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Najstarsze, pierwsze czyli ciekawostki wrocławskie 

 

       Wrocław to miasto niezwykle ciekawe, z jednej strony zachowało się tu sporo zabytków, 

z drugiej swego czasu było to miasto na wskroś nowoczesne, wprowadzające wiele 

pionierskich rozwiązań i udogodnień dla swoich mieszkańców. Przedstawiamy najciekawsze 

ciekawostki wrocławskie. 

 Wrocław został Europejską Stolica Kultury 2016. 

 Sky Tower jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w Polsce (212 m). 

  Miasto ma czwartą największą liczbę mostów (i kładek) w Europie, plasuje się zaraz za 

Amsterdamem, Wenecją i Sankt Petersburgiem. 

 Wrocław ma drugi największy rynek w Polsce, zaraz po Krakowie. 

 Wrocławska Hala Ludowa to jeden z pierwszych na świecie tak dużych budynków z 

żelbetonu. Hala znalazła się na liście UNESCO jako przykład wyjątkowego nowatorstwa 

technologicznego. 

 We Wrocławiu znajduje się najstarsza w Europie restauracja - Piwnica Świdnicka. 

Restauracja powstała 730 lat temu w centrum wrocławskiego Rynku i stanowiła centrum 

kulturalne miasta. Gościli w niej m.in. Chopin, Słowacki, Wybicki, Goethe. 

 Wrocław to jedno z najlepiej wyposażonych w kina miast polskich. Mieści się tu aż 5 

multipleksów oraz wiele kin offowych. 

 Wrocławski ratusz jest jednym z najstarszych w Polsce. Dodatkowo na wysokiej wieży 

mieści się najstarszy w Polsce dzwon zegarowy i najstarszy, datowany na rok 1368, 

zegar wieżowy. 

 We Wrocławiu znajduje się jedno z najwybitniejszych dzieł malarstwa w historii: 

Panorama Racławicka. Na potrzeby obrazu o wymiarach 117x15 metrów wybudowano 

specjalną rotundę i stworzono odpowiednią scenerię. 

 Na wrocławskim festiwalu gitarowym Thanks Jimi Festival 2006 został ustanowiony 

rekord Guinnessa w liczbie gitarzystów wykonujących utwór Jimiego Hendrixa pt. "Hey 

Joe". Podczas kolejnych edycji festiwalu, w latach 2007 oraz 2008, rekord był 

sukcesywnie poprawiany. W 2009 roku na wrocławskim Rynku rekord pobiło aż 6346 

gitarzystów. 

 Wrocławskie tradycje festiwalowe są znacznie szersze, bowiem od wielu lat odbywa się 

tu jeden z najsłynniejszych w europie festiwali muzyki chóralnej Festiwal Wratislavia 

Cantans. 

 We Wrocławiu znajduje się największa w Polsce liczba punktów widokowych, z których 

można podziwiać panoramę miasta. Są to wieża: północna Katedry św. Jana Chrzciciela, 

wieża Bazyliki św. Elżbiety, Wieża matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Mostek Czarownic między wieżami Katedry polsko-katolickiej św. Marii Magdaleny. 

 Wrocław przez wzgląd na ilość mostów i kładek (niemal 120) należy do ścisłej czołówki 

– zaraz za Amsterdamem, Wenecją i Petersburgiem. Stąd przydomek Wenecji Północy.  

Most Piaskowy należy do najstarszej we Wrocławiu przeprawy przez Odrę. Wiadomo, 

że już w 1149 roku Kanonicy Regularni Laterańscy pobierali tu myto. Obecny most jest 
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także najstarszym żelaznym mostem we Wrocławiu i powstał w miejscu wcześniejszej 

drewnianej konstrukcji według projektu Ernsta Ubera w 1861. 

 Wrocławski Ogród Zoologiczny powstał w 1865 roku i jest obecnie najstarszym zoo w 

Polsce. Ponadto może się poszczycić największą liczbą zwierząt – jego 33-hektarową 

powierzchnię zamieszkuje 7000 zwierząt należących do ponad sześciuset gatunków. 

 Najstarszym w pełni zachowanym wrocławskim budynkiem, a także najstarszym 

czynnym kościołem jest kościół pod wezwaniem św. Idziego, znajdujący się na 

Ostrowie Tumskim. 

 Ostrów Tumski to miejsce, w którym zatrzymał się czas. Do dziś każdą z istniejących 

tam gazowych latarni zapala zatrudniony na etacie latarnik. 

 Wrocławskie linie tramwajowe mają łączną długość 285 km. Jeździ po nich 200 

tramwajów. Ilość robót drogowych w mieście jest tak duża, że nie było jeszcze dnia, aby 

wszystkie linie kursowały po swoich trasach. 

 Wrocław posiada najstarszą linię tramwajów elektrycznych na terenie obecnej Polski. 

Pierwsza linia z Grabiszyna na Rakowiec została utworzona w 1893 roku. Wcześniej po 

Wrocławiu jeździły tramwaje konne. 

 Na ulicach Wrocławia znajduje się dziś ponad 120 figurek krasnali. Akcję 

zapoczątkowało postawienie pomnika krasnala w 2001 roku na rogu Świdnickiej, jako 

symbolu Pomarańczowej Alternatywy. Od tej pory na ulicach miasta co pewien czas 

pojawiają się nowe figurki. 

 Najstarszym istniejącym wrocławskim parkiem jest Park Brochowski. Założony jeszcze 

w średniowieczu przez augustianów, przyciąga spacerowiczów oczkiem wodnym oraz 

grabowym labiryntem. 

 Dzięki upowszechnieniu kolei, popularne stały się dalsze podróże. W 1863 bracia Karl                            

i Louis Stangen założyli we Wrocławiu drugie najstarsze na świecie biuro podróży. 

Biuro podróży Stangen było tylko kilka lat młodsze od pionierskiego biura Thomasa 

Cooka. 

 Najstarszym wrocławskim obozem koncentracyjnym i jednym z pierwszych w III 

Rzeszy był KZ Dürrgoy. Mieścił się on na osiedlu Tarnogaj, w miejscu, gdzie obecnie 

znajduje się Wzgórze Gajowe. Obóz przeznaczony był głównie dla więźniów 

politycznych – socjaldemokratów i komunistów. Jego więźniami byli m.in. prezydent 

Dolnego Śląska Hermann Lüdemann czy burmistrz Wrocławia Karl Mache. KZ Dürrgoy 

działał przez kilka miesięcy w 1933 roku. 

 3 lipca 1948 r. na placu przed Halą Ludową ustawiono 40-tonową i wysoką na 106 m 

Iglicę. Jej smukły kształt miał stanowić przeciwwagę dla masywnej konstrukcji Hali. 

Podstawa, 3 „nogi”, symbolizowała 3 klasy społeczne - chłopów, robotników                               

i inteligencję i miała pokazywać rozwój ekonomiczny i kulturalny Polski. Na szczycie 

znajdował się lustrzany krąg obracający się wokół własnej osi. 

 

http://www.hostelamnesja.pl/blog/ostrow-tumski/

