Zielony wrocław

Tu staw wiekowy
skacze żaba – i oto
woda zagrała.

Napisz swoje haiku.

Bashō Matsuo,
haiku w przekładzie
Agnieszki Żuławskiej-Umedy
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OGRÓD JAPOŃSKI

MIASTO DIALOGU
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W ciągu jednej chwili możesz poczuć się jak w Kraju Kwitnącej
Wiśni, spacerując po Ogrodzie Japońskim. Daj się zainspirować
przyrodzie i napisz tu własne haiku, czyli rodzaj krótkiego
wiersza wywodzącego się z Japonii.

To świetne miejsce widokowe, ale musisz pokonać wiele
schodów, aby wejść na szczyt, więc trzymaj się mocno poręczy!
Będąc na górze, rozejrzyj się bardzo uważnie i sprawdź, czy
dostrzegasz rządek kolorowych kamienic na Rynku.

Adama Mickiewicza 1

Szewska 10

OGRÓD BOTANICZNY
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Zastanawiasz się czasem, co masz pod stopami? Pod miejskim
asfaltem są warstwy piasku, ziemi, iłu, a nawet węgla ze
skamielinami. Żeby lepiej to sobie wyobrazić poszukaj Przekroju
Geologicznego w Ogrodzie Botanicznym.

DZIELNICA CZTERECH WYZNAŃ
Wrocław to Miasto Dialogu. Niezależnie od tego jakiego jesteś wyznania, możesz pójść do różnych świątyń. Będąc tam, obserwuj,
pytaj i słuchaj: szukaj nie tylko różnic, ale i podobieństw między
religiami.

Henryka Sienkiewicza 23
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MOSTEK CZAROWNIC

okolice Pawła Włodkowica
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PARK SZCZYTNICKI
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W Parku Szczytnickim możesz podziwiać Fontannę Multimedialną, Halę Stulecia z Centrum Poznawczym i Iglicę. Przyjrzyj się też
Pawilonowi Czterech Kopuł: każda z kopuł zrobiona jest z miedzi.
Początkowo miały kolor określany jako miedziany, a jaki kolor
mają dziś? Dowiedz się, dlaczego miedź zmienia kolor (na pewno
wiedzą to w Europejskim Instytucie Miedzi we Wrocławiu).

Twoje podwórko jest Twoje, więc troszcz się o nie. Zobacz,
jak robią to mieszkańcy z Roosevelta 5 wspólnie z Ośrodkiem
Kulturalnej Animacji Podwórkowej. Zwołaj sąsiadów i razem
zadbajcie o Waszą wspólną przestrzeń. Może puszka farby,
trochę ziemi i nasion odmienią Ci widok z okna?

Spróbuj znaleźć
wyjście z labiryntu.
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okolice Hali Stulecia

PODWÓRKO OKAP–u

Franklina Delano Roosevelta 5a

spacer ze sztuką

Do pohasania

Wpisz nazwę tego mostu.

Odra
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PARK BROCHOWSKI
Lubisz się trochę zgubić? Możesz spróbować jak to jest w kilometrowej długości grabowym labiryncie w parku. Koniecznie
zabierz ze sobą kanapkę, żeby się posilić – może z pasztecikiem
wrocławskim? Przepis znajdziesz na drugiej stronie.

Brochów

Wiesz, kto jest najważniejszy w mieście? MIESZKAŃCY! Ten
pomnik jest więc trochę na Twoją cześć! Wtop się w tłum
postaci, znieruchomiej i poobserwuj ulicę z tej perspektywy. Co
ciekawego udało Ci się zobaczyć?

Zaplanuj trasę dojazdu MPK
z domu do Zajezdni.

Zanotuj dane
z przejazdu Polinką.

POMNIK ANONIMOWEGO PRZECHODNIA

skrzyżowanie Świdnickiej i Józefa Piłsudskiego

Cena biletu:
5

ZAJEZDNIA NA LEGNICKIEJ
Skatepark zlokalizowany w nieczynnej zajezdni tramwajowej
to miejsce z duszą. Mali Odkrywcy mogą tu poszaleć na desce, rolkach lub rowerach oraz powędrować w poszukiwaniu własnego
tajnego zakątka.

Liczba pasażerów:

Oznacz rysunkiem kropli wody numerki miejsc
związanych z wodą (rzeką, stawem lub mostami).

Czas podróży:
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PARK STAROMIEJSKI
W tym ogrodzie panuje niezwykła atmosfera. Może sprawia to
francuska karuzela, szachowy plac zabaw jak z „Alicji po drugiej
stronie lustra”, a może bliskość Teatru Lalek? Poćwicz zdolności
aktorskie i spaceruj po parku, wcielając się kolejno w role konika
szachowego i marionetki.

Legnicka 65

okolice Placu Teatralnego
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WUWA

15

WuWę zaprojektowała w latach 20. XX w. grupa architektów
i choć każdy inspirował się czymś innym, osiedle to jest harmonijne i przyjemne. Będąc tam, odszukaj budynek dawnego
przedszkola, ten z ilustracji. Dziś jest to siedziba Okręgowej Izby
Architektów i punkt informacyjny o osiedlu.
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NAD ODRĄ
MIASTO STU MOSTÓW
Wrocław słynie ze swoich mostów i wysp. Wybierz się na wodny
spacer po Wrocławiu i obejrzyj to miasto z innej perspektywy.
W Zatoce Gondoli możesz wypożyczyć łódź albo skorzystać
z tramwaju turystycznego. Po każdym takim wodnym spacerze
spróbuj znaleźć informację o tym, pod jakimi mostami przepływaliście.

NA DESZCZ

B

katolicyzm

C

judaizm
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D prawosławie
Wtop się w tłum i zrób sobie
pamiątkowe zdjęcie!

Piaskowa 17
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Zaprojektuj swój mural.
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HYDROPOLIS

Świdnicka 8c

Na Grobli 19/21

Zaprojektuj swój
znaczek z Wrocławia.
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POLINKA I BUDYNEK C-13
Inspiracją do stworzenia budynku C-13 Politechniki (tzw.
Serowca) była taśma perforowana. Pierwsze polskie komputery
Odra, składane we Wrocławiu, zapisywały dane na takich dziurkowanych taśmach. Podejdź naukowo do przejażdżki Polinką
i zanotuj kilka danych.

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego

KRYJÓWKA
W Infopunkcie Barbara znajdziesz wspaniałą Kryjówkę – to taki
leśno-łąkowy schowek tylko dla dzieci. Jakie jest Twoje ulubione
zwierzę? Wyobraź sobie, że nim jesteś. Które miejsce w Kryjówce
będzie najlepsze na jego legowisko?

Polis to miasto, a hydro – coś związanego z wodą. W Hydropolis
dowiesz się więc, jakie znaczenie ma woda w mieście, ale nie
tylko: poznasz tam również historię wody na Ziemi, zgłębisz
tajemnice oceanów i zobaczysz wodną drukarkę.

9

HALA TARGOWA
Wrocławska Hala Targowa to jedno z najciekawszych targowisk
w Polsce. Jej modernistyczne wnętrze najlepiej podziwiać
z galerii na pierwszym piętrze. Sprawdź, czy znajdziesz pachnącą
herbaciarnię ukrytą za jednym ze stoisk na parterze.
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Jana Ewangelisty Purkyniego 9

8

Józefa Piłsudskiego 67

Dopasuj symbol
do religii.

A protestantyzm
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Tu wszystko gra! W Teatrze Capitol jest dźwiękowa ściana
PukPoint oraz Muzyczny Trzepak. Zagraj na nich rytm najlepszy
do maszerowania podczas spacerów po Wrocławiu. Znajdź
w Internecie piosenkę o wrocławskich tramwajach i spróbuj ją
tu wykonać.
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Zygmunta Wróblewskiego 18

PODWÓRKO CAPITOLNE

18

Zgadnij, kto gdzie się kryje.

MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI
Znajdziesz tu ogromną kolekcję znaczków pocztowych –
ponad 11 milionów! Na stronie Poczty Polskiej możesz zaprojektować i wykonać własny, korzystając z usługi MójZNACZEK, po
uruchomieniu aplikacji. Świetnie nada się on na NIEMAPOWĄ
pocztówkę. Prześlij komuś pozdrowienia z Wrocławia!

Zygmunta Krasińskiego 1

© autorzy OpenStreetMap, licencja Open Database License, www.openstreetmap.org

TWÓJ wrocław
Zaznacz Twoje ulubione miejsca i trasy
we Wrocławiu według schematu kolorów:
Twoje parki i place zabaw
ulubione miejsca nad wodą
ciekawe budynki
znane Ci kina, biblioteki i muzea
lodziarnie, cukiernie i restauracje,
w których zdarzyło Ci się jeść
wyrysuj tym kolorem trasę Twojego
najlepszego spaceru po Wrocławiu
narysuj TAJNY ZNAK w miejscu
uwolnienia Krasnoludka

Twój
krasnoludek

Przepis
na pasztecik
wrocławski
W odległym XVIII wieku w wielu eleganckich domach królował przysmak
zwany Pasztecikiem Wrocławskim. Niestety wojenna zawierucha przykryła kurzem niepamięci przepis na tę smaczną i całkiem prostą potrawę. Na
szczęście wytrwali współcześni kuchenni archeologowie odkryli sekret
tych pasztecików i dziś każdy może się nimi cieszyć we własnym domu.
Namów całą rodzinę do wspólnego gotowania!

„Willa, przychodnia i sześć wieżowców – co mają ze sobą wspólnego tak różne budynki?
Ten pierwszy, przedwojenny, to pamiątka architektury modernistycznej Breslau. Willa
miała służyć wygodzie i zdrowiu mieszkańców, stąd tak ważną rolę odgrywała w niej
zieleń. Wrocławski modernizm to jednak nie tylko przedwojenne budynki niemieckich
architektów. Zielone ogrody miały powstać też na dachach sedesowców. Z kolei dbanie
o zdrowie wrocławian było zadaniem nowoczesnego centrum medycznego Dolmed,
gdzie chorych badano w przestrzeniach kojarzących się ze statkiem kosmicznym. W swej
bogatej historii Wrocław nieustannie toczy dialog z przeszłością, do dziś chętnie czerpiąc
między innymi z modernistycznych wzorców”.

SKŁADNIKI

PRZYPRAWY

pęknięcia, wgłębienia, niczyje parapety albo mocowanie rynny – to też

• ciasto francuskie

• świeża kolendra

Ola Solińska,
Projekt „Kto widział... modernizm”
Stowarzyszenia PAKT

świetne tereny dla krasnali!

• mielone mięso z piersi kurczaka lub perliczki

• garść goździków

3. Umieść krasnoludka w wybranym miejscu tak, żeby nikt nie widział.

• 20 dag szynki wieprzowej

• odrobina anyżu

Willa doktora Kriebla

4. Zrób krasnoludkowi zdjęcie na pamiątkę, życz szczęścia na nowej drodze

• 3 małe cebule szalotki

• pieprz w kulkach

ul. Karola Lipińskiego 1
proj. Adolf Rading / 1927

Wrocław to miasto pełne krasnali.
Weź się do dzieła i zrób własnego krasnoludka!

WROCŁAW

1. Zrób malutkiego krasnoludka. Papier, plastelina, żołędzie, nieużywany

N I EMA PA

ludzik-zabawka, słomka albo korek po napoju... każdy materiał jest dobry.
Możesz nawet zrobić całą rodzinę!
2. Pójdź na spacer i wybierz miejsce, gdzie uwolnisz krasnoludka. Musi być
dobrze ukryte przed oczami ciekawskich: może znajdziesz pustą dziuplę
albo jamkę pod korzeniem drzewa? Budynki w mieście mają czasami
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i zostaw go, żeby mógł wejść w świat krasnali.
5. Nikomu nie mów, gdzie uwolniłeś krasnoludka, ale możesz udzielać
wskazówek i podpowiedzi, gdyby ktoś chciał go odwiedzić. Zaznacz

Przyda się też kawałek skórki bułki, odrobina tłuszczu (może być masło),
szklanka rosołu, miód i ocet winny oraz woda.

to miejsce na planie Wrocławia powyżej.

PRZEPIS
Foremkę wysmaruj masłem, posyp tartą bułką i wyłóż ciastem francuskim z wykrojonym
w słupek kawałkiem skórki bułki pośrodku. Usmażone mięso mielone wymieszaj z posiekaną szynką. Na patelni rozpuść tłuszcz, dorzuć posiekane szalotki, kolendrę, anyż,
goździki oraz pieprz. Smaż tę mieszankę przez kwadrans. Wymieszaj wodę z miodem
i octem w szklance i wlej do przypraw na patelni. Zalej wszystko rosołem. Gdy sos zmieni
się w gęstą maź, przecedź zawartość patelni tak, by nie zostawić farfocli. Do sosu dorzuć
mięso i nałóż jeszcze ciepłą masę na ciasto francuskie. Zaklej pasztecik, wierzch posyp
cukrem i piecz do momentu, gdy ciasto się zarumieni. Po ostygnięciu zjedz ze smakiem.

Przepis: Archiwum Slow Food Dolny Śląsk

Dolmed
ul. Legnicka 40
proj. Anna i Jerzy
Tarnawscy / 1977

Zakoduj swoje imię.

Sedesowce
plac Grunwaldzki 4–20 oraz
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 15
proj. Jadwiga Grabowska-Hawrylak / 1973
NIEMAPA to seria nietypowych przewodników dla rodzin, które chcą odkryć miasto
na nowo. W zabawny i graficzny sposób przedstawia ciekawe miejsca, lokalną kulturę
i kuchnię. Wymyślona została przez Mamy Projekt, a za jej wygląd odpowiada Studio
Ładne Halo. Wszystkie NIEMAPY można pobrać z www.niemapa.pl.
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