
Nasza kolejna Podróż. Dzisiaj wybieramy się do Wrocławia. To stolica 

województwa dolnośląskiego. 

 

Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych rzec można bez wahania miast 
Polski. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą , poprzecinany jej licznymi 
dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów. Miasto 
bogate w zieleń i rozliczne parki. Wrocław posiada bogate zaplecze naukowe, kulturalno 
– rozrywkowe oraz rekreacyjno sportowe. Liczne parki, ośrodki turystyki rzecznej i 
wodnej. Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych rzec można bez wahania 
miast Polski. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi 
dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów. Miasto 
bogate w zieleń i rozliczne parki. Wrocław posiada bogate zaplecze naukowe, kulturalno 
– rozrywkowe oraz rekreacyjno sportowe. Liczne parki, ośrodki turystyki rzecznej i 
wodnej. Początki Wrocławia sięgają X wieku. Wzmianki pochodzą z bulli papieskiej 
która ustanawiała w grodzie siedzibę biskupstwa wrocławskiego, podległego 

arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Największy rozwój przypada na XIX i XX wiek. W 
czasie wojny znacznie zniszczony, jednak dość szybko powrócił do świetności iż stał nie 
tylko rozbudowany , ale i znacznie rozwinięty pod każdym aspektem. Wrocław to 
czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – ponad 600 tys. mieszkańców, a 
piąte pod względem powierzchni – 293 km². Dzieli się na 5 dzielnic: Stare Miasto, 
Śródmieście, Fabryczna, Psie Pole, Krzyki. To wielki ośrodek przemysłowy, handlowo-
usługowy i kulturalno-naukowy oraz węzeł komunikacyjny, stolica metropolii 
wrocławskiej Kościoła rzymskokatolickiego i kilku diecezji. 

 

Architektura Wrocławia mocno ucierpiała podczas wojny, ale część budynków zachowała 
się, a wiele z nich odrestaurowano. Dzięki temu można dziś w tym mieście podziwiać 
zabytki architektoniczne jeszcze z czasów Piastów. Najciekawsze miejsca to gotyckie 
kościoły i barokowe budowle świeckie. Te najbardziej wartościowe gromadzi Ostrów 
Tumski. Można tam znaleźć gotyckie kościoły: Archikatedrę św. Jana Chrzciciela, Katedrę 
św. Marii Magdaleny, Bazylikę św. Elżbiety, Św. Krzyża, NMP na Piasku, św. Stanisława, 
św. Doroty i św. Wacława, neogotycki św. Michała Archanioła; barokowy zespół 
głównych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego z Aulą Leopoldina; neogotycki 
budynek Dworca Głównego; gmach Opery Wrocławskiej, budynki Browaru 
Piastowskiego, Pałac Spätgenów, Pałac Schaffgotschów, Landeshaus, Urząd Pocztowy, 
wieże ciśnień przy alei Wiśniowej, Na Grobli i przy alei Kasprowicza. Oprócz tego w 
mieście zachowało się ponad osiem tysięcy zabytkowych kamienic. 
 

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, 
prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od 
maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem 
(Rynek 6). 
W muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich „Rękopis Pana 

Tadeusza”, opowiada o powstaniu i recepcji książki niezwykłej – być może ostatniej, 

której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny istniejący rękopis 

Mickiewiczowskiego arcydzieła w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, 

starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, zilustrowanych i 

skomentowanych przez ponad sto aplikacji i prezentacji multimedialnych – to zaproszenie 

do rozmowy o polskiej kulturze      i historii walki o niepodległą ojczyznę. 



Druga część wystawy stałej, „Misja: Polska”, to wystawa o romantycznej idei wolności 

przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych. Na przykładzie 

życiorysów Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego prezentuje losy 

pokolenia, które dorastało w wolnej po 123 latach zaborów ojczyźnie, ale w 1939 roku 

stanęło przed koniecznością walki o niepodległość, a następnie o suwerenną obecność 

Polski w nowoczesnej Europie. Obaj świadkowie historii przekazali Ossolineum bezcenne 

zbiory dokumentujące ich losy, wydarzenia, w których uczestniczyli, a także kolekcje dzieł 

sztuki i archiwa. 

Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza podróż. 


