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Wroc³aw

/ Wroc³aw/ woj. dolnol¹skie/ Polska/
Fot. © copyright Kom. Data.25.11.2016 . Rynek

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2016
I.

Historia

Inne podobne: Namys³ów, Wroc³aw, Rynek, ulice:
ul.Hubska, ul.Nyska, ul.O³awska, ul.Piêkna, ul.Wita
Stwosza

Wed³ug niektórych róde³, Wroc³aw
zosta³ za³o¿ony przez
czeskiego ksiêcia Wratys³awa (czes.
Vratislav I.), który panowa³ w latach
915921. Nazwa miasta pochodzi byæ
mo¿e od skróconej formy imienia
za³o¿yciela, Wrocis³aw. Z kolei inne
ród³a podaj¹, ¿e ekspansjê na teren
l¹ska móg³ przeprowadziæ Boles³aw I

Fot. © copyright Kom. Data 29.10.2016. Gmach g³ówny Uniwersytetu Wroc³awskiego
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Fot. © copyright Kom. Data 28.10.2016..Fontanna na ulicy O³awskiej.
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Srogi dopiero po roku 935. Z tego
wzglêdu kwestia nazwy miasta jest
polem do rozmaitych spekulacji. W roku
985 na Ostrowie Tumskim powsta³
pierwszy gród wybudowany
przez Mieszka I . W tym te¿ okresie
miasto wraz z reszt¹ l¹ska przesz³o we
w³adanie rodu Piastów [1].
W 1000 roku na zjedzie gnienieñskim
niemiecki cesarz Otton III i polski
w³adca Boles³aw Chrobry ustanowili w
miecie biskupstwo rzymskokatolickie.
Ono zosta³o podporz¹dkowane
arcybiskupstwu w Gnienie. Zbudowana
zosta³a pierwsza katedra romañska. Z
czasem orodek urbanistyczny przeniós³
siê na lewy brzeg Odry w okolice
kocio³a w. Andrzeja i Magdaleny, a
potem oko³o wieku XIII w
okolice kocio³a w. El¿biety i
dzisiejszego Starego Miasta [2].
W 1335 r., po bezpotomnej mierci
ksiêcia Henryka Piastowskiego miasto i
ksiêstwa wroc³awskie przesz³y,pod
panowanie korony czeskiej.
Jak podaj¹ niektóre ród³a historyczne
okres pozostawania pod panowaniem
Luksemburczyków sprzyja³ rozwojowi
miasta staj¹cego siê coraz
powa¿niejszym orodkiem handlu i ale
tak¿e i rzemios³a. Niezbyt korzystnym
dla miasta okaza³ siê okres wojen
husyckich, a póniej d³ugotrwa³ych walk
o sukcesjê czesk¹, po wyganiêciu

Fot. © copyright Kom. Data 28.10.2016.. Plac Dominikañski. Widok od
stronu ulicy O³awskiej. Na zdjêciu widoczny jest chrakterystyczny
budynek PZU
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dynastii luksemburskiej.
W 1526 r., po mierci króla Czech
Ludwika Jagielloñczyka, Wroc³aw wraz
ze l¹skiem przechodzi pod panowanie
Habsburgów. Miasto na prze³omie XV i
XVI w. rozpoczê³o budowê fortyfikacji
[3].
W efekcie wojen l¹skich, pocz¹wszy od
1741 r. Wroc³aw i l¹sk przesz³y pod
w³adanie Prus. Jak g³osz¹ historycy
wroc³awianie witali wojska Fryderyka II

z entuzjazmem. Król pruski uczyni³
Wroc³aw jednym z trzech miast
sto³ecznych oraz twierdz¹ zarazem.
Polityka Prus zlikwidowa³a
samorz¹dnoæ, któr¹ miasto Wroc³aw
cieszy³o siê redniowiecza.
Na pocz¹tku 1807 r. miasto
skapitulowa³o przed wojskami
napoleoñskimi. Okupacja francuska

Fot. © copyright Kom. Data 28.10.2016.. Widok na Wyspê Piasek i
budynek Biblioteki na Piasku
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Fot. © copyright Kom. Data 27.10.2016. Ulica Krakowska. Wjazd od
strony O³awy.

przyczyni³a siê do wyburzenia miejskich
fortyfikacji. Pocz¹wszy od 1809 r.
Wroc³aw wraz z innymi miastami
pruskimi uzyska³ nowoczesny samorz¹d
miejski oraz warunki do
nieskrêpowanego rozwoju
gospodarczego, w warunkach
kapitalizmu.
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W ci¹gu XIX wieku stolica l¹ska sta³a
siê bardzo istotnym orodkiem
przemys³owo handlowym. W 1842 roku
otwarto pierwszy odcinek kolei
¿elaznej (Wroc³aw  O³awa). Stolica
Dolnego l¹ska sta³a siê stopniowo
wa¿nym wêz³em kolejowym,
drogowym, a po powa¿nych pracach
regulacyjnych na Odrze i budowie portu
na Popowicach na prze³omie XIX/XX
w. tak¿e wodnym[4]. Miasto
rozbudowywa³o siê i systematycznie
powiêksza³o i modernizowa³o swoj¹
infrastrukturê. W 1877 r. uruchomiono
pierwsze linie tramwajów konnych. Od
lat 90 XIX wieku wraz z postêpuj¹ca

Fot. © copyright Kom. Data 28.10.2016. Wejcie do jednej z najbardziej znanych i najstarszych restauracji Piwnicy
widnickiej mieszcz¹cej siê na Rynku
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Fot. © copyright Kom. Data 25.11.2016. Wyburzany biurowiec na
rogu Wita Stwosza i w. Katarzyny

Fot. © copyright Kom. Data 20.11.2016. Dolnol¹ski Urz¹d Wojewódzki

8

miejsca Komentator EuropaNiemcyPolska

elektryfikacj¹ miasta stopniowo by³y
wypierane przez tramwaje elektryczne
[5]

Fot. © copyright Kom. Data 21.11.2016. Most Grunwaldzki

Wroc³aw by³ równie¿ wa¿nym
orodkiem naukowym. Posiada³
Uniwersytet Wroc³awski, który doczeka³
siê ju¿ wtedy grupki noblistów, od 1910
r. W miecie dzia³a³a Wy¿sza Szko³a
Techniczna i Akademia Sztuk Piêknych.
W czasie pierwszej wojny
wiatowej Wroc³aw, le¿¹cy poza stref¹
frontow¹, unikn¹³ zniszczeñ. Po kryzysie
ekonomicznym w Niemczech, w drugiej
po³owie lat dwudziestych Wroc³aw
ponownie wkroczy³ na cie¿kê rozwoju i
modernizacji. W latach 19241928 r.
poszerzy³ obrêb swoich granic
administracyjnych. .
Po 1933 r. w³adze narodowo
socjalistyczne poczyni³y znaczne
inwestycje w przemyle i
infrastrukturze. Jednak autonomia
miasta Wroc³awia zosta³a powa¿nie
ograniczona.
Po wybuchu II wojny
wiatowej Wroc³aw pozostawa³
niemal¿e do koñca 1944 r. poza
obszarem bezporednich dzia³añ
zbrojnych. Sta³ siê nawet bezpiecznym
azylem dla kilkuset tysiêcy
ewakuowanej z g³êbi Niemiec ludnoci
cywilnej. Przenoszono tutaj równie¿
zak³ady przemys³u zbrojeniowego. Pod
koniec 1944 r. liczba osób ¿yj¹cych w
miecie siêga³a oko³o miliona.
W 1944 r. Wroc³aw zosta³ og³oszony
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twierdz¹. W styczniu 1945 r.
dowództwo twierdzy zarz¹dzi³o, w
warunkach niezwykle surowej zimy,
tragiczn¹ w skutkach, przymusow¹
ewakuacjê ludnoci cywilnej.
W lutym 1945 r. rozpoczê³o siê
oblê¿enia miasta przez Armiê
Czerwon¹. Po blisko trzech miesi¹cach
ponad 80 dniach
Festung Breslau skapitulowa³a Wroc³aw
podda³ siê 6 maja 1945 r [6]. Wiêksza
czêæ jego substancji budowlanej leg³a
w gruzach.
Po wojnie w wyniku ustaleñ wielkich
mocarstw, miasto przypad³o Polakom.
Ludnoæ niemiecka zosta³a wysiedlona,
a na ich miejsce przybyli Polacy. Byli
wród tej grupy przybyszów wypêdzeni
z Kresów II Rzeczypospolitej, ale
równie¿ ludnoæ polska z pozta³ych
czêci Rzeczypospolotej.
Komunistyczne w³adze przyst¹pi³y do
podnoszenia z ruin miasta. Ju¿ w 1948
roku miasto goci³o w Hali Stulecia
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wielk¹ Wystawê Ziem Odzyskanych. To
w³anie na tê imprezê przyjechali 
miêdzy innymi Jean Paul Sartre, Pablo
Picasso i Fidel Castro [7]. Wroc³aw w
latach 80 tych by³ znacz¹cym orodkiem
opozycji antykomunistycznej. To w tym
miecie cieszy³a siê ogromnym
poparciem zdelegalizowana
Solidarnoæ. W 1983 roku w ramach
pielgrzymki po Polsce odwiedzi³ miasto
papie¿ Jan Pawe³ II. W 1990 roku
odby³y siê po raz pierwszy wolne
wybory samorz¹dowe Na prezydenta
miasta wybrano Bogdana
Zdrojewskiego. Lipiec roku 1997
przyniós³ ze sob¹ najwiêksz¹ powód w
dziejach miasta. Funkcjonuje ona pod
nazw¹ tzw. powodzi tysi¹clecia. W
czasie tej pamiêtnej powodzi pod wod¹
znalaz³o siê wiele dzielnic mieszkalnych
i zak³adów przemys³owych. W 2001
roku Bogdan Zdrojewski odchodzi z
urzêdu w atmosferze skandalu i
niejasnoci. W latach 2001  2002

Fot. © copyright Kom. Data 21.11.2016. Galeria Dominikañska
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prezydentem miasta zostaje Stanis³aw
Huskowski
II.

Wroc³aw Obecnie

Wroc³aw obecnie zaliczany siê do
czo³ówki najwiêkszych i
najprê¿niejszych miast w Polsce. Jest
wa¿nym orodkiem przemys³owym.
Tutaj ulokowa³y swoje filie miêdzy
innymi takie ogólnoowiatowe firmy
jak: HP czy Google. Kolejn¹ kadencjê
rz¹dzi miastem prezydent Rafa³
Dutkiewicz. W 2015 roku miasto liczy³o
ponad 635 tysiêcy mieszkañców. W
roku 2007 Wroc³aw, jako jedno z
czterech miast polskich, goci³ pi³karzy
przy okazji organizacji meczów
mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej 
Euro 2012. Na tê w³anie sportow¹
imprezê miasto buduje nowy Stadion
Miejski. To bardzo kontrowersyjna i
zarazem bardzo droga inwestycja.
Generuje ogromne koszty. Zarówno te
zwi¹zane z budow¹ stadionu i
obci¹¿eniem, jakim jest wieloletni
kredyt, i te wynikaj¹ce z gigantycznych
sum potrzebnych do bie¿¹cego
utrzymania stadionu. W 2016 roku
Wroc³aw zostaje Europejsk¹ Stolic¹
Kultury. Ten tytu³ wcale nie zmienia
faktu, ¿e w ostatnim okresie miejskie
w³adze prowadz¹ bardzo nieprzyjazn¹
politykê wobec kierowców i ich
wspó³pasa¿erów. Dotyczy to turystów,
mieszkañców i przybywaj¹cych tutaj za
prac¹ czy po zakupy. Na wroc³awskich
drogach czêsto panuj¹ korki, a w³adze
miasta dodatkowo utrudniaj¹ ¿ycie
zmotoryzowanym wy³¹czaj¹c kolejne
pasy z ruchu.
Przypisy:
1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Wroc%
C5%82awia
2. tam¿e
3.
http://visitwroclaw.eu/historiawroclawia
4.
tam¿e
5.
tam¿e
6. tam¿e
7.
http://www.ewroclaw.com/e
wroclaw/historia
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