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Wroc≥aw

Ostrów Tumski

D≥. trasy: 2,7 km

Liczba PK: 24

Opracowanie: Śp. S≥awomir Otap 

Aktualnoœæ mapy: wrzesieñ 2016 r.

Wersja 1.1

Na planie Wroc≥awia zaznaczono punkty 

kontrolne (PK), którymi sπ charakterystyczne 

obiekty. Nale¿y odnaleŸæ te miejsca

i potwierdziæ odpowiadajπc na pytania. 

Odpowiedzi nale¿y dostarczyæ

do organizatora.

Ostrów Tumski –najstarsza zabytkowa czêœæ 
Wroc≥awia, która powsta≥a na obszarze 

przepraw na Odrze. Wykopaliska 
archeologiczne pozwoli≥y ustaliæ,

¿e najwczeœniej zamieszka≥y by≥ teren
od koœcio≥a œw. Marcina do koœcio≥a

œw. Krzy¿a. Za≥o¿ony na Ostrowie Tumskim 
gród stanowiπcy siedzibê pierwszych Piastów 

powsta≥ prawdopodobnie w X stuleciu.
Pod koniec XIII w nastπpi≥a dalsza rozbudowa 

grodu, który sta≥ siê zamkiem. W roku 1315 
ca≥y Ostrów Tumski zosta≥ sprzedany 
w≥adzom koœcielnymi od tego czasu 

jurysdykcja œwiecka przesta≥a obowiπzywaæ. 
Od 1382 r. Ostrów Tumski sta≥ siê oœrodkiem 

w≥adzy biskupiej, a nikomu niepotrzebny 
zamek zosta≥ zburzony na prze≥omie XV

i XVI w. Ostrów Tumski przesta≥ byæ wyspπ
po 1807 r., gdy wyburzono fortyfikacjê 
Wroc≥awia i zasypano czêœci fos w tym 

równie¿ odnogê Odry, która oddziela≥a wyspê 
od lπdu. Reliktem dawnej fosy jest staw
w Ogrodzie Botanicznym, a w miejscu 

dawnego mostu „Za Katedrπ” jest obecnie Plac 
Katedralny.

èród≥o mapy:
© Autorzy openstreetmap.com
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (10/D/16) 

PK 1 
Most Tumski, jedna z najstarszych przepraw we Wrocławiu, łączy Ostrów Tumski z Wyspą Piaskową. Obecny stalowy most 
powstał w latach 1888-1892. 

W którym roku ustawiono rzeźby św. Jadwigi i św. Jana Chrzciciela? 

PK 2 
W tym miejscu w 1968 r. zrealizowano zdjęcia do serialu „Stawka większa niż życie". 

Który odcinek (numer) serialu był tu realizowany? 

PK 3 
Pomnik papieża Jana XXIII odsłonięty w czerwcu 1968 r. 

Jaki łaciński napis umieszczono na podstawie pomnika? 

PK 4 
Kościół św. Marcina wzniesiony w XIII w. na terenie dawnego zamku książęcego. W okresie międzywojennym był miejscem 
polskich nabożeństw i spotkań Polaków z Wrocławia i Dolnego Śląska. 

Od kiedy miały miejsca te wydarzenia? 

PK 5 
Dawny gród, później zamek książęcy. Najstarszy gród powstał w 1 poł. X w., a pierwszy budynek rezydencjonalny w 2 poł. XI w. 
Po pracach konserwatorskich w latach 1949-1974 wyeksponowano relikty muru zamku i fundamenty pałacu. 

Z którego wieku pochodził pałac? 

PK 6 
Dawny sierociniec dla dzieci sierot pochodzenia szlacheckiego wzniesiony w latach 1702-1715. 

Ile lwów znajduje się w herbie na ścianie budynku? 

PK 7 
Kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja ufundowany w 1288 r. przez Henryka Prawego – pierwszy dwukondygnacyjny kościół na Śląsku. 

Kto był w latach 1503-1538 kanonikiem scholastykiem kolegiaty św. Krzyża? 

PK 8 
Dawna kanonia kapituły świętokrzyskiej z przełomu XIII i XIV w. Obecny kształt zyskała po 1791 r. Na rogu budynku krasnal 
Kawiarek popija kawę. 

Co z góry oświetla krasnala? 

PK 9 
Rezydencja Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. 

Jaki rok widnieje nad wejściem z dziedzińca do rezydencji? 

PK 10 
Figura MB Królowej Pokoju. 

Jaki rok widnieje na postumencie? 

PK 11 
Katedra św.Jana Chrzciciela wzniesiona na początku XI w., odbudowana po zniszczeniach wojennych w latach 1946-1951. 
Tablica poświęcona działaczom „Solidarności", którzy w stanie wojennym w tym kościele znaleźli schronienie i wsparcie. 

Fragment którego psalmu wyryto na tablicy? 

PK 12 
Budynek Papieskiego Wydziału Teologicznego. Tablica z okazji 300-lecia wydziału. 

Jaki łaciński napis widnieje na górze tablicy ponad herbem? 

PK 13 
Dawna kanonia kapituły katedralnej. 

W jakim stylu przebudowano ją w pierwszej połowie XVIII wieku? 

PK 14 
Kościół katedralny. Tablica na bocznej ścianie świątyni. 

Komu została poświęcona? 

PK 15 
Zgromadzenie sióstr św. Elżbiety. Przejście nad ulicą łączące klasztor z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. 

Ile okien znajduje się w łączniku? 

PK 16 
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Założone w 1854 r. zgromadzenie miało zapewnić katolickim służącym 
opiekę i schronienie. 

Jaką nazwę nosi Duszpasterstwo Akademickie mieszczące się w tym budynku? 

PK 17 
Kolumna z figurą Chrystusa Króla. 

Kiedy została odsłonięta? 

PK 18 
Wyższe Seminarium Duchowne. Dawny biskupi konwikt teologiczny „Georgianum". Neogotycki budynek został wzniesiony  
w latach 1894-1895.  

Jaki Papieski Fakultet mieści się w tym gmachu? 

PK 19 
Wejście do Muzeum Archidiecezjalnego. 

Jaki rok widnieje nad wejściem? 

PK 20 
Kościół św. Idziego wzniesiony w latach 20. XIII w. Jest to najstarszą późnoromańska świątynia Wrocławia zachowana  
w pierwotnym stanie. 

Ile kolumienek podtrzymuje romański portal? 

PK 21 
Biblioteka oraz archiwum i muzeum archidiecezjalne. Neogotycki gmach wzniesiono w 1896 r. 

Ile osób uhonorowano tablicami na ścianie budynku? 

PK 22 
Kamienica. Dom nr 11 wzniesiony w 1870 r., przebudowany w 1884 r. 

Co mieściło się tu pierwotnie? 

PK 23 
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa. 

Jak nazywa się środowiskowy klub dla dzieci z zespołem Downa? 

PK 24 
Ogród Botaniczny UWr założony w 1811 r. Obok wejścia do ogrodu jeden z budynków Wydziału Botanicznego UWr. 

Ile instytutów mieści się w tym budynku? 
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