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Macie przed sobą nie tyle przewodnik turystyczny, co książkę 
o mieście. Subiektywną, bo emocjonalną. Powstałą z miłości 

do miasta nad Odrą. 
     Miejsca tworzą ludzie. Zjawiają się w przestrzeni wykreowanej 
przez innych i nadają jej nowy rytm, nową energię. To fascynujące 
zjawisko: przekształcanie przestrzeni, nadawanie nowych form,  
innych znaczeń. Tu, we Wrocławiu, w kontekście historii miasta,  
ma wymiar szczególny.  
     Nasz przewodnik poprowadzi Was pięcioma trasami spacero-
wymi w centrum miasta. Prezentujemy zabytki i historię, ale także 
miejsca modne, znane i lubiane. Zwiedzanie muzeów łączymy 
z dobrymi zakupami i relaksem w ogródkach kultowych kawiarni. 
Podpowiadamy, gdzie można uprawiać sport i odpoczywać,  
zapraszamy na nocną wędrówkę po klubach i pubach i pokazuje-
my miasto z jego najlepszej, kulturalnej strony. W ostatnim rozdziale 
prezentujemy niektóre ważne inwestycje ostatnich lat, które znacz-
nie zmieniły oblicze miasta. 
     Dla kogo stworzyliśmy nasz przewodnik? Dla przypadkowych 
i nieprzypadkowych turystów. Dla tych, którzy wpadli tu na chwilę 
i tych, którzy chcą się tu zatrzymać na dłużej. Dla niezbyt uważ-
nych mieszkańców. Dla wszystkich, którzy kochają Wrocław.       
     Miasto „dzieje się” na naszych oczach. Zmienia się, pięknieje, 
rozkwita. Ten Wrocław to miasto naszego pokolenia. To my  
tworzymy jego historię, jego legendę. Warto wziąć w tym udział.

Anita Baraniecka-Kozakiewicz
Wydawnictwo OVO

Od Wydawcy
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Piękna 
Helena
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PROMENADA 
STAROMIEJSKA

Trasa: Plac Jana Pawła II l Renoma l Wzgórze Partyzantów

l Muzeum Narodowe l Hala Targowa l Uniwersytet l Arsenał

Spacerując Promenadą Staromiejską, poznasz mocno bijące serce Wrocławia. Wspaniałą 
zabytkową architekturę, ale także nowoczesne budowle okala fosa, kiedyś stanowiąca 

część umocnień obronnych, dziś naturalnie wyznaczająca trasę wędrówki. To tutaj umiejs-
cowione są najbardziej lubiane przez wrocławian knajpki i restauracje, modne kluby oraz 
urokliwe sklepiki. To tutaj toczy się życie kulturalne miasta. I nocne, bo Wrocław nigdy nie 
śpi. Przemierzając tę zieloną trasę, w ciągu dwóch godzin możesz zobaczyć wszystko, czym 
Wrocław się szczyci: monumentalne gmachy sądów, klasycystyczną Operę Wrocławską, 
hotel Monopol, w którym mieszkała Marlena Dietrich, dom handlowy Renoma, dawne Miejskie 
Zakłady Kąpielowe, Teatr Lalek, średniowieczny bastion – Wzgórze Partyzantów, Muzeum  
Narodowe, pełną delikatesów Halę Targową oraz imponujący budynek Uniwersytetu.  
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Warto zajrzeć na dworzec, żeby zobaczyć największą 
w Polsce makietę Kolejkowo, nie tylko dla maluchów. 
Makieta Dolnego Śląska nadal jest w rozbudowie.

	 Początek	 trasy	prowadzi	Psim	Skwerem,	
urokliwym	 miejscem	 w	 samym	 centrum	
miasta,	gdzie	wrocławianie	z	okolicznych	ka-
mienic	 wychodzą	 na	 spacery	 z	 psami,	 gdzie	
można	 usiąść	 na	 ławce	 w	 cieniu	 drzew	 lub	
poobserwować	pływające	w	fosie	wielkie	złote	
karasie	 oraz...	 żółwie czerwonolice. Tak	 – 
–	 żółwie	kupowane	z	 sklepach	zoologicznych	
są	maleńkie,	 zielone	 i	 śliczne,	 ale	gdy	 rosną,	
robią	się	kłopotliwe,	więc	są	wypuszczane	do	
rozmaitych	akwenów,	także	do	fosy.	
	 Idąc	 od	 strony	 jednego	 z	 najstarszych	
wielkich	 placów	 wrocławskich	 –	 placu	 Jana	
Pawła	II,	a	dokładniej:	od	charakterystycznej	
Fontanny	 z	 Lwami,	 przedstawiającej	 Walkę	
i	 Zwycięstwo,	 po	 prawej	 zobaczysz	 budynek	
Akademii	 Muzycznej,	 a	 potem	 Dworzec	
Świebodzki.	 Pociągi	 już	 tamtędy	 nie	 jeżdżą,		
za	to	mieści	się	tam	jedna	ze	scen	Teatru	Pol-
skiego	oraz	popularne	kluby.	Z	Psiego	Skweru	
do	dworca	prowadzi	kładka	położona	na	fosie.	

Jeśli	 nie	 chcesz	 zbaczać	 z	 trasy,	 kontynuuj	
spacer	wzdłuż	fosy	i	koniecznie	odwiedź	jeden	
z	najpiękniejszych	ogródków	letnich	należący	
do	kawiarni	Bułka	z	Masłem.	
	 Stojąc	 na	 skrzyżowaniu	 Krupniczej,	
Podwala	 i	 Sądowej po	 prawej	 stronie	 zoba-
czysz	 imponujący	 gmach	 sądu,	 a	 po	 lewej	
–	 Narodowe Forum Muzyki	 z	 główną	 salą	
mieszczącą	nawet	1800	widzów	i	zapewniającą	
najwyższe	standardy	akustyczne.		 		

Psi Skwer i żółwie

Fontanna z Lwami 
to bodaj najczęściej uwie-
czniane na fotografiach 
miejsce we Wrocławiu, 
a to ze względu na 
sąsiedztwo Urzędu Stanu 
Cywilnego. Młode pary 
pozują tu do pierwszego 
wspólnego zdjęcia. 

pl. Jana Pawła II Narodowe Forum Muzyki
Dworzec 
Świebodzki budynki sądów

Gmach sądu został zaprojektowany jako neo-
gotycka twierdza na planie krzyża. Od strony pl. 
Muzealnego przylega do sądu areszt śledczy. 
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Renoma Galeria
na Odwachu

Kościół
Bożego Ciała

	 Idąc	 dalej	 wzdłuż	 fosy	 po	 prawej	mijasz	
Komendę	 Wojewódzką	 Policji	 i  dochodzisz	
do	 ulicy	 Świdnickiej. Na	 wprost	 zoba-
czysz	 luksusowy	 dom	 towarowy	 Renoma,	 
zabytek	wrocławskiego	modernizmu.	 Za	Re-
nomą,	 w	 głębi	 placu	 Kościuszki	 ukrywa	 się	
kawiarnia	 Nalanda,	 gdzie	 dobra	 literatura,	
dobra	 kawa	 i	 wegetariańska	 kuchnia	 pięciu	
przemian	„mieszkają	pod	jednym	dachem”.
	 Skręcasz	 w	 lewo	 i	 jesteś	 przy	 Odwachu,	
dawnej	wartowni,	w	której	Galeria M	prezen-
tuje	 prace	 współczesnych	 artystów.	 Gotycki	
Kościół Bożego Ciała nie	ma	i nigdy	nie	miał	
głównej	wieży,	bo	tej	–	jako	symbolu	dominacji	
–	 nie	 uznawali	 ślubujący	 ubóstwo	 Joannici,	
pierwsi	właściciele	kościoła.		 	 	
	 Idąc	dalej	w	stronę	Rynku,	zobaczysz	kla-
sycystyczny	 budynek	 Opery	 Wrocławskiej,	
jednej	 z	 najważniejszych	 scen	 muzycznych	
w	 kraju,	 którą	 prowadzi	 Ewa	 Michnik.	 
Po	 drugiej	 stronie	 ulicy	 widzisz	 legendarny	
hotel	 Monopol,	 gdzie	 powstawały	 sceny	 do	
niezapomnianego	 filmu	 Andrzeja	 Wajdy	
Popiół i diament,	a	także	do	Lalki	i	Konsula.	 
W	pokoju	231	zatrzymywała	się	Marlena	Diet-
rich.	To	tutaj	Pablo	Picasso	stworzył	gołąbka	

Monopol na sztukę

W pozostałym po miejskich fortyfikacjach Odwa-
chu przy ul. Świdnickiej mieszczą się dziś galeria 
sztuki oraz kawiarnia Café Borówka, z której tara-
su na dachu można podziwiać miasto. Budynek 
sąsiaduje z murami Kościoła Bożego Ciała. 

Ulica Świdnicka  
to wizytówka Wrocławia. 
Od kiedy na początku 
XIX w. zburzono Bramę 
Świdnicką i miejskie 
fortyfikacje, ulica stała się 
ulubionym miejscem  
spacerów i odpoczynku.

Zabytkowy hotel Monopol został wybudowany 
pod koniec XIX wieku w stylu Art Nouveau. 
Zza budynku hotelu wyłania się olbrzymi, 
kilkupiętrowy dach kościoła św. Doroty. 
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Opera Monopol

Monopol na sztukę

pokoju.	 Malował	 je	 i	 wręczał	 zachwyconym	
gościom,	jednak	ich	radość	z	posiadania	dzieła	 
mistrza	 nie	 trwała	 długo	 –	 Picasso	 używał	
tuszu	sympatycznego.	
 Monopol został	wybudowany	w	roku	1892,	
a w	 roku	1937	dobudowano	portyk	z	balkonem	
specjalnie	po	to,	by	mógł	z	niego	przemawiać	
Adolf	Hitler.	Z	 tego	 samego	balkonu	 śpiewał	
później	 Jan	 Kiepura.	 Za	 czasów	 PRL-u	 był	
tu	 hotel	 Orbis,	 w	 którym	 zatrzymywały	 się	

wszystkie	 sławy	 odwiedzające	 Wrocław.	
W 2007	roku	hotel	Monopol	stał	się	własnością	
holdingu	 Liwa.	 Nowi	 właściciele	 przywrócili	
obiektowi	dawną	świetność.
	 Skręć	w	prawo	i	wejdź	w	ulicę	Teatralną,	
gdzie	 w	 klasycystycznej	 hali	 dawnej	 palarni	
kawy	 mieści	 się	 multimedialna	 biblioteka,	
czyli	Mediateka. Teatralną	dojdziesz	do	ulicy	
Piotra	Skargi,	a	mniej	więcej	w	połowie	drogi	
zobaczysz	Teatr	Lalek.

Teatr operowy we Wrocławiu jako jedyny w Polsce realizuje od lat 
superwidowiska, czyli przedstawienia organizowane z wielkim  
rozmachem w niekonwencjonalnych, dużych przestrzeniach, 
z udziałem kilkuset artystów i dla wielotysięcznej widowni.


