj Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego. Gdyby ktoś chciał
uciec na chwilę od miejskiego zgiełku i oddać się w objęcia Polihymnii, niech wejdzie
na wewnętrzny dziedziniec siedziby uczelni.
Tam, wśród zieleni, można posłuchać, jak
ćwiczą przyszli mistrzowie wiolenczeli, gitary czy kontrabasu.
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Przewodnik pt. Wrocław. Natura, sztuka i architektura jest efektem wspólnej pracy członków i sympatyków Stowarzyszenia Podróżników TUiTAM.
Opisaną przez nas trasę dedykujemy Piotrowi
Kasznickiemu (1967–2018), naszemu koledze,
przyjacielowi, świetnemu przewodnikowi po Wrocławiu i znawcy świata roślin, o których potrafił fascynująco opowiadać.
Trasę poprowadziliśmy przez Promenadę Staromiejską, którą Felicjan Faleński bardzo trafnie nazwał „kwiecistą Flory przepaską kapryśnie w zgiełk
miejski rzuconą”. Od napisania tych słów przez
romantycznego poetę minęło sto pięćdziesiąt lat,
a Promenada Staromiejska wciąż zachwyca i jest
miejscem wytchnienia od hałasu i zgiełku miasta.
Podczas spaceru wzdłuż Odry i fosy miejskiej zobaczymy ciekawe gatunki drzew, w tym kilka okazałych pomników przyrody, zajrzymy do niezwykłego ogrodu w klasztornym wirydarzu, przejdziemy
przez dwa parki (park Juliusza Słowackiego i park
Staromiejski). Na trasie będziemy mogli podziwiać
ciekawe pod względem architektonicznym obiekty
(np. Muzeum Narodowe, Opera Wrocławska, synagoga Pod Białym Bocianem). W parkach i ogrodach
lub na nadodrzańskim bulwarze zobaczymy prace
wybitnych artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz,
Stanisława Wysockiego, Theodora von Gosena.
Jesteśmy przekonani, że stworzona i opisana przez
nas trasa im. Piotra Kasznickiego, na której przyroda bywa nie tylko tłem dla dobrej architektury
i sztuki, ale czasami podkreśla walory estetyczne
budynków i dzieł sztuki, jest najlepszym sposobem
upamiętnienia naszego Kolegi.

