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Jaki jest Wrocław? Jak widzimy to miasto? Czy Wrocław widziany z perspekty-
wy oficjalnych folderów reklamowych to nasze miasto? A jeśli chcielibyśmy 
pokazać je komuś z zewnątrz, to czy poszlibyśmy utartymi szlakami, czy może 
raczej poszukalibyśmy jego charakteru poza tak reklamowanym centrum? 
Oddajemy w Wasze ręce mapę, która jest wynikiem pracy kilkunastu osób, 
które Wrocław lubią, kochają, czasem nienawidzą lub mają go serde cznie 
dość, ale ostatecznie zawsze tu wracają. Chcemy Wam pokazać, jak to 
miasto wygląda z naszej perspektywy, bo jako wrocławianie (z urodzenia 
i z zasiedlenia) uznaliśmy, że miasto "stu mostów" jest jednak inne, niż 
jego wizerunek zapisany w oficjalnych przewodnikach. Przede wszystkim 
teraz o tym czego nie zawarliśmy na naszej mapie: nie znajdziecie tutaj 
większości zabytków, miejsc turystycznych, miejsc typowych, nie znajdzie-
cie u nas żadnej reklamy, żadne miejsce nie jest sponsorowane. Znajdziecie 
natomiast miejsca, które lubimy, polecamy, pokazujemy naszym znajomym, 
gdy nas tu odwiedzają. Chcemy Wam pokazać Wrocław z perspektywy kultury 
alternatywnej, w której się rozsmakowaliśmy. Jednak Wrocław to stan umysłu, 
dlatego pokazujemy Wam różne jego warstwy: od szalonych kulinariów przez 
nie-miejsca, po ciekawe miejsca kulturalne i rekreacyjne. Chcemy Was 
zachęcić do odwiedzania podwórek, zakątków, do przyglądania się bramom 
i zaułkom, chcemy żebyście zobaczyli miejsca i nie-miejsca zlokalizowane 
poza centrum naszego miasta.
Nasza nie-mapa jest częścią większego projektu o nazwie "Innominate 
Spaces”, o którym dowiecie się więcej na stronie www.innominatespaces.com.
Mamy nadzieję, że gubienie się we Wrocławiu razem z nami sprawi Wam wiele 
przyjemności!      

Karolina Bieniek
Karolina Błażejczak
Anna Gołębiowska
Ola Konopko
Mirek Korzeń
Katarzyna Niepogodzińska
Marta Przeciszewska
Monika Ratajczak
Zuza Wollny
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1. Bastion Ceglany, 
Wzgórze Polskie,
wejście od ul. Jana Ewangelisty Purkyniego
—
Pozostałości XVI-wiecznego Bastionu Ceglanego są 
częścią Wzgórza Polskiego. Zaniedbane przez lata 
i owiane różnymi miejskimi legendami ruiny doczekały 
się niedawno rewitalizacji, a nawet efektownej nocnej 
iluminacji. Warto je zobaczyć, a przy okazji powłóczyć 
się po Wzgórzu Polskim podziwiając m.in. panoramę 
Ostrowa Tumskiego. 

2. Bazar na Ptasiej, 
ul. Ptasia
—
Jeden z ostatnich wrocławskich bazarów pod gołym niebem. 
Po zakupie mydła i powidła można zajrzeć na ulicę 
Pomorską, gdzie roi się od różnych inicjatyw — od  
reprezentantów ginących zawodów (np. Pana Kaletnika) 
po Galerię POCO.

3. Biblioteka na Szajnochy i dwie tajemnicze strzałki 
na budynku, 
ul. Szajnochy 10
—
Przepiękny budynek starej biblioteki z zachowaną starą 
klatką schodową — jedną z ciekawszych w mieście. Warto 
przejść się wokół budynku i poszukać śladów strzałek 
wskazujących na wejście do schronów przeciwlotniczych 
z czasów obrony Festung Breslau.
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4. Blokowisko na Gaju,
między ul. Armii Krajowej a ul. Świeradowską
—
Duże osiedle, wysokie brzydkie bloki i klimat nie do 
podrobienia. Ciekawostką są tu liczne małe sklepiki 
i zakłady usługowe urządzone w komórkach po zsypie na 
śmieci pomiędzy poszczególnymi klatkami. Swoistego kolo-
rytu dodaje zderzenie różnych grup społecznych: blo -
kersi, rodziny mieszkające tu "od pokoleń” i stu denci. 
Między blokami znajdziecie ukryty i dość spory, zielony 
skwer oraz skatepark. Specyficznie, ale swojsko.

5. Dworzec Główny PKP,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
—
Jeden z piękniejszych dworców w tej części Europy. 
Warto poszukać o nim informacji i rozejrzeć się po jego 
zaułkach. Ostatnio został gruntownie odrestaurowany, 
kontrowersje wzbudza jednak nie tylko zrekonstruowany 
kolor fasady, ale także niewykorzystanie licznych, 
zabytkowych przestrzeni. Na dworcu można znaleźć półkę 
do bezgotówkowej wymiany książek.

6. Dworzec Świebodzki,
pl. Orląt Lwowskich
—
Najstarszy z trzech zachowanych dworców w centrum 
miasta. Wyłączony z użytkowania od 1991 roku, zamiast 
tego odbywa się tam cotygodniowy targ wszystkiego, 
a swoją siedzibę ma tutaj Scena na Świebodzkim Teatru 
Polskiego. Teren z potencjałem na niekończące się 
spacery i wyjątkowe akcje artystyczne.

7. Fosa Miejska i Promenada Staromiejska,
ul. Podwale
—
Fosa miejska, którą widzicie to pozostałości zewnę-
trznego pierścienia umocnień okalającego miasto od 
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wschodu i północnego wschodu. Zielony teren wokół to 
Promenada Staromiejska. Warto wybrać się tą trasą 
na spacer, zwłaszcza, że z obu stron podziwiać 
można ciekawą architekturę: neogotyckie budynki sądu 
i policji, oraz Renomę. Jeśli mamy szczęście możemy 
trafić także na różne działania i artystyczne akcje 
na wodzie.

8. Hala Targowa,
ul. Piaskowa 17
—
Komu mydło i powidło? Jak na zakupy to tylko do Hali 
Targowej, którą wrocławianie szczególnie sobie uko-
chali. Na początku XX wieku Hala, dzięki niezwykłemu 
sklepieniu żelbetonowemu, stanowiła pionierskie w skali 
światowej osiągnięcie inżynierskie. Dziś utrzymana 
w nurcie historyzmu, wewnątrz w pełni modernistyczna 
zaprasza po drób, wędliny, warzywa, owoce, pierogi, 
pachnące przyprawy, świeżo zmieloną kawę, gotowe wieńce 
pogrzebowe, wybór pasmanterii i wiele innych produktów.

9. Hala Sportowa przy ZSO nr 3,
ul. ks. Piotra Skargi 31 (wejście do Hali od ul. Nowej)
—
Nie wiedziałam że rdzę można wykorzystać w tak este-
tyczny sposób! To dla mnie jedno z najbardziej inspi-
rujących miejsc we Wrocławiu.

10. Kładka, 
ul. Szybka i ul. Na Grobli
—
Zagubiona w krzakach kładka na dopływie Odry  — 
malownicze miejsce na relaks.

11. Pierwotny Krasnal,
ul. Smoluchowskiego 22
—
Podobno krasnale to symbol Wrocławia. Oprócz 
poszu kiwania tych mosiężnych, których jest bez liku, 
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warto zwrócić uwagę na te, od których wszystko się 
zaczęło — narysowane na ścianach symbole Pomarańczowej 
Alternatywy. Jednego z pierwszych Krasnali znaleźć 
można po prawej stronie przy drzwiach kamienicy na 
ul. Smoluchowskiego 22.

12. Most Grunwaldzki
—
Najbardziej rozpoznawalny wrocławski most wielko-
gabarytowy. Gdybym miała opowiedzieć o swoich 
korzeniach, zaczęłabym właśnie od tego mostu. 

13. Neon "Dobry wieczór we Wrocławiu",
ul. M.J. Piłsudskiego
—
To chyba najsłynniejszy wrocławski neon. Od 1962 roku 
mieści się na budynku przy ul. Piłsudskiego 106 —116 
i jest widoczny zaraz po wyjściu z dworca Wrocław 
Główny. Niestety w ostatnich latach neon nie działał, 
ale w 2013 roku przywrócono mu świetność (renowacja 
nastąpiła w związku z projektem Europejska Stolica 
Kultury 2016) i ponownie wita podróżnych. Uśmiech 
i dobry wieczór gwarantowany.

14. Nowe Żerniki,
okolice ul. Kosmonautów
—
WUWA 2, czyli jak powstaje nowe "wzorcowe” osiedle. 
Osiedle Nowe Żerniki to olbrzymie przedsięwzięcie, 
inspirowane wystawą WuWa (niem. Wohnuung und Werkraum) 
sprzed 85 lat. Będzie osiedlem w pełni ekologicznym, 
z zagospodarowaną przestrzenią publiczną, w której 
powstaną przedszkole, szkoła, dom kultury, kościół, 
osiedlowy bazarek, dom opieki, boiska, siedziba lekarza 
rodzinnego.

COŚ TU
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15. Nieukończona budowa centrum usługowo-parkingowego, 
ul. Kolejowa 8—10
—
Opuszczone miejsce niszczeje, pojawia się graffiti. Jest 
dla mnie monumentalnym eksponatem, obrazem entropii.

16. Pałac Bellestremów,
ul. Włodkowica 4
—
Czekamy z zapartym tchem na wyniki rewitalizacji pałacu. 
Wszyscy wciąż jesteśmy przyzwyczajeni do firanek w tym 
wyjątkowym miejscu Wrocławia. Deweloper obiecuje piękne 
miejsce otwarte na dobrą sztukę i architekturę.

17. Partynice
ul. Zwycięska 2
—
Miejsce wyścigów konnych,imprez plenerowych i koncer-
tów. Subiektywnie miejsce nieco zaniedbane, może 
dlatego imprezy towarzyszące wyścigom mają charakter 
nieco jarmarczny lub przypominają te rodem z Dzikiego 
Zachodu. Warte jednak odwiedzin — podczas gonitw podzi-
wiać tu można nie tylko najlepsze konie, ale także 
starsze damy w fikuśnych kapeluszach.

18. Popowickie wiatraczki,
ul. Popowicka (po lewej stronie ulicy wśród drzew, idąc 
od strony stacji Wrocław Popowice)
—
Realizacja artystyczna subtelnie wpisująca się w otocze-
nie swoją lekkością i naturalnymi kolorami.

19. Port miejski, 
ul. Kleczkowska
—
Najcichsze wrocławskie miejsce, w jakim byłam w week-
end. W tygodniu fascynująca przestrzeń, w której wrze 
atmosfera fizycznej pracy, kojarząca mi się z filmami 
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sprzed 30 lat. O wrażeniu, że jest się nad morzem nie 
muszę chyba wspominać.

20. Winnica,
pl. Solny 14
—
Kameralna winnica schowana jest w podwórku przy Placu 
Solnym i mieści się w stylowej kamienicy z XVI wieku. 
Największą atrakcją jest tu klimatyczne patio, w którym 
można się świetnie zrelaksować przy kieliszku wina, jak 
i spędzać długie wieczory z przyjaciółmi przy odpowied-
niej wielkości karafce. W tym miejscu schowasz się przed 
zgiełkiem Rynku i poczujesz jak na południu Europy. Do 
tego sklepik z winem na miejscu, a w sąsiedztwie niespo-
dzianka — niesamowita, stara klatka schodowa! (wystar-
czy uśmiechnąć się do portiera pilnującego wejścia do 
budynku naprzeciwko bramy). Dobre wino, dobra muzyka, 
dobre ceny! Bez nadęcia, miło.

21. Wzgórze Gajowe, 
ul. Bardzka
—
Wzniesienie na osiedlu Gaj usypane z gruzów, potocznie 
nazywane "wysypem” lub "górką na Gaju”. Miejsce obecnie 
traktowane jest przez mieszkańców jako teren rekre-
acyjny. Przychodzi się tu na spacer, zorganziwać grilla 
lub się opalać. Zimą górka służy małym saneczkarzom.  
Wzgórze ma jednak długą i niestety też mroczną histo-
rię.  Dawniej działały tu zakłady chemiczne "Silesia" 
produkujące min. nawozy sztuczne. Fabrykę zamknięto 
na początku lat trzydziestych, a wiosną roku 1933 na 
jej terenie zorganizowano jeden z pierwszych w Niem-
czech obozów koncentracyjnych — KZ Dürrgoy. Widok? Sami 
zobaczcie! 

COŚ TU
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22. Renoma, 
ul. Świdnicka 40
—
Zwany także PeDeTem (Powszechny Dom Towarowy) dom 
handlowy wybudowany w latach 30. XX wieku. Od powstania 
nie zmienił swojej pierwotnej funkcji. Obecnie Renoma 
to jeden z ciekawszych obiektów nie tylko dla zakupo-
holików, ale także odbiorców sztuki współczesnej (tu 
częściowo zrealizowano jedną z edycji WRO Biennale). 
Z jej dachu rozciąga się piękny widok na centrum miasta, 
a latem organizowane jest tu kino plenerowe. Świetny 
przykład stylowej renowacji.

23. Róża Rozpruwacz,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 2
—
Prawdopodobnie jedyne miejsce we Wrocławiu, gdzie można 
uczyć się szyć, a jak już się człowiek nauczy, to może 
sobie wynająć maszynę na godziny. Warto zwrócić uwagę 
na okna, które wyglądają jakby w środku było akwarium 
albo sklep z cukierkami z filmu Tima Burtona.

24. Ruchoma Szopka w Kościele Najświętszej Marii Panny 
na Piasku,
Wyspa Piasek
—
Na chwilę można przenieść się do innego świata — cała 
kaplica rusza się, tańczy, gra, świeci — można odnaleźć 
zabawki ze swojego dzieciństwa. Szaleństwo, które 
trzeba zobaczyć!

25. Rynek Psiego Pola
—
Zrewitalizowana przestrzeń jednej z dzielnic Wrocławia. 
Warto oddalić na chwilę od centrum i zobaczyć, jak 
rewitalizacja wychodzi poza centrum. Mieszkańcy tej 
części miasta wiele lat czekali na remont ulic, nowe 
chodniki, ławki i oczywiście fontannę. Odzyskano klimat 
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małego dolnośląskiego miasteczka, choć niestety brak 
tam zieleni.

26. Stary Cmentarz Żydowski,
ul. Ślężna 37/39
—
Jedna z niewielu pozostałości po nieistniejącym żydow-
skim świecie Wrocławia. Warto odwiedzić to miejsce, 
aby cofnąć się w czasie. Za wysokimi murami znajdziesz 
ukryte zaułki, rzeźbione nagrobki i setki nazwisk 
będących świadectwem bogactwa kultury żydowskiej 
miasta. Cmentarz wrocławski bardzo różni się od tych 
galicyjskich, warto zobaczyć.

27. Teren byłej Cukrowni na Klecinie,
pomiędzy ul. Migdałową, Cukrową i Supińskiego
—
Na jednym z dwóch budynków byłej cukrowni z lat 30-tych 
XIX w. nadal widać poniemiecki napis z czasów wojny 
"KAPITULIEREN? NICHT!”. Obok, na zrujnowanym terenie, 
wyrosły drzewa i krzaki, w sztucznych stawach jest woda 
i można tu spotkać dzikie ptactwo.

28. Tramwaj 0
 —
Wspaniały tramwaj, który jeździ w kółko! Jest kilka 
filmów, w których bohater nie wiedząc, co począć jeździł 
tramwajem od zajezdni do zajezdni. Czy ktoś je widział, 
czy nie, teraz może to przetestować na sobie i nawet 
dokądś dojechać, a na dodatek wybrać kierunek: 0L 
jeździ w lewo, a zero P w prawo 

29. Transformatornia,
ul. Długa
—
Nietypowe industrialne elementy mogą być ciekawym tłem 
lub elementem niejednego zdjęcia czy obrazu. Graffiti na 
płocie dodatkowo urozmaica otoczenie.

COŚ TU
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30. Ulica Kurkowa
—
Ulica, na której w pewnym miejscu kończy się asfalt 
i zaczyna bruk – widoczny znak zmiany epok. Na końcu 
Kurkowej można znaleźć kamienice z wymieszanymi śladami 
poniemieckich i peerelowskich szyldów, a po drodze 
kilka interesujących mini murali.

31. Ulica Na Grobli
— 
Magiczna, przyrodnicza i bardzo "wodna” ulica, 
prawie w centrum miasta. Stoi przy niej okazała 
wieża ci śnień (tu swoje przedstawienia prezentował 
Teatr Ad Spectatores), squat Wagenburg oraz dawny 
dom przedwojennego Stowarzyszenia Wioślarskiego 
Wratislavia (Ruderverein Wratislavia), w którym teraz 
po odnowieniu mieści się  Studio Na Grobli Instytutu 
im. Jerzego Grotowskiego. Dalej ulica biegnie wzdłuż 
wału przy Odrze, gdzie znajdziemy  fajne tereny rekre-
acyjne, stadninę koni oraz niezwykły — trochę dziwny 
i mroczny (rozkopany chyba przez poszukiwaczy skarbów) 
Las Rakowiecki.
 
32. Ulica Świdnicka
—
Dawniej jeden z najważniejszych traktów handlowych 
miasta, później w latach 90. XX wieku miejsce narodzin 
wrocławskiej przedsiębiorczości z niezliczonymi skle-
pami i straganami. Dziś niestety ta ulica to święto 
betonu i kostki brukowej. Warto przyjrzeć się dwóm 
budynkom Solpolu — przykładom kontrowersyjnej architek-
tury lat 90. Ale oczy miejcie otwarte — nie przegapcie 
Hotelu Monopol (na dachu kafejka z przepięknym widokiem 
na Wrocław), Opery Wrocławskiej, czy Kamienicy Sachsów 
(Plac Teatralny 1/2).
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33. Ulica Św. Antoniego
—
Hasło "memento mori” nabiera tu nowego znaczenia. Nowo-
czesne puby i kawiarnie, umiejscowione pomiędzy wieloma 
zakładami pogrzebowymi, przypominają raczej o byciu 
"tu i teraz” i cieszeniu się życiem. Widzieliście 
gdzieś jeszcze taką ulicę? Posiedzicie tu w licznych 
małych ogródkach, w których podadzą dobre jedzenie, 
niezłą kawę, owsiankę na śniadanie (Central Cafe) oraz 
musujące włoskie wino Prosecco lane z kija (Krvn). 
Zamiast świeczników na stołach można znaleźć znicze.

34. Ulica Pawła Włodkowica
—
Jedna z głównych ulic Dzielnicy Czterech Świątyń, przy 
której umiejscowiona jest Gmina Żydowska. To w tej 
części miasta w XVII wieku zaczęli osiedlać się Żydzi. 
Znajdziecie tu Synagogę pod Białym Bocianem, Centrum 
Informacji Żydowskiej, Centrum Kultury i Edukacji 
Żydowskiej oraz liczne puby i restauracje serwujące 
także żydowskie potrawy. Kamienice przy Włodkowica 
przechodzą stopniowo renowację — ulica jest coraz pięk-
niejsza, a wieczorami robi się bardzo nastrojowo.
 
35. Wrocławskie Centrum SPA,
ul. Teatralna 10—12
—
Jeśli znudziła Cię wrzawa towarzysząca zabawom 
w Aquaparku warto wpaść do Wrocławskiego SPA, gdzie 
w pięknych basenach przedwojennego Wrocławia można 
odpocząć i oczywiście popływać! Dla chętnych przepiękne 
sauny i jedyny taki klimat w mieście!

COŚ TU
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36. WUWA,
ul. Tramwajowa, Edwarda Dembowskiego, Mikołaja 
Kopernika i Zielonego Dębu
—
Z niemieckiego Wohnungs- und Werkraumausstellung: 
wystawa mieszkań i miejsc pracy zorganizowana we Wrocła-
wiu w 1929 roku przez śląski związek Deutsche Werkbund 
w dzielnicy Dąbie w pobliżu parku Szczytnickiego oraz 
na terenach targowych przylegających do Hali Stulecia. 
Obecnie w rewitalizacji — cudowne miejsce na spacery! 

37. Wybrzeże Wyspiańskiego
—
Odważni mieszkańcy tego obszaru uprawiali nad rzeką 
ogródki, jednak większość z nich była systematycznie 
zalewana przez Odrę. Gdy stajemy bliżej mostu miasto 
odbija się w rzece. Jest to idealne miejsce na spacer 
późnym wieczorem.

38. Wzgórze Partyzantów,
ul. Piotra Skargi,
—
Historyczne, bardzo ciekawe i malownicze miejsce 
w centrum miasta. Pozostałość po dawnym Bastionie 
Sakwowym będącym częścią miejskiej fortyfikacji. Na 
początku XIX wieku Bastion został przerobiony na rekre-
acyjne Wzgórze Sakwowe, a w 1867 wybudowano tu belweder 
oraz wieżę widokową, których niestety mocno zaniedbane 
pozostałości możemy oglądać dzisiaj. Wzgórze jest obec-
nie głównie miejscem spacerowym. Można wejść na nie od 
ul. Piotra Skargi lub od ul. Nowej. Ciekawy plener na 
sesje fotograficzne.
 
39. Ruiny kościoła,
ul. Żabia Ścieżka 1
—
Malownicze ruiny schowane pośród otaczającej teren 
architektury. Zapewne nie długo znikną. Warto zajrzeć, 
spacerując Na Niskich Łąkach.
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40. Browar Mieszczański,
ul. Hubska 44—48
—
Przykład z cyklu, jak przemysł staje się kulturą. 
Bardzo interesująca stara fabryka z labiryntem bruko-
wanych ścieżek między halami z czerwonej cegły. Dziś 
odbywają się tutaj koncerty, przedstawienia teatralne, 
wystawy, targ rzemieślniczy i cotygodniowy Wrocławski 
Bazar Smakoszy

41. Biuro Wystaw Artystycznych (BWA),
Awangarda, 
ul. Wita Stwosza 32
Dizajn, 
ul. Świdnicka 2—4,
Galeria Szkła i Ceramiki, 
pl. Kościuszki 9/10
Studio, 
ul. Ruska 46
—
To obowiązkowe miejsca dla miłośników sztuki współ-
czesnej. W galeriach można znaleźć jedne z lepszych 
wystaw w mieście, a jak trafi się na dobry rok, to także 
na Międzynarodowe Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF 
STH. Godne polecenia, także z dostępną w galerii mapą 
świetnych murali pojawiających się znienacka w mieście 
dzięki OUT OF STH.

42. Centrum Inicjatyw Artystycznych, 
ul. Tęczowa 79/81
—
Nowe miejsce w tej części miasta. Warto zajrzeć, 
a może  traficie na jakiś performance, bądź ciekawe 
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warsztaty? Warto sfotografować także postindustrialny 
budynek, w którym CIA się znajduje, ze swymi licznymi 
pracowniami i wszelakimi biznesami.

43. Centrum Reanimacji Kultury,
ul. Jagiellończyka 10 c/d
—
Dla tych, którzy są zmęczeni turystycznym centrum 
i szukają głębiej, idealnym miejscem jest CRK. Centrum 
ukryte w XIX-wiecznej części miasta, niezbyt popularnej 
i mającej raczej złą reputację, zapewnia autentyczne 
życie kulturalne dla tych, którzy nie szukają prostych 
uciech. Gdy je  znajdziesz, będziesz zaskoczony malowi-
dłami, rowerami i aktywnymi ludźmi, posiadającymi swój 
drugi (lub pierwszy) dom w CRK (w cyrku).

44. Dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych,
ul. Wystawowa 1
—
Aktualnie w starej wytwórni filmów znajduje się Centrum 
Technologii Audiowizualnych CETA. Zaułki Wytwórni Filmów 
Fabularnych jeszcze kilka lat temu można było poznać 
choćby podczas Festiwalu Scenarzystów Interscenario, 
czy koncertów Pidżamy Porno (wszystkie te zjawiska już 
niestety nie istnieją). To legendarne miejsce 
wypeł  nione duchami wielkich filmowców zostało teraz 
wype łnione techniką i ma za zadanie wspie rać produkcję 
filmów, a także edukować młode pokolenia twórców.

45. Dolnośląskie Centrum Filmowe, 
ul. Marszała Józefa Piłsudskiego 64a
— 
Kilkusalowe kino skupiające aktywności nieistniejących 
już kin studyjnych Lalka, Lwów i Warszawa. Warto zajrzeć 
w poniedziałkowy wieczór na legendarny, kiedyś prowa-
dzony w nieistniejącym już kinie Lalka, Dyskusyjny Klub 
Filmowy. W środy tanie bilety dla wszystkich!
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46. Dzielnica Czterech Świątyń
—
Jeśli jestem na mieście, to pewnie mnie tam spotkasz. 
To chyba jedyna przestrzeń, w której czuję się jak 
u siebie. Większość mieszczących się tu knajp jest 
zdecydowanie warta polecenia. Dodatkowo malowniczy 
dziedziniec przed pieczołowicie odrestaurowaną Synagogą 
Pod Białym Bocianem, miejsce gdzie odradza się 
żydowskie życie we Wrocławiu. Lubię.

47. Klub Firlej, 
ul. Grabiszyńska 56
—
Klub promujący bardzo różnorodną, często jeszcze 
nieznaną muzykę z potencjałem. Firlej jest także 
ośrodkiem działań artystycznych i galerią  — wspiera 
inicjatywy związane z młodymi twórcami takie jak Klub 
Realizatorów Filmowych. Tu także odbywa się cykliczna 
Dolnośląska Giełda Fonograficzna.

48. Galeria Entropia,
ul. Rzeźnicza 4
—
Termodynamiczna funkcja stanu określająca kierunek 
przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) 
w odosobnionym układzie termodynamicznym. Tyle na ten 
temat hasła "entropia” mówi wikipedia, a ja od siebie 
dodałbym tylko, że definicja tego słowa świetnie pasuje    
również do wrocławskiej galerii. Miejsca żywiołowych 
akcji, spontanicznych i samorzutnych działań artystycz-
nych. Wpadam tam nieczęsto, ale zawsze świadomie.

49. Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
ul. Rynek — Ratusz 27
—
W Instytucie Grotowskiego odbywa się wiele spekta-
kli, warsztatów, pokazów filmowych, wykładów, wystaw, 
festiwali i konferencji, które nawiązują do praktyki 
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twórczej Jerzego Grotowskiego. Program jest różnorodny 
i intensywny, wstęp na większość wydarzeń bezpłatny. 
Wiele propozycji kierowanych jest także do obcokrajowców 
nie mówiących po polsku. W Instytucie mieści się 
m.in. słynna sala Teatru Laboratorium, bogate archi-
wum teatralne, czytelnia, Cafe Thea, w której można 
posiedzieć i poczytać fachowe czasopisma kulturalne, a 
także sala kinowa. Na miejscu działa obecnie Teatr ZAR 
oraz Studio Matejka współprapcujące z Instytutem.

50. Kino Nowe Horyzonty,
ul. Kazimierza Wielkiego 19a—21
—
Dziewięciosalowe kino studyjne pod opieką Romana Gutka 
— czy trzeba coś dodawać? Mnogość odbywających się 
tam przeglądów i lokalnych edycji ogólnopolskich 
festiwali wykracza poza podstawowy związek tego miejsca 
z największym festiwalem filmowym w Polsce — T-Mobile 
Nowe Horyzonty. A w środku jest też bistro serwujące 
pyszne, zdrowe jedzenie!

51. MDKF, 
ul. Kołłątaja 20
—
Międzyszkolny Dyskusyjny Klub Filmowy w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika. Poza wizytą na 
biletowanym pokazie polecam zajęcia z historii kina 
u Jarka Skóry. Warto przyjść, by mieć okazję odkryć 
składzik ze starymi plakatami filmowymi i wewnętrznym 
archiwum nagrań na kasetach VHS.

52. Mieszkanie Gepperta,Przegląd Sztuki SURVIVAL,
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
—
Jedna z pierwszych galerii w mieście znajdująca się 
w byłym lokalu mieszkalnym i zarazem byłej pracowni 
prof. Eugeniusza Gepperta. Aby tam trafić trzeba 
wiedzieć nie tylko jak, ale i kiedy. Warto sprawdzić 
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i przyjść na ciekawe prezentacje sztuki współczesnej! 
Od lat mieści się tutaj także biuro Przeglądu Sztuki 
SURVIVAL i działa Fundacja Art Transparent.

53. Mural przedstawiający ptaki,
ul. Włodkowica 5
— 
Mural autorstwa Michała Olszewskiego zatytułowany "Cel” 
i zrealizowany w ramach 6. edycji Przeglądu Sztuki 
SURVIVAL. Początkowo miał zostać zamalowany przez 
właściciela kamienicy, jednak od 2008 stał się częścią 
podwórka przy Synagodze Pod Białym Bocianem.

54. Muzeum Współczesne Wrocław, 
pl. Strzegomski 2
—
Schron przeciwlotniczy z czasów drugiej Wojny 
Światowej. Pełen życia i dobrej sztuki. Wraz z punktem 
widokowym na dachu stanowi jedno z obowiązkowych miejsc 
we Wrocławiu dla każdego miłośnika sztuki.

55. PANATO, 
ul. Jedności Narodowej 68a
—
PANATO to spółdzielnia socjalna, miejsce pracy, fabryka 
pomysłów – przestrzeń, która zaprasza (dosłownie)
na kawę i twórcze pogaduchy. Stworzona została przez 
grupę młodych, zakręconych ludzi, którym pomysły same 
wypadają z głów. Ktoś się po nie schyla, idzie na 
warsztat i czasami słowem, czasami innym narzędziem 
wypala błyskotki (czyt. błyskotliwe realizacje na 
pograniczu dizajnu, prostego rzemiosła i wrażliwego 
społecznie "tworzenia czegoś z niczego”). Od niedawa 
mieści sie tutaj także niezwykła kawiarnia, w której 
nie płacisz za kawę i ciasto, ale za spędzony tu czas! 
Kawą i ciastem możesz się częstować do woli, a po 5h 
przesiadywania na wygodnych kanapach dalsze godziny 
możesz spedzić tu całkowicie za darmo. 
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56. Sowy, 
całe miasto
—
Sowy można spotkać wszędzie, na murach, skrzynkach ener-
getycznych, w innych nieoczekiwanych miejscach. Patrzą 
na Ciebie i zmuszają do pytań: Skąd tu się wzięły? Kto 
je namalował? Theodore? Kim on jest i dlaczego sowy?

57. Synagoga pod Białym Bocianem,
ul. Pawła Włodkowica 9
—
Historia Żydów we Wrocławiu liczy sobie ponad 800 lat. 
Synagoga pod Białym Bocianem była pierwszą ogólno-
dostępną synagogą w mieście, co ciekawe swoją nazwę 
odziedziczyła po gospodzie, która stała na tej działce 
wcześniej. Pierwsze nabożeństwo odbyło się tutaj już 
w kwietniu 1829 roku. Zdewastowana podczas "nocy krysz-
tałowej” od 1943 roku służyła hitlerowcom za warsztat 
samochodowy. Powojenna historia synagogi jest także 
skomplikowana i związana z falami żydowskiej emigracji 
z Polski. Od 1999 r. w synagodze odbywają się comie-
sięczne, hawdalowe koncery muzyki żydowskiej oraz, późną 
wiosną, coroczny Festiwal Kultury Żydowskiej "Simcha”.

58. Tajne Komplety,
ul. Przejście Garncarskie 2
—
Księgarnio — kawiarnia i wydawnictwo. Można nabyć 
szeroki wybór nie-tak-znowu-dostępnej młodej polskiej 
poezji, posiedzieć w wygodnym fotelu w dziale z bajkami 
albo też przegrzebać filozofię, antropologię, czy wielką 
półkę z filmami i winylami — ze względu na wszystkie 
wymienione czynniki mole książkowe powinny zabrać ogra-
niczoną ilość monet do wydania.
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59. Wrocławski Teatr Pantomimy 
im. Henryka Tomaszewskiego, 
Aleja Dębowa 16
—
Teatr, a zwłaszcza Studium Pantomimy to miejsce, gdzie 
wielbiciele mimu mogą pracować nad sobą pod okiem 
doświadczonych aktorów. Metody nauki pantomimy są dość 
tradycyjne, ale również zaskakujące…

60. Wro Art Center, 
ul. Widok 7
—
Centrum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną 
i wydawniczą koncentrując się na temacie sztuki nowych 
mediów. Jest też organizatorem jednego z najważniej-
szych w Polsce wydarzeń w dziedzinie sztuk wizualnych 
— Biennale Sztuki Mediów WRO. Opiekunowie tego miejsca, 
od 1989 roku nieustannie dbają o to, by aspekty wizu-
alne wzbogacone były o pogłębioną refleksję na temat 
szeroko rozumianej kultury współczesnej, nowatorskich 
metod komunikacji i innowacji w sztuce. To jedno z 
najbardziej awangardowych miejsc na mapie Wrocławia.
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61. Bema Cafe, 
ul. Drobnera 38
—
Przyjemna przestrzeń poza bezpośrednim centrum. 
Miejsce na latte na mleku sojowym, lemoniadę, omlet, 
czy portugalskie babeczki "pastel de nata” na ciepło. 
Dobre zestawy śniadaniowe! Siedząc przy oknie można 
podziwiać Ostrów Tumski.

62. Bułka z masłem,
ul. Włodkowica 8a
—
Piękna przestrzeń kawiarniana z jeszcze piękniejszym 
widokiem na Promenadę Miejską. Szczególnie polecam 
schłodzone białe wino w gorące letnie dni w niecodzien-
nym, jak na Wrocław, ogrodzie.

63. Cafe Rozrusznik,
ul. Wojciecha Cybulskiego 15
—
Malutka kawiarnia, która zgodnie z nazwą na dobre 
roz ruszała okolicę. Oprócz kawy pyszne ciasta 
i oddolnie tworzone wystawy zmieniające się na ścianach 
co miesiąc!

64. Cafe Targowa + Hala Targowa,
ul. Piaskowa 17
—
Obydwa miejsca zasługują na miejsce w encyklopedii 
miasta. Hala Targowa stanowi cenny zabytek wrocławskiej 
sztuki inżynierskiej początków XX wieku, natomiast Cafe 
Targowa to bezcenny mini-lokal dla miłośników naprawdę 
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dobrej kawy. Warto zgubić się między stoiskami 
z owocami, drobiem, kwiatami i innymi dziwami, by 
w końcu się odnaleźć z kubkiem wyjątkowej małej 
czarnej.

65. Czajownia, 
ul. Białoskórnicza 7/8/9
—
Czas na herbatę? Koniecznie do Czajowni! Kameralna 
herbaciarnia ukryta kilka kroków od Rynku, z dala od 
głównych tras turystycznych, gwarantuje prawdziwy relaks 
przy znakomitej herbacie. Duży wybór herbat i gwaran-
towana dolewka wrzątku. Można siedzieć i siedzieć… 
W okresie letnim dużą atrakcją jest klimatyczny ogró-
dek mieszczący się na podwórku z tyłu herbaciarni. Nie 
widać go od ulicy, ale warto tu zajrzeć! Oaza spokoju.

66. Czeski film,
ul. Kiełbaśnicza 2
—
Dobry adres, jeśli w środku nocy napadnie kogoś ochota 
na czekoladowe naleśniki lub pierogi. Polecam także 
wszelkie miejscowe napoje. W tygodniu czynne do 24, 
w weekendy do 2.

67. Dobra Karma, 
ul. Wojciecha Cybulskiego 15
—
Niedawno otwarta przestrzeń obok Rozrusznika – wege 
i nie-wege kuchnia prowadzona jako spółdzielnia. 
Polecam szczególnie wielkie porcje pysznych zup.

68. Herbaciarnia K2, 
ul. Kiełbaśnicza 2
— 
Wielu ludzi nie wchodzi w głąb podwórka na Kiełbaśni-
czej, a szkoda — nagrodą za pokonanie stromych schodów 
jest idealne miejsce na randki albo ciche popołudnia 

SMAKI 
SUBIEKTY-
WNE



 

28

z książką. Jeden z niewielu lokali we Wrocławiu, gdzie 
serwowane są herbaty z konfiturami.

69. Kafe Szalet,
pl. Polski
—
Knajpka położona przy Akademii Sztuk Pięknych, przy 
Bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Urocze miejsce w parku, 
w którym od czasu do czasu odbywają się takie imprezy 
jak RAP Szalet. W otoczeniu zieleni (przed remontem) 
można napić się piwa i posłuchać wesołych rytmów. 
Działa w sezonie letnim 

70. Kalaczakra i Kalambur,
ul. Kuźnicza 29a
—
Nazwa tej dwuczęściowej klubokawiarni nie jest 
bez znaczenia. Pierwszą połowę najlepiej określa 
pochodzące z sanskrytu słowo oznaczające "koło 
czasu”, w którym można zawiesić rzeczywistość leżąc 
na antresoli z pyszną gorącą czekoladą lub naparem 
imbirowym. Z drugiej części przeznaczonej dla palących 
i tańczących należy wychodzić nad ranem po długiej 
zabawie przy naprawdę różnorodnej muzyce.

71. Krvn,
ul. Św. Antoniego 40/1
—
Hipstersko, kulturalnie, ze smakiem i wdziękiem! Jeśli 
po dniu pełnym kulturalnych wrażeń ciągle Wam mało, to 
wpadajcie na hamburgera do Krvn, tam przy lampce wina 
czy kuflu piwa spotkacie wrocławskich artystów i menadże-
rów kultury młodego pokolenia! Nie zdziwcie się, że na 
stole zamiast świeczników stoją znicze, a tradycyjnym 
dodatkiem do kawy jest kruche ciasteczko domowej roboty 
w kształcie trumny.
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72. Kuchnia Marche,
ul. Świdnicka 53
—
Nawet bez pieniędzy warto się przejść i zobaczyć te 
wszystkie ciasta… Pierwsza wizyta wiąże się z lekkim 
zagubieniem — wewnątrz restauracji funkcjonuje 
unikalny system pieczątkowy, gdzie za każdą potrawę 
obsługa przybija pieczątki na specjalnej karcie, którą 
pokazuje się dopiero przy wyjściu. Jeśli ktoś chce 
zdobyć jak najwięcej pieczątek polecam odwiedzić Marche 
na chwilę przed 20 — możliwe, że przed wejściem będzie 
już kolejka oczekujących na 50% zniżki na całe jedzenie! 

73. Lodziarnia Mia Roma,
ul. Ludwika Rydygiera 5
—
Bez polecenia nie trafiłabym na Rydygiera, a warto: nie 
dość, że lody pyszne, to jeszcze ujmująca zamie rzchłość 
miejsca, gdzie za gałki płaci się żetonami.

74. Mleczarnia, 
ul. Włodkowica 5
—
To miejsce magiczne, tak w dzień, jak i w nocy. 
Mle czarnia dla wielu jest miejscem kultowym i obo wiąz-
kowym punktem weekendowych spotkań. Rano umawiamy 
się tam na ogromne śniadania kiełbaskowo-twarożkowe, 
a wieczorem na tańce i pogaduchy do brzasku. Kultowy 
jest też ogródek Mleczarni mieszczący się pod ogromnym 
starym kasztanowcem w podwórku Gminy Żydowskiej 
i Synagogi pod Białym Bocianem. 

75. Najadacze,
ul. Nożownicza 40
 —
Inicjatywa dwóch ludzi, którzy sprzedając indyjskie 
pierożki samosy na różnych festiwalach uzbie rali na 
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mały wegański lokal (a niedługo otwierają drugi)! 
Trochę kuchni indyjskiej, trochę izraelskiej, 
no i wege burgery 

76. Nalanda, 
pl. Kościuszki 12
—
Księgarnio–kawiarnia, w której serwowane są zdrowe 
wegańskie i wegetariańskie dania przygotowane wg. 
zasad kuchni pięciu przemian. Na miejscu do nabycia 
lub poczytania ciekawa literatura. W ofercie udział 
w warsztatach, projekcjach i wystawach. Bardzo klima-
tyczne wnętrze, na ścianach kolorowe malowidła przed-
stawiające anioły, wysoki sufit i tajemnicza antresola.

77. Nasyp, 
czyli ciąg klimatycznych knajpek i pubów pod nasypem 
kolejowym przy ul. Bogusławskiego
—
Mówią o nim, że ma klimat biednych dzielnic Detroit. 
Jednak jest iście wrocławski: z prawdziwymi pociągami 
i najlepszymi wytworami czeskich browarników. Warto 
zwrócić uwagę szczególnie na KUCHNIĘ (najlepsze frytki 
w mieście), SIWY DYM, czy POCIĄG. Sama konstrukcja 
nasypu przypadnie do gustu niejednemu miłośnikowi 
ciekawej architektury. 

78. Nowa Café, 
ul. Łódzka 15
—
Przestrzeń warta uwagi, do której nie trafiłabym bez 
polecenia — betonowe ściany, minimalistyczny, funkcjo-
nalny wystrój, zaangażowana obsługa i pyszne konfitury. 
Warto zjeść tam śniadanie, wpaść na chwilę kiedy ma 
się przed sobą czterdzieści osób oczekujących w kolej-
ce w pobliskim Urzędzie Pracy lub przyjść wieczorem na 
kameralny koncert jakiegoś niszowego jeszcze muzyka.
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79. Od Koochni, 
ul. Oleśnicka 7A
—
Bardzo fajne, nowoczesne i smaczne bistro poza centrum. 
Codziennie nowe menu — do wyboru tylko 2 — 3 dania 
z sezonowych produktów.  Potrawy kuchni regionalnej 
i światowej — fusion. Ogromny stół na środku, duże okno 
z widokiem na ulicę, dobre dania i dobra atmosfera. 

80. Sawara Palarnia Kawy na Ślicznej,
ul. Śliczna 7A/1
—
Kolejne ciekawe i godne polecenia miejsce wśród bloków 
przy ulicy Ślicznej. Kilka kroków od polecanej przez 
nas Trattorii Siesta mieści się Sawara Palarnia Kawy, 
która działa tu od 9 lat. Fascynujące miejsce dla 
miłośników małej czarnej. Zapach palonej kawy unosi się 
już na ulicy. Możemy kupić kawę w ziarnach lub świeżo 
zmieloną. Do wyboru sporo gatunków. Trudno wybrać? Nie 
szkodzi, obsługa doradzi.

81. Piekarnia A.J.M Żelazny,
ul. Barlickiego 15
—
Jeśli ktoś ma dość kolejki za "podobno najlepszym chle-
bem w mieście” na placu Bema ten powinien przejść się 
na Barlickiego. Po pierwsze niezapomniany klimat Ołbina, 
po drugie — chleb i obsługa w piekarni bezcenne!
 
82. Piekarnia na pl. Bema 4
 —
Podobno dla wszystkich jest jasne, że synonim Piekarni 
na placu Bema to "najlepsza piekarnia we Wrocławiu”. 
Po obowiązkowy chleb żytni radzę wybrać się w deszczowy 
dzień, bo wtedy nie ma na zewnątrz kolejki!
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83. Przyjaciele i Znajomi, 
ul. Grunwaldzka 98
—
W okolicy najbardziej znanych wrocławskich akademików: 
Kredki i Ołówka znajduje się piękna kamienica od pewnego 
już czasu zajmowana przez restaurację Przyjaciele 
i Znajomi. W środku czeka na Was świetna atmosfera, 
bardzo dobra obsługa i pyszne drinki. Dobre miejsce dla 
zmęczonych hałasem wrocławskiego centrum.

84. Rock Burger,
ul. Szewska 27—27a
—
Ostatnio we Wrocławiu zapanowała moda na burgery, 
mięsne, bezmięsne, buraczane, czy bezglutenowe. Wszyscy 
zajadają hamburgery! Rock Burger jest stanowczo miej-
scem godnym polecenia dla burgerożerców, szczególnie 
jeśli nie spożywają glutenu!

85. 304 brunch / cafe, 
ul. Czysta 4
—
Jak odkryjesz to miejsce, będziesz tu wracać! Na wcze-
sne śniadania, zdrowe i smaczne lunche,  odpowiednio 
mocną kawę i przyjacielskie rozmowy.  304 brunch/cafe’ 
choć nie rzuca się w oczy mieści się w centrum miasta.  
Wystarczy wejść do budynku Galerii na Czystej  tuż obok 
sławnego Domu Handlowego Renoma.  Atuty to codziennie 
nowe menu, zdrowa kuchnia, umiarkowane ceny i domowa 
atmosfera.  W soboty leniwe i pyszne brunche. Otwarte 
od 8.00 do 18.00.

86. Trattoria Siesta,
ul. Śliczna 22a/5
—
Prawdziwa włoska kuchnia w zaskakującym miejscu! 
Restauracja mieści się na parterze jednego z bloków 
przy ulicy Ślicznej, tuż za dyskontem Biedronka. 
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To nieco dziwne jak na restaurację miejsce nie prze-
szkadza miłośnikom włoskich smaków trafić do Trattorii, 
która niemal zawsze jest pełna (warto rezerwować 
stolik!). Przemiła właścicielka zawsze jest na miejscu 
i dba o domową atmosferę oraz kontakt z gośćmi. Pasją 
do prostej, tradycyjnej włoskiej kuchni zaraziła się od 
swojego Taty Włocha. Można tu zjeść bardzo dobrą pizzę 
i makarony, ale szczególnie warto wybrać się na świeże 
ryby, owoce morza, czy grillowaną ośmiornicę! 

87. Vega, 
Sukiennice 1/2
—
Pierwsza w pełni wegetariańska restauracja w Polsce 
— powstała w 1987! Od niedawna w nowej, w pełni wegań-
skiej odsłonie — oferuje duży wybór tradycyjnych dań 
kuchni polskiej w wegańskiej wersji. Polecamy pierogi 
ruskie z tofu i świetne warzywne kotleciki z dzikim 
ryżem! 
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88. Arboretum i Pałac Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, Pawłowice 
ul. Pawłowicka 87/89
—
Malownicze miejsce, bujna zieleń i piękny, zabytkowy, 
dziewiętnastowieczny pałac położony na terenie 
ośmiohektarowego parku z oczkiem wodnym to praw dziwe 
miasto-ogród. Świetne miejsce na wypoczynek dla 
każdego, kto chce uciec od zgiełku miasta. W pałacu 
jest restauracja, a w ogrodach można jeździć konno.

89. Jaz Opatowicki
—
Wrocławski Węzeł Wodny to największy w Polsce i jeden 
z największych w Europie systemów dróg wodnych oraz 
budowli hydrotechnicznych, zlokalizowanych na obszarze 
aglomeracji miejskiej. Jaz opatowicki to dla nas 
doskonały cel wycieczek rowerowych, a także miejsce na 
spacery, odkrywanie Odry i jej dopływów, oraz "małpiego 
gaju” (park linowy) na Wyspie Opatowickiej.

90. Mały park na Placu Anielewicza, 
pomiędzy trzema ulicami: Oksywską, Przelot i Sokolą
—
Skwer z oczkiem wodnym między ulicami Oksywską, 
Przelot i Sokolą. Do odpoczynku i pogapienia się na 
dzikie ptactwo.
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91. Ogród Staromiejski, 
pomiędzy ul. Teatralną a Promenadą Staromiejską
—
Piękny park za Teatrem Lalek. Niedawno odrestaurowany.
Przyjazne miejsce dla matek z dziećmi, budzi kontro-
wersje przez wybudowany niedawno płot chroniący dostępu 
do jego wnętrz. Dla dzieci fajny plac zabaw i wenecka 
karuzela z konikami, a dla wszystkich dużo miejsca na 
trawnikach, na których można rozłożyć koc i odpocząć 
w środku miasta.

92. Park Południowy, 
Krzyki: Południowa część osiedla Borek 
—
Znany od dzieciństwa stary wrocławski park ze stawem, 
urokliwymi mostkami i odremontowaną kultową restauracją 
Agawa. Blisko pomnika Chopina znajduje się "pod  grze-
wana” ławka, miejsce randek emerytów, stąd ciągle 
zajęta. Przy jeziorku można czasami nabyć watę cukrową, 
a następnie bezkarnie leżeć na trawie. 

93. Park Staszica, 
Plac Księdza Stanisława Staszica
—
Największy Park na Nadodrzu, wciąż blisko centrum, 
a nie przepełniony. Nietypowe miejsce na piknik.

94. Park Szczytnicki i Ogród Japoński, 
Śródmieście
— 
W centrum miasta na terenach dawnej wioski Szczytniki 
powstał park, jeden z ulubionych przez wrocławian. 
W jego najbliższym sąsiedztwie znajduje się Hala 
Stulecia oraz Pawilon Czterech Kopuł. Warto spędzić 
tu słoneczne przedpołudnie, szczególnie w Ogrodzie 
Japońskim, który powstał tutaj już w 1912 roku. Miejski 
chill out w dobrym stylu gwarantowany! Nie zapomnijcie 
o lampce białego wina przy fontannie…  

NATURALNIE
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95. Potok Czarna Woda
—
Starorzecze rzeki Odry, składające się z kilku odcinków 
obecnie już ze sobą niepołączonych. Polecam wytropić te 
na Zalesiu i Swojczycach; niesamowita historia w stylu 
"lost rivers”

96. Tamka, wyspa
—
Alternatywa dla Wyspy Słodowej, niepozorna, tajemni cza, 
nieoświetlona — można spuścić nogi nad nurt rzeki. 
Dobre miejsce by w centrum miasta uciec przed całym 
zgiełkiem.

97. Ujście Widawy
—
Miejsce piękne przyrodniczo  — nadaje się do kontempla-
cji! Tu do Odry wpada z prawej strony Trzciana (sztuczna 
struga z XIX w. odwadniająca pola irygacyjne), kawałek 
dalej Widawa, a z drugiej strony Bystrzyca. Cisza 
i spokój.

98. Elektrownia Wodna Wrocław II, przy Moście Pomorskim
—
Masa wody, huk i zgiełk. Warto się zapatrzeć i przy 
oka zji obejrzeć jedno z architektonicznych dzieł 
Maxa Berga.
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99. Akademickie Centrum Filmowe
Kino Atom,  
ul. Piłsudskiego 74 
Kino Dworcowe,
ul. Piłsudskiego 105
—
Miejsca prowadzone przez legendarnego Piotra Weissa, 
który wyświetlał u siebie prawdziwie niszowe filmy 
w czasach, w których nie było jeszcze we Wrocławiu 
rozbudowanych kin studyjnych takich jak Kino Nowe 
Horyzonty, czy Dolnośląskie Centrum Filmowe.

100. Podwórko ul. Ruskiej 46 
—
miejsce magiczne i bardzo energetyczne! Narodziły się 
tutaj takie inicjatywy jak: Galeria Sputnik!, Studio 
BWA, Niskie Łąki, Falanster… Teraz zmienia swój charak-
ter, ale wciąż na ścianach budynków można podziwiać 
murale i graffiti przygotowane przez Pink Pinknik! 
Czekamy na kolejne inicjatywy i wystawę wrocławskich 
neonów.
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