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Séta Wroc³aw-ban, Lengyelország legizgalmasabb nagyvárosában
Wroc³aw, Alsó-Szilézia történelmi fõvárosa, Délnyugat-Lengyelország központja, az ország negyedik
legnagyobb városa hozza az összes szép régi, lengyel város kliséit, impozáns középkori
templomokkal, többemeletes, színesre festett homlokzatú polgárházakkal tûzdelt nagy kiterjedésû
óváros, közepén az elmaradhatatlan négyzetes alaprajzú fõtérrel, a Rynek-kel, az obligát tornyos régi
városháza oromzatos épületével. A sok tekintetben híresebb és turisták által jóval látogatottabb
Krakkóra emlékeztetõ nagyváros érdekes és izgalmas elegye viharos történelmének, a lengyelen
kívül a cseh, az osztrák, a porosz korszak is itt hagyta lenyomatát mind építészeti, mind kulturális
vonatkozásban. A példásan rendben tartott óváros megannyi látnivalójával, a vibráló, fiatalos
helyekkel zsúfolt belváros, a folyóágakkal átszõtt, hatalmas zöldterületekkel büszkélkedõ Wroc³aw,
Lengyelország vitathatatlanul egyik legizgalmasabb nagyvárosa, kihagyhatatlan úti cél.Wroc³aw rövid
története
Az Odera egyik kis szigetén fejõdött ki az akkor Wratislaviának hívott szlávok által lakott település, melyet
990 körül hódított meg a lengyel Piast-dinasztia megalapítója, I. Mieszko herceg. Fia, Bátor Boles³aw
1000-ben püspökséget alapított a késõbb Katedrális-szigetként is ismert területen. A keleti irányban
terjeszkedõ németeket, V. Henrik császárral az élen, 1109-ben még megállította Ferdeszájú Boles³aw, de a
német telepesek egyre nagyobb számban özönlöttek Sziléziába. A folyótól délre új várost is építettek, melyet
a tatárok pusztítottak el 1241-ben. Ez után épült újjá a város, a máig jellemzõ négyzetes utcahálózattal.
1259-ben, az akkor már Breslaunak hívott város önálló hercegséggé vált, élén a hercegi rangot kapott
püspökkel. A Német-Római Birodalomba tagozódott Breslau a Hanza Városok Szövetségéhez is
csatlakozott, kereskedelmi szerepe is megnõtt. A Piast-ház sziléziai hercegi ágának kihalásával, az 1335. évi
visegrádi szerzõdés alapján a Krakkóban székelõ Nagy Kázmér lengyel király lemondott Sziléziáról a cseh
királyok javára.
A közel kétszáz éven át tartó cseh korszak alatt virágkorát élte a város, a Sziléziát meghódító Mátyás
királyunk révén magyar intermezzo is tarkította a város változatos történelmét, II.Ulászló (Dobzse László)
cseh-magyar király egyetemet is alapított a magyar néven, Boroszlóként ismert városban és a felvidéki
Thurzó János töltötte be a helyi püspöki széket. 1526-tól ismét új éra vette kezdetét az osztrák
Habsburg-ház lett Szilézia új ura. A reformáció ideje alatt Breslau erõs bástyája lett a protestantizmusnak, a
harmincéves háborút lezáró, 1648-as vesztfáliai béke alapján a birodalom egyetlen nagyvárosa volt szabad
vallásgyakorlással. A porosz-osztrák háború eredményeképpen 1742-ben Breslau egész Sziléziával együtt
porosz uralom alá került. Újabb aranykor vette kezdetét, Berlin után a Porosz Királyság második
legfontosabb városává fejlõdött Breslau. A késõbb a Német Birodalomba tagozódott nagyváros a XX.
század elejére már több mint 600 000, többségében német anyanyelvû lakossal bírt.
Wroc³aw viharos történelmének legszomorúbb és legmeghatározóbb éve volt 1945. A Vörös Hadsereg elõl
visszavonuló német csapatok nem adták könnyen Breslaut, februárban kezdõdött meg az ostrom, közel 3
hónapig tartottak ki utolsó keleti bástyájukban a nácik, csak május 6-án sikerült a szovjeteknek teljesen
elfoglalni a rommá lõtt, szanaszét bombázott nagyvárost. A lakosok legnagyobb része nyugatra menekült, a
közel 700 000 emberbõl néhány tízezer maradt a városban életben, de rövidesen õket is deportálták. Az új
Lengyelországhoz csatolt, Wroc³awra keresztelt városba a Szovjetunió által annektált kelet-lengyel
területekrõl telepítettek be lengyeleket, elsõsorban Lwów (Lemberg) városából, melynek lakosai szinte egy
az egyben mentek át Wroc³awba, új életet kezdeni. A szocializmus éveiben a hajdani német nagyvárosból
sikeres lengyel város fejlõdött, ma már el is érte a populáció a II. világháború elõtti szintet. A 635 000 lakosú
Wroc³aw a rendszerváltás után igazi európai nagyvárossá fejlõdött, vibráló kulturális élettel, kicsinosított
óvárossal, nyüzsgõ kereskedelmi központtal, 2016-ban Európa Kulturális Fõvárosa is volt.Wroc³aw fekvése,
elhelyezkedése

Wroc³aw városképét jelentõsen meghatározza, folyója, az Odera, mely itt több ágra szakadva hálózza be az
egész várost, több mint 100 híd ível át a szeszélyesen kanyargó vizeken, a forgalmas, nyüzsgõ nagyváros
zajától sokszor csak pár perc séta valamelyik csendes, idilli park, gondozott kert. Maga a belváros is
tulajdonképpen egy szigeten van, és Wroc³aw õsi magja is a Katedrális-szigetre esik. A nagy kiterjedésû
történelmi óváros tele van érdekesebbnél érdekesebb mûemlék épülettel, templommal, napokig lehetne
sétálni benne, mindig újat felfedezve. A szokásos négyzetes elrendezésû utcahálózatos központi terület
északi határát az Odera (Odra) folyó egyik ága képezi, melyet délrõl a hajdani városfalak vonalát követõ,
parkos Podwale utca határol. A forgalmas vasútállomás a belváros déli részén helyezkedik el, míg az
egyértelmû központ, a hatalmas, élettel teli Rynek, a piactér. Tõle északra az egyetemi negyed, a folyón túli
kis szigetek közül kiemelkedik a város legrégebbi része, a monumentális kéttornyú székesegyház uralta
Katedrális-sziget.
A változatos városkép legmeghatározóbb elemei az égbe törõ tornyú, vöröstéglás templomok, a színes, igazi
nagyvárosi jellegû régi polgárházak, a folyóágak szövevénye bájos kis hídjaival, a lüktetõ belváros megannyi
hangulatos vendéglátóhelyével, az idilli parkok, kertek sokasága.Wroc³aw fõbb látnivalóiÓváros
A négyzethálós utcaszerkezetû városrész központi területét foglalja el a Rynek, a város fõ tere, az óváros
utcáinak nagy része sétáló övezet, polgárházainak sorát azért még meg-megzavarja egy-két szocialista
korban épült vasbeton monstrum, de összességében rendkívül hangulatos, autentikus nagyvárosi feeling
lengi körül az egész belvárost, nyüzsgõ vendéglátóhelyeivel, változatos üzleteivel.Rynek
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