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10 WIEKÓW HISTORII
10 wieków historii Wrocławia opisuje układ przestrzenny Kronik Tysiąclecia, złożonych z 10 pasów leśnych oraz przyległych polan.
Meandrujące starorzecze Ślęzy łączy je ze sobą
niczym wstęga czasu, która bierze początek u
stóp wzgórza widokowego, ukształtowanego
na wzór masywu Ślęży, tak istotnego dla przedchrześcijańskich dziejów Śląska. Znajduje się ono
na południowym krańcu parku i stamtąd zaczynamy odliczać kolejne wieki. Polana Festynowa
z widokiem na trzy „kurhany” nawiązuje jeszcze
do tych najbardziej odległych czasów, kiedy powstał pierwszy gród książęcy na wyspie, nazwanej później Ostrowem Tumskim. Nazwa pochodzi
od tumu, czyli katedry ufundowanej w XI wieku.
Zgodnie z decyzją władz miasta założenie biskupstwa przez Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski, zostało uznane za symboliczne narodziny Wrocławia. Ta data, czyli rok 1000. wyznacza
początek milenijnego kalendarza dziesięciu pasów leśnych.
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STREFA
REKREACYJNA

STREFA
LEŚNA

STREFA
LEŚNA

Część leśna parku, nazywana
też Lasem Tysiąclecia (pow. 47,4
ha), została posadzona na lewym
brzegu Ślęzy w ramach programu Face (1993-1995), przy współudziale Bredy – holenderskiego
miasta partnerskiego Wrocławia. Uzupełniając braki zieleni w
rejonie zachodnich osiedli mieszkalnych zalesiono wówczas także teren przy ul. Kosmonautów
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STREFA
REKREACYJNA

(pow. 100 ha), co zaczyna przynosić skumulowane pozytywne
efekty. Ze względu na przewagę
gatunków liściastych, które lepiej sobie radzą w warunkach
miejskich, drzewostan w parku
Tysiąclecia może być formalnie
uznany za las. Jego zadaniem jest
poprawa warunków klimatycznych oraz ochrona osiedla Nowy
Dwór przed hałasem i spalina-

mi z Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia. Rosnąc na oczach
mieszkańców szybko zyskał grono sympatyków, którzy tu regularnie spacerują lub biegają po
leśnych ścieżkach. Największym
zainteresowaniem cieszy się trasa biegowa wzdłuż Ślęzy oraz polana przy ujściu strumienia Kasina, gdzie z funduszu WBO 2014
zbudowano siłownię terenową.

Część rekreacyjna parku powstaje na prawym brzegu Ślęzy jako
przestrzeń publiczna, która łączy
cele społeczne i przyrodnicze z
bogatą treścią symboliczną. Jej
pomnikowy charakter wiąże się
z obchodami tysiąclecia miasta
w roku 2000 i jest swego rodzaju
opowieścią o historii Wrocławia,
w której ważną rolę pełnią równoległe pasy leśne X wieków oraz
przecinający je parów dawnego
starorzecza, zwany Meandrem.
Lasy, rozmieszczone jak skrzydła
po dwóch stronach centralnego

Forum, przypominają ptaka w
locie. Na zakończeniu południowego skrzydła (wiek X) mieści się
Polana Festynowa ze wzgórzem
widokowym. Skrzydło północne (wiek XX) graniczy z Polaną
Spotkań i wejściową kolumnadą
z brzóz od ulicy Sukielickiej. Tutaj też mieszczą się tereny sportowe z zapleczem obsługującym
również tereny zieleni. Centralne wejście zaplanowano na przedłużeniu Forum, na głównej osi
dojścia od osiedla Nowy Dwór.
Wzdłuż całego założenia prowa-

dzi dębowa Aleja Europejskiej
Stolicy Kultury, gdzie ma się znaleźć ścieżka rowerowa oraz odpowiednio wyposażony ciąg pieszy. Proces powstawania parku
zaczął się właśnie od posadzenia
Alei jesienią 2013 roku i od tego
czasu odbywa się przy stałym
udziale mieszkańców, którzy posadzili tu większość drzew i ani
przez chwilę nie zostali pozbawieni możliwości korzystania z
tego terenu.
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PASÓW
LEŚNYCH
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PAS
BUCZYNY

Wiek XI w historii Wrocławia
jest reprezentowany przez las bukowy z domieszką świerka, jaki można
spotkać na stokach masywu Ślęży.
Stamtąd też pochodzi serpentynit
– kamień, z którego przy skrzyżowaniu dwóch ścieżek zbudowano
podstawę polnego krzyża. Instalacja „Rozdroże” to pamiątka narodzin
Wrocławia w roku 1000 jako siedziby biskupstwa podległego metropolii gnieźnieńskiej. To także punkt 0
w parkowej kronice dziejów miasta,
mimo że okres przynależności do
Polski rozpoczął się dziesięć lat wcze-
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śniej. Tuż obok, ponad parowem starorzecza Ślęzy dominuje naturalnie
wysiany dąb Chrobrego, nazwany
tak na cześć pierwszego króla Polski
a jednocześnie założyciela katedry
na Ostrowie Tumskim, przy grodzie
książęcym (link do kalendarium).
Przyjęcie nowej wiary nie było jednak aktem jednorazowym ale procesem dość burzliwym, który przyniósł
powstanie pogańskie oraz interwencje zbrojne. Niemniej od połowy wieku sytuacja zaczęła się stabilizować,
podobnie jak związek z formującym
się państwem polskim.

wiek

XI
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PAS
BUCZYNY

Wiek XII w historii Wrocławia
jest reprezentowany przez drugi
las bukowy z domieszką jaworów.
Niegdyś puszcza bukowo-jaworowa porastała całe podnóża Sudetów,
współcześnie buki mają być masowo
dosadzane w tzw. leśnych gospodarstwach węglowych, ze względu na
duże ilości dwutlenku węgla, jakie
pochłaniają z powietrza. Las przecina dawna polna ścieżka a obok, na
polanie pomiędzy XII a XIII wiekiem
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zaplanowano miejsce na plac zabaw
dla dzieci w formie miasteczka, które ma przypominać o czterech lokacjach Wrocławia, jakie miały nastąpić w następnym stuleciu. Przez cały
wiek XII stolica Śląska pozostawała
jedną z głównych stolic Królestwa
Polskiego (obok Krakowa i Sandomierza) a w okolicy grodu na Ostrowie Tumskim powstało kilka osad i
kościołów.

wiek

XII
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PAS
DĄBROWY

Wiek XIII w historii Wrocławia
jest reprezentowany przez tzw.
kwaśną dąbrowę, która występuje
m.in. na stokach Raduni i Wieżycy
w masywie Ślęży. W zachodniej części lasu, przy polnej ścieżce znaleźć
można hotele dla owadów w formie kopców, kłód drzewnych oraz
budek zawieszonych w niewielkim
zagajniku topolowym. W dziejach
Wrocławia jest to okres aż czterech
lokacji miejskich. Pierwsza łączyła
się z przeniesieniem siedziby księcia i powstaniem tzw. Nowego Miasta w rejonie Nowego Targu, druga
miała miejsce w 1242 roku, po najeździe mongolskim. Oddano wówczas
pod zabudowę nowo rozplanowany
teren z Rynkiem, Placem Solnym i
ich otoczeniem w obrysie silnych
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murów obronnych. Ostrów Tumski z wyspami Piaskową, Słodową i
Bielarską znalazł się w wyłącznym
władaniu biskupów wrocławskich
podległych metropolii gnieźnieńskiej. Trzecia i czwarta lokacja potwierdzały nabyte prawa mieszczan
zarówno w obszarze związanym z
Rynkiem, jak i we wcześniej utworzonym Nowym Mieście. Pod koniec
panowania Piastów Śląskich Wrocław był dynamicznie się rozwijającym ośrodkiem handlu i rzemiosła,
siedzibą biskupstwa i stolicą Księstwa Wrocławskiego (od 1249 r.). Instalacja pn. „Gra o tron” – na polanie
pomiędzy XIII a XIV wiekiem – upamiętnia wcielenie księstwa do Korony Czeskiej po bezpotomnej śmierci
ostatniego Piasta (1335 r.).

wiek

XIII
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PAS
BREKINIOWY

Wiek XIV w historii Wrocławia
jest reprezentowany przez niezwykle rzadką dąbrowę brekiniową, którą na Dolnym Śląsku można spotkać
wyłącznie w rejonie Paszowic. Równie unikatowy charakter mają posadzone tutaj dęby omszone. Niewielkie kopce z kawałkami zmurszałego
drewna to hotele dla owadów podziemnych, zbudowane przy ścieżce
nieopodal grupy brekinii. Ten gatunek drzewa w niektórych częściach
Polski bywa nazywany brzękiem,
gdyż na wietrze jego liście wydają specyficzny dźwięk. W kronice
dziejów miasta jest to okres przynależności do Korony Czeskiej (od 1335
r.), która w tym czasie sięgała aż po
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Brandenburgię a poprzez osobę panującego była związana ze świętym
cesarstwem rzymskim. Wprawdzie
król polski Kazimierz Wielki zrzekł
roszczeń do Księstwa Wrocławskiego, to jednak proces przejmowania
pozostałych księstw śląskich ciągnął
się latami, powodując liczne konflikty oraz negocjacyjne spotkania królów. W wyniku „gry o tron” Śląsk aż
do 1621 roku pozostawał częścią Korony Czeskiej oraz Cesarstwa podczas gdy diecezja wrocławska nadal
podlegała metropolii gnieźnieńskiej.
Dopiero w 1815 roku została podporządkowana bezpośrednio Stolicy
Apostolskiej.

wiek

XIV
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PAS
GRĄDOWY

Wiek XV w historii Wrocławia
jest reprezentowany przez grabowolipowo-dębowy las grądowy, najczęściej spotykany na Dolnym Śląsku.
W XV wieku Wrocław należał nadal
do Korony Czeskiej, ale pozostawał z
dala od wojen religijnych, jakie ogarnęły jej tereny centralne. Nawet najazdy, czyli „rejzy” husyckie nękające w tym czasie Morawy i Śląsk nie
dotarły do samego miasta, będącego ostoją katolicyzmu. Stąd właśnie
Zygmunt Luksemburski wyruszył
w 1420 roku na wyprawę krzyżową
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przeciw Pradze, karząc wcześniej
zbuntowanych mieszczan i ograniczając ich swobody. Nie zakończyło
to czeskich wojen z Cesarstwem, w
których wyniku Wrocław znalazł
się przez krótki czas pod panowaniem węgierskim (1479-1490). Na
polanie pomiędzy XV a XVI wiekiem
znajduje się Forum – centralna przestrzeń publiczna w parku. Odnosi się
do złotego wieku w rozwoju kultury Wrocławia, który nastąpił w tym
czasie pomimo burzliwej sytuacji zewnętrznej.

wiek

XV
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Wiek XVI w historii Wrocławia

wiek

XVI
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jest reprezentowany przez las grądowy z drzewostanem lipowym – miododajnym i pachnącym. W bok od
Forum odchodzi obsadzona czereśniami polna droga, która odróżnia
ten pas leśny od innych, prowadząc
dalej ku terenom rolnym. Przypadkowym zbiegiem okoliczności to proste cięcie w przestrzeni odpowiada
historycznemu rozłamowi, jaki się
dokonał wraz z przejściem miejskiej
większości na protestantyzm w 1524
roku. Odtąd przez parę stuleci miała
się utrzymywać linia podziału między protestanckim patrycjatem niemieckim a biskupstwem na Ostrowie
Tumskim i w dużej mierze polskojęzyczną enklawą katolicką Nowego
Miasta. Niemniej ścieranie się różnych idei doprowadziło we Wrocławiu do powstania silnego kręgu humanistów, zwłaszcza we wczesnym
okresie panowania austriackiej linii

Habsburgów, którzy objęli tron czeski w 1526 r. Do końca ich zwierzchności nad Śląskiem kolejni władcy z
tego rodu byli też wybierani na świętych cesarzy rzymskich. Zapewniało
im to wpływy praktycznie w całej
środkowej Europie, nadając bardziej
„unijny” wymiar rozwojowi kultury
w tym obszarze. Wśród ówczesnych
humanistów poczesne miejsce zajmował Laurentius Scholtza – lekarz, botanik, kolekcjoner, właściciel
pięknego ogrodu i inicjator święta
kwiatów Floralia Wratislaviensa. Z
drugiej strony wielkomocarstwowa
polityka osoby panującej skutkowała
stałym uwikłaniem w jakieś konflikty, co wieku następnym miało doprowadzić do wyniszczającej wojny
trzydziestoletniej. Ten dramatyczny
okres upamiętnia instalacja „Wilczy
dół” na polanie pomiędzy XVI a XVII
wiekiem.
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Wiek XVII w historii Wrocławia

wiek

XVII
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jest reprezentowany przez las grądowy typowy dla dolin rzecznych,
gdzie dęby, graby i lipy mieszają się
z gatunkami drzew nadwodnych –
olchą, jesionem i wiązem. Powraca
tutaj meandrujący pas starorzecza
oraz martwe kłody drzew, bardzo
pożądane w tego typu zalesieniach.
W historii Wrocławia jest to okres
„wilków”, naznaczony przez wojny
religijne, głód i epidemie. Bunt protestanckich panów czeskich przeciw
represjom ze strony Habsburgów zapoczątkował wojnę trzydziestoletnią
(1618-1648), w której Śląsk początkowo wspierał rebeliantów. Po klęsce
pod Białą Górą złożył jednak cesarzowi deklarację lojalności w 1621
roku w zamian za gwarancję swobód wyznaniowych. Był to koniec
aliansu trwającego blisko trzy stule-

cia, gdyż pozbawienie Czech statusu
królestwa podporządkowało Śląsk
administracji centralnej w Wiedniu. Kiedy lokalny z pozoru konflikt
przerodził się w długotrwałą wojnę,
która wyniszczyła całą środkową
Europę, położony na uboczu Wrocław zdołał uniknąć poważniejszych
strat. Po pokoju westfalskim stał się
więc jednym z ważniejszych ośrodków odrodzenia gospodarki i kultury, miastem barokowej architektury,
poetów, ludzi tak wybitnych, jak Angelus Silesius – poeta, mistyk, jedna z
bardziej znanych postaci swej epoki.
Instalacja o nazwie „Zarodki” na polanie między XVII a XVIII wiekiem
symbolizuje założenie Kolegium Jezuickiego w 1702 r, które później
miało się przekształcić w uniwersytet.
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Wiek XVIII w historii Wrocławia

wiek

XVIII
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jest reprezentowany przez las grądowy typowy dolin rzecznych o
nieco innym składzie niż w pasmie
poprzednim. Dęby, graby i lipy są
mniej liczne niż typowo nadwodne
jesiony, olchy czarne i wiązy limaki. Początek tego stulecia łączy się z
nasileniem kontrreformacyjnej polityki Habsburgów oraz wzrostem
niezadowolenia wśród większości
protestanckiej Wrocławia. Kiedy
rosnące w siłę państwo pruskie upomniało się o należne mu ziemie na
Śląsku, znalazło tu wielu sympatyków, którzy w zmianie politycznej
przynależności widzieli szansę na
rozwiązanie własnych problemów.
Antyaustriacka postawa mieszczan

ułatwiła Fryderykowi II zajęcie Wrocławia w 1741 roku i wcielenie go do
Prus jako trzeciej stolicy prowincji,
obok Berlina i Królewca. Wbrew
oczekiwaniom zakres swobód miejskich został ograniczony, samo zaś
miasto zamieniło się w silnie ufortyfikowaną twierdzę, stojącą na straży
świeżych zdobyczy terytorialnych.
Pojawili się też nowi ludzie, głównie wojskowi, jak założyciel parku
Szczytnickiego, pierwszego terenu
zieleni dostępnej dla mieszkańców.
Ten fakt upamiętnia mała wysepka
irysowa wewnątrz meandra starorzecza, natomiast na sąsiedniej polanie ma się znaleźć „industrialny”
plac zabaw, odnoszący się do rozwoju przemysłu w wieku następnym.
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Wiek XIX w historii Wrocławia

wiek

XIX
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jest reprezentowany przez las łęgowy z nadrzecznymi zaroślami
wierzbowymi. Dominują w nim olchy, jesiony i wiązy z domieszką
brzozy omszonej, wzdłuż meandra
natomiast pojawia się wierzba, częściowo w postaci starych pni, jako
hoteli dla owadów i innych organizmów żerujących w martwym drewnie. W dziejach pruskiego wówczas
miasta to stulecie zaczęło się dla od
oblężenia przez armię napoleońską
w 1806 roku, które doprowadziło
do kapitulacji i wyburzenia murów
miejskich. W ich miejscu pojawiła
się Promenada nad fosą a Wrocław
uzyskał dostęp do nowych terenów
pod zabudowę. Pomimo trudnych
warunków wyjściowych nastąpił
dynamiczny rozwój miasta, spowo-

dowany pojawieniem się kolei, rozwojem przemysłu i nauki. Prawdziwy skok rozwojowy nastąpił po 1871
roku, kiedy Prusy wygrały wojnę z
Francją i stanęły na czele Cesarstwa
Niemieckiego. Uzyskane odszkodowania wojenne umożliwiły realizację wielu inwestycji miejskich, między innymi związanych z żeglugą
na Odrze. Zaczęto też szukać odpowiedzi na pytanie, czym przejawia
się śląskość w krajobrazie miasta.
W ramach współpracy władz z naukowcami z Ogrodu Botanicznego
nie tylko postawiono na bardzo wysokim poziomie edukację przyrodniczą, ale też dodano nowe fragmenty
parku Szczytnickiego oraz park Południowy, gdzie powstały trzy strefy
krajobrazowe Śląska.
.
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Wiek XX w historii Wrocławia

wiek

XX
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jest reprezentowany przez las łęgowy z nadrzecznymi zaroślami
wierzbowymi o nieco innym składzie niż w pasmie poprzednim. Najliczniej występuje tu wierzba i topola, rosnące wzdłuż meandrującego
starorzecza. Centralnym elementem
pasma jest niewielki pagórek rozcięty w jednym miejscu kamiennym
gołoborzem. To „Szczeliniec” – instalacja przypominająca o dramatycznym pęknięciu jakie powstało w
historii miasta i jego mieszkańców w
1945 roku. Zanim jednak doszło do
tych wydarzeń, na początku stulecia rozwinął się tu „wspaniały wrocławski modernizm” przerwany najpierw przez pierwszą a potem przez
II wojnę światową. Jego szczytowym
osiągnięciem jest powstanie Hali
Stulecia w 1913 r. oraz pierścienia

osiedli ogrodowych wokół miasta.
W 1944 roku Wrocław został zamieniony w twierdzę bez możliwości jej
poddania. Chcąc ograniczyć straty
ludności cywilnej władze wojskowe nakazały jej ewakuację, po czym
broniły miasta aż do ostatnich dni
wojny. Zniszczenia były ogromne i
nadaremne, gdyż zgodnie z nowym
podziałem Europy po raz kolejny
Wrocław zmienił swoją polityczną
przynależność wracając po sześciu
wiekach do Polski. Nastał trudny
okres odbudowy, formowania się
nowej społeczności oraz określania własnej pozycji na mapie kraju.
Dopiero zmiany ustrojowe po 1989
roku i rozwój samorządności umożliwiły miastu wysunięcie się na mocną pozycję. Ostatnie stulecie okazało
się więc wiekiem nieustannych wyzwań, symbolizowanych przez pagórek ze „Szczelińcem”.
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POLANA
FESTYNOWA

Położona u stóp Góry jest największą otwartą przestrzenią w parku.
Znajduje się na południowym krańcu Alei ESK jako miejsce możliwe do
dowolnej adaptacji na różnego typu
wydarzenia. Koresponduje z bardziej zabudowaną Polaną Spotkań po
przeciwnej stronie pasów leśnych.
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POLANA
SPOTKAŃ

W roku 2000 mieszkańcy przyjęli
misję „Wrocławia 2000+” jako „miasta spotkań” pomiędzy kulturami,
które w ciągu wieków budowały jego
różnorodność. Do tej misji nawiązuje cały Park Tysiąclecia a zwłaszcza
przyległa Polana Spotkań, gościnna
i otwarta na nadchodzące wydarzenia.
Polana Spotkań to druga największa przestrzeń publiczna w parku a
zarazem dopełnienie Polany Festynowej na południowym krańcu Alei
ESK. Odwzorowuje rozmieszczenie miejsc spotkań we Wrocławiu
w stosunku do Rynku, który został
tu oznaczony jako największy stół
biesiadny. Na wschód od niego trzy
wielkie głazy symbolizują Ogród
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Zoologiczny, Park Szczytnicki z Terenami Wystawowymi oraz park
sportowy wokół Stadionu Olimpijskiego. Poruszając się dalej zgodnie
z ruchem wskazówek zegara napotyka się stoły biesiadne w miejscach
Parku Wschodniego, Południowego,
zespołu grabiszyńsko-oporowskiego,
Parku Milenijnego, Parku Zachodniego oraz karłowickiego zespołu
zieleni, który zamyka cały ten krąg.
Instalacja powstała na Światowe
Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku,
w nawiązaniu do misji współczesnego Wrocławia jako miasta spotkań. Pamiątką po tym wydarzeniu
jest wielki głaz na miejscu Ostrowa
Tumskiego, w którym reprezentanci
poszczególnych grup umieścili własne kamyki pamięci
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