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Fot. © copyright Kom. Data 2016. Widok od strony placu Solnego.

Fot. © copyright Kom. Data 25.10.2016. Po lewej stronie pierzeja po³udniowa Rynku. W
odadli widaæ fragment placu Solnego. na wprost charakterystyczny budynek banku
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Fot. © copyright Kom. Data 29.10.2016. Pierzeja zachodnia i pó³nocna Rynku.
Po prawej stronie fragment ratusza.

Rynek

/ Wroc³aw/ woj. dolnol¹skie/ Polska/

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016
I. Historia Rynku
Wytyczony w 1242 Rynek G³ówny we
Wroc³awiu od samego pocz¹tku swojego
istnienia s³u¿y³ jako plac targowy. I to
ca³kiem spory bo o wymiarach 212 x 175
metrów. Pocz¹tkowo dzia³alnoæ by³a
prowadzona w drewnianych budach.
Murowane obiekty powsta³y dopiero pod
koniec XIII wieku [1]. Na ówczesnym
Rynku handlowano rozmaitymi towarami.
W sukiennicach, które obecnie ju¿ nie
istniej¹, sklepy posiadali najbogatsi kupcy.
Sprzedawano tu w³oskie wina, bi¿uteriê i
tkaniny sprowadzane z ró¿nych zak¹tków
Europy. Na stoiskach ustawionych w
ró¿nych czêciach Rynku sprzedawano
rozmaite towary od s³odyczy i zbo¿a, przez
ryby sprowadzane z ró¿nych czêci
kontynentu. Tu mo¿na by³o kupiæ tak¿e
bawe³nê i jedwab [2]. Na Rynku dzia³a³y
tak¿e punkty us³ugowe np. krawieckie i
szewskie i temu podobne
Wroc³awski Rynek ma niemal 3,8 hektara i
nale¿y do najwiêkszych dawnych placów
targowych w Polsce . Od wroc³awskiego s¹
tylko wiêksze dwa: tj. rynek s¹ w Krakowie i
Olecku. Pónogotycki ratusz z 66metrow¹
wie¿¹ jest najokazalsz¹ tego typu budowl¹ w
kraju. W ratuszu dzia³a kilka lokali. W jego
podziemiach czynna jest Piwnica widnicka.
Wed³ug niektórych przewodników jeden z
najstarszych w Europie lokali
gastronomicznych.
Gmach nowego ratusza powsta³ w XIX
wieku. To tutaj mieci siê sala posiedzeñ
Rady Miejskiej oraz gabinet prezydenta
Wroc³awia. W dawnym ratuszu
zlokalizowany jest oddzia³ Muzeum
Miejskiego [3].

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

Fot. © copyright Kom. Data 29.10.2016. Rzeby na ratusz  po jego
stronie po³udniowej

Fot. © copyright Kom. Data 26.10.2016. Stary zegar na budynku
wroc³awskiego ratusza
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Rynek otaczaj¹ kamienice, ufundowane
przez wroc³awskich patrycjuszy.
Budynkiem znacznie, ró¿ni¹cym siê
stylistyczne od reszty zabudowy, jest
modernistyczny wie¿owiec wed³ug projektu
Heinricha Rumpa wybudowany w 1930 r.
Po II wojnie wiatowej Rynek pozmienia³
siê kilkukrotnie. W latach 50tych XX
wieku postawiono pomnik Aleksandra
hrabiego Fredry. Ten monument wczeniej
sta³ we Lwowie. Do lat 70tych XX wieku

Fot. © copyright Kom. Data 29.10.2016. Pó³nocna pierzeja Rynku. Po
lewej stronie widoczny ogródek letni jednej z wroc³awskich restauracji

Fot. © copyright Kom. Data 29.10.2016. Prêgierz i wschodnia czêæ ratusza

istnia³y trasy tramwajowe. Wczeniej na
zachodnio po³udniowej czêci Rynku
dzia³a³a stacja benzynowa. A¿ 11 ulic
odchodzi od Rynku.

Fot. © copyright Kom. Data 29.10.2016.. Pomnik hrabiego Aleksandra
Fredry. Popularny punkt spotkañ wród mieszkañców i turystów.

3

miejsca Komentator EuropaNiemcyPolska

II Rynek obecnie
W 2000 r. na pl. Go³êbim, w zachodniej
czêci Rynku, stanê³a fontanna. To obiekt
bardzo kontrowersyjny, ma bardzo wielu
przeciwników i zwolenników. Wród czêci
Wroc³awian fontanna zwana jest
Zdrojem. To od nazwiska by³ego
prezydenta miasta Bogdana Zdrojewskiego
[4].
A¿ 60 kamienic otacza wroc³awski Rynek z
czterech stron, w tym: Kamienica pod
Z³otym S³oñcem, Kamienica pod Gryfami,

Kamienica pod Siedmioma Elektorami,
Kamienica pod B³êkitnym S³oñcem oraz
dom handlowy Feniks.
Innym charakterystycznym obiektem na
wroc³awskim Rynku jest prêgierz. Do
najbardziej znanych budynków zaliczyæ
mo¿na Jasia i Ma³gosiê. To dwa domki
altarystów, którzy s¹ jednoczenie
opiekunami o³tarza w pobliskim kociele

Fot. © copyright Kom. Data 28.10.2016.. Spó³dzielczy Dom
Handlowy Feniks we wschodniej czêci Rynku.
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w. El¿biety. Ja i Ma³gosia znajduj¹ siê w
pó³nocnozachodnim naro¿niku Rynku.
W ostatnich latach Rynek we Wroc³awiu
zas³yn¹³ równie¿ jako miejsce jarmarków
bo¿onarodzeniowych, a tak¿e imprez
sylwestrowych transmitowanych przez
ogólnopolskie stacje telewizyjne. Na Rynku
odbywaj¹ siê równie¿ uroczystoci
religijne, akademickie i wojskowe. Rynek
jest prawdziw¹ wizytówk¹ miasta. Doæ
czêsto odbywaj¹ siê tu g³one imprezy. Jest
to powód do narzekañ mieszkañców na
zbyt du¿y ha³as i przelewaj¹ce siê t³umy.
Wroc³awski Runek szczególnie upodobali
sobie turyci krajowi i zagraniczni. Spor¹
atrakcj¹, zw³aszcza dla zagranicznych
turystów, jest przeja¿d¿ka doro¿k¹

Fot. © copyright Kom. 2016. Widok na s³ynne kamieniczki Jasia i
Ma³gosiê i na koció³ Garnizonowy

III. Biznes / zak³ady i handel/
W Rynku zlokalizowanych wiele biur firm i
liczne sklepy. Rynek to obszar dzia³ania
licznych lokali gastronomicznych, jak
restauracje, puby itp. Idealne miejsce dla
imprezowiczów i smakoszy. Ka¿dy tutaj
znajdzie co dla siebie. Nawet ci którzy
chc¹ siê bawiæ przez ca³y dzieñ i noc.

1.
http://www.rodzinnaturystyka.pl/ciekawe
miejsca/inneciekawemiejsca/starowkarynek/stary
rynekwroclaw.html
2.
(http://www.tvn24.pl)
3.http://visitwroclaw.eu/miejsce/rynekwroclaw
4.
tam¿e
Fot. © copyright Kom. Data 05.11.2016. Wieczór na wroc³awskim
Rynku. Widok na pierzejê po³udniow¹

Fot. © copyright Kom. Data 17.11.2016.. Kontrowersyjna fontanna na
Placu Go³êbim
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