
Ogród Japoński we Wrocławiu został zaaranżowany zgodnie z regułami projektowania tradycyjnych
orientalnych ogrodów. To pełen symboli przykład harmonijnego połączenia sił przyrody i działania
człowieka. Przyciąga architekturą, aranżacją i rzadką roślinnością. W jego budowie brali udział specjaliści
z Japonii – architekci krajobrazu i ogrodnicy. Kolekcja roślin w Ogrodzie Japońskim składa się z około
200 gatunków drzew, krzewów i kwiatów. W ogrodzie jest około 30 gatunków roślin z Dalekiego
Wschodu i Japonii. To m.in. modrzewnik chiński, miłorząb dwuklapowy, klon grabolistny, szupin chiński.
Podziwiać można także metasekwoję chińską, klony palmowe, sosnę koreańską oraz kilkadziesiąt odmian
różaneczników i azalii. 
Odrębnym systemem, ale nie mniej widowiskowym, jest układ strumieni, kaskad i stawów w Ogrodzie
Japońskim. Ich charakter sprawia, że są silnie osadzone w dalekowschodniej filozofii i kulturze, a ogród
jest pełen symboli. Można tu wyróżnić np. kaskadę męską i żeńską, Staw IKE, czyli morze w ogrodzie,
kamienne plaże oraz drewniane mosty.
Warte obejrzenia są także bramy, herbaciarnia czy kamienne latarnie – część z elementów wystroju
pochodzi z oryginalnych azjatyckich ogrodów z XVIII i XIX wieku.
Nawet ryby w stawie Ogrodu Japońskiego – karpie Koi – nie są wybrane przypadkowo. To obowiązkowi
lokatorzy tradycyjnych ogrodów japońskich. Karp Koi to symbol szczęścia, odwagi i długowieczności.
Ryby tego gatunku żyją nawet 70 lat.

OGRÓD JAPOŃSKI

SZCZEGÓŁY CENY 205 zł/ osobę
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW
TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka Przewodnika, bilet wstępu do Ogrodu Japońskiego,
wstęp do Auli Leopoldina, oraz na Wieżę Matematyczną, w razie braku możliwości zwiedzania sal Muzeum
Uniwersytetu Wrocławskiego wejście na Most Pokutnic

WROCŁAW PIĘKNY Z NATURY- OGRÓD JAPOŃSKI
TERMIN 22.04.2023 

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 
KATOWICE Zatoczka przy MCK ul. Olimpijska, godzina 06:10 
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 06:45 
GLIWICE Parking przy Centrum Handlowym Europa Centralna, przy McDonald' s godzina 7:05 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1 (dawne 870).

Godzina 10:20 Przyjazd do Wrocławia, spotkanie z Przewodnikiem, zwiedzanie miasta, sal Uniwersytetu
Wrocławskiego (w przypadku braku możliwości zwiedzania sal grupa wejdzie na Most Pokutnic). Czas
wolny m.in. na posiłek
Godzina 15:30 Przejazd pod Ogród Japoński - zwiedzanie plus czas wolny
Godzina 17:00 Wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 20:00 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych
przesunięć, zdarzeń losowych)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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Muzeum mieści się w głównym budynku uniwersyteckim, barokowym gmachu projektu Krzysztofa
Tauscha, usytuowanym nad brzegiem Odry. Jego sylwetka architektoniczna, wzbogacona wspaniałym
wystrojem rzeźbiarskim i malarskim, zaliczana jest do najcenniejszych zabytków barokowych w Polsce i
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Aula Leopoldyńska, największa i najbardziej reprezentacyjna część głównego gmachu Uniwersytetu
Wrocławskiego, to cenny i unikatowy zabytek świecki późnego baroku. Wzniesiona w latach 1728-1732
wraz z całym kompleksem budynków uniwersyteckich, otrzymała swoją nazwę na cześć cesarza Leopolda
I, fundatora Uniwersytetu w roku 1702. Aulę projektował Christophorus Tausch, uczeń Andrei Pozza,
znanego włoskiego architekta, malarza i filozofa. Pokryta została freskami przez Johanna Christopha
Handkego z Ołomuńca. Twórcą rzeźb figuralnych był Franz Joseph Mangoldt, znany artysta wrocławski
rodem z Moraw, a ornamenty sztukatorskie i marmoryzację wykonał włoski mistrz Ignazio Provisore.
Wymienieni twórcy doskonale zrealizowali artystyczną wizję Andrei Pozza: rzeźba, architektura i
malarstwo tworzą jedną organiczną całość. Trójdzielność kompozycji wnętrza Auli powstała przez
wydzielenie podium, audytorium i wspartej na filarach empory muzycznej.
WIEŻA MATEMATYCZNA Schody Cesarskie prowadzą na Wieżę Matematyczną, której pomieszczenia
stanowią dzisiaj przestrzeń ekspozycyjną Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, a taras widokowy
stwarza turystom możliwość podziwiania panoramy miasta. Wieża to dawne Obserwatorium
Astronomiczne, urządzone w końcu XVIII wieku. Założył je w 1791 roku eksjezuita Longinus Anton
Lorenz Jungnitz, profesor wrocławskiej Leopoldiny, zapalony przyrodnik, fizyk i astronom. Głównymi
instrumentami naukowymi tego początkowego okresu były: luneta o ogniskowej 5 stóp, instrument
przejściowy o ogniskowej 6 stóp oraz skonstruowany w najwyższej kondygnacji wieży gnomon z
wytyczoną w posadzce linią południkową, zachowaną do dnia dzisiejszego.

MUZEUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO: 
AULA LEOPOLDINA, WIEŻA MATEMATYCZNA


