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Liceum Ogólnokształcące nr 5, to jedno z najstarszych, najbardziej znanych liceów we
Wrocławiu. Zwane “Piątką”, od 70 lat wypuszcza na świat kreatywnych, otwartych
ludzi, którzy świetnie odnajdują się w późniejszym życiu. Jej patronem jest polski poeta
i malarz i generał Powstania Kościuszkowskie– Jakub Jasiński. Piątka w swojej historii
miała 3 siedziby. Pierwsza znajdowała się w starym, ceglanym budynku
poniemieckiego szpitalu – aktualnie znajduje się tam inne liceum. Druga, zbudowana w
latach 60. XX wieku, zalicza się do tak zwanych “tysiąclatek”, szkół budowanych na
1000 lecie chrztu Polski. W tym budynku Piątka miała lata swojej największej
świetności i do dziś jest on przepełniony duchem szkoły. Obecne Liceum nr 5 może
poszczycić
się
najnowocześniejszą
siedzibą
z
wrocławskich
szkół
ponadpodstawowych. Od września 2017 roku uczniowie chodzą do budynku przy ulicy
Jacka Kuronia 14 zaprojektowanego przez Pracownię Projektową Maćków. Liceum,
będące teraz prawdziwą szkołą na miarę XXI wieku, stwarza doskonałe warunki do
nauki, dzięki nowoczesnym laboratorium, przestronnym salom, otoczeniu zieleni i
rozbudowanej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej. Nowa siedziba znajduje się w
doskonale skomunikowanej lokalizacji – zaledwie 5 minut tramwajem od dworca
głównego, co przyciąga to uczniów spoza Wrocławia, dojeżdżających codziennie
pociągami, i 10 minut od Rynku.
High School No. 5, is one of the oldest and best known high schools in Wroclaw.
Commonly called "Five", from the 70 years it educates creative, open people who are
coping well later in their lives. Its patron is the Polish poet, painter and General of the
Kosciuszko Uprising – Jakub Jasiński. Five had three headquarters in its history. The
first one was in an old, brick building of a German hospital – currently there is another
high school there. The second one, built in the 1960s, is one of the so-called "thousand
years" schools which were built on the 1000th anniversary of the baptism of Poland. In
this building, Piątka had its greatest years and to this day it is filled with the spirit of the
school. Currently High School No. 5 can pride itself on the most modern building from
Wrocław high schools. From September 2017 students go to the building at ul. Jacek
Kuroń 14 designed by Pracownia Projektowa Maćków. The high school, now a true
school of the 21st century, can create perfect conditions for learning as it has a modern
laboratory, spacious rooms, green surroundings and extensive sports and recreation
infrastructure. The new headquarter is located in a great place – just 5 minutes away by
tram from the main station, which attracts students from outside Wrocław, commuting
every day by trains, and 10 minutes from the Market Square.

Uczniowie mogą zdobywać wiedzę na wiele sposobów, przeprowadzać doświadczenia,
czy uczyć się języków obcych – każdy uczeń może wybrać spomiędzy 5 języków
dodatkowych oraz obowiązkowego angielskiego. Szkoła zapewnia zróżnicowaną ofertę
nauczania dzięki profilom klasy takim jak: biologiczno-chemiczna, matematycznofizyczno-geograficzna, matematyczno-fizyczno-informatyczna i historyczno-społeczno
z rozszerzonym językiem polskim. Do najbardziej innowacyjnych przedmiotów
uzupełniających należą: język angielski w biznesie, ratownictwo medyczne,
matematyka dla humanistów, logika, czy nauki filozoficzne. W szkole, jako jedynej
nieprywatnej we Wrocławiu, dostępny jest też program matury międzynarodowej – IB,
od lat cieszący się duża popularnością, dzięki mnogości możliwości jakie oferuje.
Poniżej dokładny spisu oferowanych klas oraz zajęć dodatkowych.
Students can acquire knowledge in many ways, carry out experiments or learn foreign
languages – each student can choose from 5 additional languages and obligatory
English. The school provides a varied teaching offer thanks to class profiles such as:
biological and chemical, mathematics-physical-geographical, mathematics-physicalinformatics and historical-social with an extended Polish language. The most innovative
complementary subjects are: English in business, emergency medical services, maths
for humanists, logic or philosophical sciences. At the school, as the only not private one
in Wroclaw, there is also an international baccalaureate program – IB which has been
very popular for years thanks to the multitude of possibilities it offers. Below there is a
detailed list of offered classes and extra lessons.

Klasa 1 A/ Class 1 A
Ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: jeżyka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie
General with extended curriculum in: Polish language, history, knowledge about
society
Co można studiować po?: Humanistyczno-społeczne kierunki studiów.
What can you study after? Humanistic and social fields of study.
Klasa 1 B/ Class 1 B
Ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: biologii, chemii
General with extended curriculum in: biology, chemistry
Co można studiować po?: Kierunki medyczne i przyrodnicze
What can you study after?: Medical and natural sciences
Klasa 1 E/Class 1 E
Ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: matematyki, fizyki, geografii
General with extended curriculum in: mathematics, physics, geography
Co można studiować po?: Studia techniczne, Studia informatyczne, Studia
ekonomiczne
What can you study after?: Technical studies, IT studies, Economic studies
Klasa 1 F/Class 1 F
Ogólna z rozszerzonym programem nauczania z: matematyki, fizyki, informatyki
General with extended curriculum in: mathematics, physics, IT classes
Co można studiować po?: Studia techniczne, Studia informatyczne, Studia
ekonomiczne
What can you study after?: Technical studies, IT studies, Economic studies
Klasa 1 pre-IB
Wstępna przygotowująca do nauki w programie Matury Międzynarodowej
An initial preparation for the International Baccalaureate programme
Co można studiować po?: Wszystkie kierunki, również za granicą
What can you study after?: All sciences, also abroad
Klasa 1 IB-MYP3
Uczniowie kontynuują̨ realizację programu IB-MYP (4 rok nauki)
Pupils continue with the IB-MYP programme (4th year of schooling)
Co można studiować po?: Wszystkie kierunki, również za granicą
What can you study after?: All sciences, also abroad
Zajęcia dodatkowe w naszej szkole: myśl filozoficzna, analiza źródeł historycznych,
matematyka dla humanistów, ratownictwo przedmedyczne, matematyka dla przyrodników,
analiza tekstów kultury, logika, język angielski w biznesie, matematyka w geografii,
geoinformatyka, kółko teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe wśród nich wspinaczka
na dostępnej na Sali gimnastycznej ścince wspinaczkowej
Extra lessons in our school: philosophical thought, analysis of historical sources,
mathematics for humanists, pre-medical rescue, mathematics for naturalists, analysis of
cultural texts, logic, English in business, mathematics in geography, geoinformatics, theater
circle, music classes, sports ( among them Climbing activities on a climbing wall located in
the gym)
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Union Jack Contest
Liga klas I-szych
WROCMUN
Projekty
DI Olimpiada Kreatywności
Step by Step
Fundacja Rozwoju Talentów
Wymiana polsko-niemiecka
Debaty Oksfordzkie

High school initiatives:










Union Jack Contest
First-class league
WROCMUN
projects
Destination imagination
Step by Step
Talent Development Foundation
Polish-German exchange
Oxford Debates

Najważniejsze, co wyróżnia Piątkę i od lat wpływa na dobre opinie o niej, to ludzie:
nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Wszyscy zawsze pozytywni,
uśmiechnięci i pomocni. Nauczyciele, podchodzący do swojej pracy z dużym
profesjonalizmem, lecz mają jednocześnie świetny kontakt z uczniami, organizują
wiele zajęć dodatkowych i wpływają niezwykle rozwijająco na zainteresowania ich
podopiecznych. Są też otwarci, można łatwo skomunikować się z nimi przez maila
czy facebook’a i jest to w pełni naturalne, tak samo jak podejście na przerwie do
pokoju nauczycielskiego i porozmawianie z jednym z nich -WAŻNE– należy zapukać
i poczekać aż nauczyciel wyjdzie, wchodzenie samemu raczej nie zostanie przychylnie
odebrane.
However, the key qualities, which have been always distinguishing ,,Five’’ and have
built its reputation, are the people – teachers, students and the entire school staff. They
are always positive, smiling, friendly and helpful. The teachers take their job very
professionally but they have also great relations with their students. They organize
many extra classes and activities, e.g.: drama classes, university style debating club or
sports trainings (including the climbing wall!). They influence their pupils’ interests
and help students develop themselves. They are open-minded and available for anyone
who needs them. Everyone can contact the teachers on Facebook or by email, or even
go to the stuff room during the break to discuss their problem. BUT REMEMBER – at
school, you have to knock, and wait until the teacher goes out to talk to you.

Z drugiej strony są uczniowie, tworzący bardzo barwną i tolerancyjną społeczność.
Większość z nich posługuje się językiem angielskim i jest bardzo pomocna, z chęcią
wskaże drogę, podpowie gdzie czegoś szukać, czy udzieli rady w wielu sytuacjach. W
szkole działa również Samorząd Uczniowski, który zawsze wysłucha pomysłów
uczniów i z przyjemnością podejmie z nimi współpracę. Absolwenci Piątki studiują na
wszystkich akademickich kierunkach na uniwersytetach na całym świecie, osiągają
sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym, a w liceum bardzo często zawierają
przyjaźnie na całe życie.
Another group are the pupils. They have built a very vivid and tolerant community.
Most of them speak English and they are always helpful and eager to show you the
way or give some school-tips. They have their Student Council at school, which is

always open for new students’ ideas and ready to cooperate. Piątka’s alumni study at
the universities across the world, are successful in their private and professional lives,
and often maintain friendships made in their high school years.

Układ szkoły jest bardzo przejrzysty, zbudowana na planie litery “L” uniemożliwia
zgubienie się. Innowacyjnym rozwiązaniem jest oznaczenie drzwi kolorami według
ich zastosowań:
The school’s design is very clear, based on the letter L, which means that you simply
cannot get lost on its straight corridors. A very nice and innovative solution is the kind
of color-coding of the doors:






Szkolne drzwi posiadają różne
kolory oznaczające:
zielone – klasa
żółte – łazienka
niebieskie – sekretariat,
pomieszczenie dla personelu,
szare – wyjście ewakuacyjnie,
używane tylko podczas ewakuacji






School doors have different colors
meaning:
green – class
yellow – bathroom
blue – office, staff accommodation,
gray – emergency exit, used only
during evacuations

Na korytarzach znajdują się wygodne pufy i kanapy, a strefy relaksu pozwalają
odpocząć między lekcjami. Kiedy tylko robi się ładna pogoda, wielu uczniów
wychodzi na przerwach na szkolne podwórko– z zieloną trawą i dużymi drzewami
rzucającymi cień oraz drewnianymi siedziskami. Z klas lekcyjnych widać park, a od
ulicy szkołę odgradza szereg liściastych starych drzew. Szkoła nie posiada stołówki,
jednak na przerwie można kupić przekąskę i napój w szkolnym sklepiku i zjeść ją w
znajdującej się obok przestrzeni ze stołami. Głodniejsi mogą zamówić sobie jedno z
kilku ciepłych dań-makaron, pierogi, zupa czy naleśniki – i odebrać je na kolejnej
przerwie. Dania te z powodzeniem zastępują obiad. Dla uczniów w programie IB,
którzy nierzadko mają zajęcia do późnego popołudnia przewidziano osobną salę, gdzie
mogą spędzić czas w trakcie okienek.
In the hallway, there are comfortable sofas, poufs and chill zones where the students
may rest between the classes. When it gets warm, many students spend their breaks on
the green yard, overshadowed by big trees. The classrooms have a pleasant view of the
park from the windows. The line of old trees creates a natural barrier separating the
school from the street. During the breaks, you can buy a snack in the cafeteria or order
a hot meal to be collected at the next break. The IB students usually have lessons till
the late afternoon, so there is a special room dedicated for them. They can spend their
time there during breaks, have hot lunch or do their homework.

PLAN SZKOŁY/MAP OF THE SCHOOL
Plan poziomu -1 – Map of level -1

Plan parteru/Map of ground level

Plan poziomu 1 – Map of level 1

Plan poziomu 2

Okolice
szkoły
The school
surroundings

Nasza szkoła jest umieszczona w bardzo dogodnym miejscu. Leży blisko centrum, dookoła
znaduje się wiele sklepów spożywczych, a także atrakcji takich jak basen czy lodowisko.
Ponadto budynek zbudowano obok parku, więc z okien wielu klas widać uspokajającą zieleń.
Our school is located in a very convenient place. It is situated near to the city center, there are
a lot of grocery stores in the proximity. Facilities as swimming-pool or ice rink are also quite
close. Moreover, the school building was built next to the park, so from windows in many
classes the calming green is visible.

1. Stacja paliw Orlen / Orlen petrol station
2. Biedronka / Grocery shop Biedronka
3. Lidl / Grocery shop Lidl
4. Cmentarz żydowski / Jewish Cmentary
5. Lodowisko /Ice rink
6. Wrocławski park wodny /Aquapark
7. Kaufland – Grocery shop Kaufland
8. Skytower
9. Rondo – punkt orientacyjny /Roundabout – landmark
10. Viet-Thai – miejsce w którym można zjeść/ Viet-Thai – a place to eat
11. American Dream – miejsce w którym można zjeść/ American Dream – a place to eat
12. Royal Kebab – miejsce w którym można zjeść/Royal Kebab – a place to eat

13. Pizza Express Gyros & Kebab – miejsce w którym można zjeść/ Pizza Express Gyros
& Kebab – a place to eat
14. Kebab Czarny Orzeł – miejsce w którym można zjeść/ Kebab Czarny Orzeł – a place
to eat
15. Park Generała Władysława Andersa/ Generał Władysław Anders’ park
16. Park Skowroni/ Skylarks’ park
17. Park Południowy/ Southern park
Stary Cmentarz Żydowski jest miejscem szczególnie wartym odwiedzenia – od 1991 roku jest
dostępny dla zwiedzających jako Muzeum Sztuki Cmentarnej. To jeden niewielu pozostałych
zabytków związanych z historią Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. Jest on unikatowym
zbiorem rzeźby nagrobnej i małej architektury w różnych stylach. Dodatkowo, znaczące
osobistości takie jak Ferdinand Cohn, Leopold Auerbach i Henryk Toeplitz są na nim
pochowane.
Old Jewish Cemetery is the place which is especially worth visiting – since 1991 is available
for visitors as the Museum of Cemetery Art. It is one of the few remaining monuments
connected with the history of the Jewish Community in Wrocław. It is a unique ensemble of
grave sculpture and small architecture of different styles. Also, prominent personalities such
as Ferdinand Cohn, Leopold Auerbach and Henryk Toeplitz are buried there.

Ważne
miejsca we
Wrocławiu
Significant
places in
Wrocław

Wrocław to niezaprzeczalnie piękne miasto, które w 2016 roku stało się Europejską stolica
kultury. Dzięki wielu atrakcjom miasto co roku przyciąga miliony turystów. Oferuje ono
również wiele ciekawych wydarzeń takich jak przeróżne festiwale i koncerty.
Wrocław, undeniably, is a beautiful city which in 2016 also became the capital of European
culture. Owing to many attractions it is visited by millions of tourists every year. It also offers
a lot of interesting events as variant festivals and concerts.

1. Skytower
Sky tower – to najwyższy wieżowiec we Wrocławiu oraz najwyższy budynek w
Polsce w kategorii wysokość do dachu i kategorii najwyższego piętra. Jednak znajduje
się na drugim miejscu w Polsce po Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod
względem całkowitej wysokości budynku. Publicznie dostępny punkt widokowy
znajduje się na 49 piętrze.
Sky tower– is the tallest skyscraper in Wrocław. Sky Tower is the highest building in
Poland in the category of height to roof and category of highest floor. But the second
tallest structure overall after the Palace of Culture and Science in Warsaw. A publicly
accessible viewpoint is located on the 49th floor.

2. Opera Wrocławska/The Wrocław Opera
Opera Wrocławska – jest jedną z największych i najważniejszych oper w Polsce.
Tradycje operowe we Wrocławiu sięgają pierwszej połowy XVII wieku. Od 1627 roku
miejscowy Ballhaus (Dom zabaw) na dzisiejszej ulicy Wita Stwosza odwiedzały
podróżujace grupy teatralne, zapoznając publiczność z nowościami teatralnymi i
operowymi. Szczególne znaczenie dla rozwoju tych tradycji miała jednak
dziewięcioletnia działalność (1725–34) Antonio Bioni i Daniela Treua, włoskiej grupy
operowej utrzymującej stały kontakt z teatrami w Bolonii i Wenecji oraz z samym
Antonio Vivaldim.
The Wrocław Opera (Opera Wrocławska) – is one of the biggest and one of the most
important operas in Poland. The opera traditions in Wrocław date back to the first half
of the 17th century. From 1627, the local Ballhaus (House of Play) at today's Wita
Stwosza street, visited traveling groups, acquainting the audience with theatrical and
operatic novelties. Of particular importance, however, to the development of these
traditions was the nine-year activity (1725-34) by Antonio Bioni and Daniel Treua, an
Italian opera troupe maintaining constant contact with theaters in Bologna and Venice,
and Antonio Vivaldi himself.

3. Narodowe Forum Muzyki/National Forum of Music
NFM – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu to instytucja artystyczna stworzona w
2014 roku. Jest jednym z największych obiektów koncertowych w Europie Środkowej.
W jego skład wchodzi jedna duża (dla 1800 osób) i trzy małe (dla 250-450 osób) sale
koncertowe, które mogą być dostosowane do grania różnych rodzajów muzyki. Co roku
NFM organizuje 10 festiwali, na które zapraszani są różni artyści polscy i zagraniczni.
Z reguły w budynku można oglądać wystawy. Dodatkowo dla osób zainteresowanych
muzyką oraz funkcjonowaniem instytucji kultury istnieje możliwość wolontariatu.
NFM – National Forum of Music in Wrocław is an artistic institution created in 2014.
It is one of the biggest concert objects in Central Europe. It consists of one big (for 1800
people) , and three smaller (for 250-450 people) concert halls, which can be customised

for playing different kinds of music. Each year NFM organises 10 festivals, to which
different polish and foreign artists are invited. Most of the time exhibitions are hosted
in the building. Also, for those interested in music and functioning of cultural
institutions there is the possibility of voluntary work.

4. Teatr Muzyczny Capitol/Musical Theatre Capitol
Teatr muzyczny powstały we Wrocławiu w 2004 roku, będący kontynuacją
wcześniejszych teatrów istniejących w tym samym miejscu Od 2006 Teatr Muzyczny
„Capitol” jest producentem Przeglądu Piosenki Aktorskiej, jednego z najbardziej
znanych polskich wydarzeń teatralnych. To idealne miejsce na rozpoczęcie przygody z
teatrem, ze względu na zróżnicowany repertuar. Na jedenej z 3 scen można obejrzeć
zarówno radosne musicale jak i ambitne ambitne inscenizacje klasyki literatury, np.
“Makbet”, “Mistrz i Małgorzata” Wszystkie spektakle zrealizowane są z rozmachem,
dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu.
Musical Theatre Capitol – the musical theatre established in Wroclaw in 2004 in the
location of former cinema and theatre. Since 2006 Capitol has been producing the
Stage Songs Review, one of the biggest cultural events in Poland. It is a perfect choice
for everyone who wants to enter the world of theatre. Capitol repertoire includes a
wide range of varied drama types, from light musicals, like The Three Musketeers, to
serious staging of classic literature, such as Macbeth or The Master and Margarita.
All productions are powerful and impressive, owing to the performers’ mastery and
state-of-the-art technical facilities.

5. Kino Nowe Horyzonty/The New Horizons Association
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty przy wsparciu miasta Wrocławia prowadzi obecnie
największe polskie kino artystyczne. Miłośnicy kina Art House powinni znać ten
budynek jako miejsce gdzie odbywa się T-Mobile Nowe Horyzonty – największy
festiwal filmowy w Polsce. Program Kino Nowe Horyzonty jest częścią większego –
Wrocławska Europejska Stolicy Kultury 2016 r. Pomysł pojawił się, by przekształcić
Kino Helios przy ul. Kazimierza Wielkiego w multipleks prezentujący sztukę,
autorów i filmy eksperymentalne. Chodziło o to, by było to kino bez hollywoodzkich
hitów (lub popcornu), które zamiast tego oferowałoby rozszerzony program
edukacyjny dla dzieci i młodzieży, festiwale i recenzje oraz specjalne wydarzenia
promujące kulturę filmową we Wrocławiu.
The New Horizons Association, with Support from the City of Wroclaw, now Runs
Poland’s Largest Art House Cinema. Art house film lovers should be familiar with this
theater as the location of T-Mobile's New Horizons IFF – Poland’s largest film
festival. The New Horizons Cinema program is part of the larger Wrocław European
Capital of Culture – 2016. The idea appeared to transform the Helios Cinema on
Kazimierza Wielkiego Street into a multiplex that presents art, auteur, experimental
films as well as quality independent middle-of-the-road cinema. The intent was for it
to be a cinema without Hollywood blockbusters (or popcorn) that would instead offer
an expanded education program for children and young adults, festivals and reviews as
well as special events to promote film culture in Wrocław.

6. Rynek/Main Market Square
Rynek– centralny miejski plac jest drugim co do wielkości w Polsce. Kiedyś pełnił
rolę handlową, dziś to miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych, manifestacji,
jarmarków. Jest jedną z wizytówek miasta, zawsze pełen ludzi, czy to turystów czy
mieszkańców. Centralne miejsce na nim zajmuje gotycki Ratusz pochodzący z XIII
wieku, z najstarszym w Polsce dzwonem. Aktualnie mieści się tam muzuem i galeria
sztuki, a władze miasta urzędują ze znajdujących się obok XIX-wiecznych
Sukiennicach.
W otaczających Rynek zabytkowych kamienicach znajdują się restaurację oferujące
kuchnię z całego świata, a w licznych sklepach z pamiątkami kupić upominek z
Wrocławia. Po zmroku Rynek i otaczające go uliczki tętnią życiem dzięki mnogości
klubów i pubów. Charakterystycznym punktem Rynku jest Pręgierz, będący miejscem
spotkań Wrocławian i punktem orientacyjnym.
Main Market Square – the central city square in Wroclaw is the second largest in
Poland. In the past Rynek functioned mainly as a market place, nowadays it has
become a venue of cultural events, manifestations or fairs. It is one of Wroclaw’s
showpieces, always filled with people, both tourists and residents. Its center is
occupied by a medieval, gothic-style Old Town Hall with the oldest bell in Poland.
Currently it houses a museum and art gallery, while the Municipal Government has its
offices in the New Town Hall located next to the old one.
There are many restaurants serving worldwide cuisine and numerous souvenir shops in
the historic townhouses built around Rynek. After dark, the small streets surrounding
the square buzz with their pubs, cafés and clubs. One very characteristic point of
Rynek is a Pillory which has become one of the city hallmarks and a popular meeting
point for the group trips.

7. Hala stulecia i Iglica/Centennial Hall and the Spire
Hala stulecia – jest jednym z najczęstszych miejsc goszczących rozmaite wydarzenia
kulturalne. Została zaprojektowana przez Maksa Berga i uważa się ją za jeden z
największych obiektów 20-wiecznej architektury. W 2006 roku została wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale już wcześniej, tak samo jak i teraz, była
jednym z symboli Wrocławia. (W renowacji od stycznia 2019)
Iglica – wysoki na ponad 90m monument stojący przed Halą Stulecia, to jeden z
bardziej charakterystycznych punktów Wrocławia. Zbudowana w 1948 roku stanowi
integralną część z otoczeniem. Kilkukrotnie profesjonalni alpiniści wspinali się na
Iglicę, zazwyczaj w celach konserwacyjnych. Takie przedsięwzięcia przyciągają
widzów, chcących podziwiać wyczyn wspinaczy. Przed biciem gitarowego rekordu
Guinessa w 2018 roku, na Iglicy została zawieszona gitara, symbolizująca
zbliżającego się święta muzyków.
Centennial Hall – is one of the most common places hosting various cultural events. It
was designed by Maks Berg and regarded as one of the greatest objects of 20th

century architecture. In 2006 it was inscribed on the UNESCO World Heritage List,
but even before, as well as now, was regarded as one of the symbols of Wrocław. (In
renovation since January 2019)
The Spire – a needle-like monument, built in 1948, originally 106 meters tall. Today,
after the renovation, the top ten meters have been removed and it is now 96 meters tall.
Iglica is located very close to the Centennial Hall. Iglica has been climbed several
times by professional mountaineers, mainly for conservation works. Such events
always attract the crowd, who want to admire the unbelievable stunt. In 2018 a guitar
was put on the top of Iglica, to celebrate the Guitar Guinness World Record event.

8. Zoo
Zoo Wrocław – ogród zoologiczny znajdujący się przy ul. Wróblewskiego 1–5 we
Wrocławiu, otwarty 10 lipca 1865 jako Wrocławski Park Zoologiczny, gdy miasto
było częścią Prus. Jest najstarszym na obecnych ziemiach polskich ogrodem
zoologicznym w Polsce. Powierzchnia ogrodu to 33 hektary. Pod koniec 2015
wrocławskie zoo prezentowało ponad 10 500 zwierząt (nie wliczając bezkręgowców)
z 1132 gatunków(trzecie pod tym względem zoo na świecie). Jest piątym najchętniej
odwiedzanym ogrodem zoologicznym w Europie. Niedawno otwarte Afrykarium to
obiekt unikatowy w skali światowej, przyciągający turystów dokładnie
odwzorowanym środowiskiem Afryki, w tym podwodnym tunelem prowadzącym
przez rafę koralową.

Wroclaw ZOO – located in Wróblewskiego Street. It is the oldest zoo in Poland,
opened in 1865, while the city was a part of Prussia, as the Wrocław Zoological
Garden. It is also the largest (in terms of the number of animals) zoo in Poland. The
zoo covers 33 hectares (82 acres) in downtown Wroclaw. It is home to over 10,500
animals representing 1,132 species. In terms of the number of species, it is the third
largest zoological garden in the world. Wroclaw Zoo is the most visited zoo in Poland,
and the fifth most visited zoo in Europe. The recently opened Africarium, is a globally
unique attraction, drawing thousands of visitors every year. It presents an exact replica
of the African natural environment, including an 18-meter underwater tunnel through a
coral reef.

9. Ogród Japoński/Japanese Garden
Ogród Japoński – znajduje się w obrębie Parku Szczytnickiego, to idealne miejsce dla
osób chcących przenieść się na chwilę do Kraju Kwitnącej Wiśni. Na terenie Ogrodu
połączone elemnty roślinne z kamieniem, piaskiem i wodą, a mostek nad małym
jeziorkiem to jedno z piękniejszych miejsc we Wrocławiu do robienia zdjęć. Ogród
zachwyca zwiedzających, i jest obowiązkowym punktem do odwiedzenia dla osób
zakochanych w przyrodzie.

Japanese Garden – located in the Szczytnicki Park, the garden is an ideal place for the
lovers of the Land of Cherry Blossoms. There are numerous exotic plants, stone
sculptures, and sand and water elements. One of the most beautiful spots for
photographers is a bridge spanning over a small lake. The garden is a must-see for
every fan of nature and everyone who wants to relax in the beautiful scenery.

10. Panorama Racławicka
Panorama Racławicka to obraz ogromnych rozmiarów, przedstawiający bitwę pod
Racławicami. Nie jest to jednak obraz jak wszystkie inne. Panorama Racławicka ma
114 metrów długości i 15 metrów wysokości! Dzieło powstało w latach 1893-1894 we
Lwowie. Honorując setną rocznicę powstania kościuszkowskiego (1794). Głównym
artystą tworzącym ten imponujący obraz był Jan Styka – malarz ze Lwowa. Styka był
także pomysłodawcą stworzenia dzieła. Oprócz niego Wojciech Kossak, Tadeusz
Popiela, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer i inni również wzięli udział w
pracach nad Panoramą Racławicką. Obraz jest obecnie wystawiany w specjalnie
skonstruowanej rotundzie – Muzeum Panorama Racławicka we Wrocławiu.

Panorama Racławicka is a painting that presents the Battle of Racławice. However,
this is not an image like all others. Panorama Racławicka is 114 meters long and 15
meters high! The work was created in the years 1893-1894 in Lviv. His creation
honored the hundredth anniversary of the Kosciuszko Uprising (1794). The main artist
who created this impressive painting was Jan Styka – a painter from Lviv. Styka was
also the originator of the creation of the work. Apart from him, Wojciech Kossak,
Tadeusz Popiela, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer and others also took part
in the work on the Panorama of Racławice. The painting is currently being exhibited
in a specially constructed rotunda – Panorama Racławicka Museum in Wrocław.

11. Hydropolis
Hydropolis – Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis ma na celu ukazanie wody z
innej, fascynującej perspektywy. Cała wystawa jest przetłumaczona na język angielski.
Położona w zabytkowym podziemnym zbiorniku wody czystej jest unikatowa na skalę
europejską. Aż do roku 2011 zbiornik wciąż był używany zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem, a pod koniec 2015 roku został otworzony dla zwiedzających.
Hydropolis – Center of Ecological Education Hydropolis is intending to show water
from different, fascinating perspectives. Whole exhibition is translated into English.
Placed in an antique underground fresh water reservoir it is unique in the european scale.
Up until 2011 the reservoir was still used according to its intended use and in the end of
2015 was opened for visitors.
12. Muzeum Narodowe/National Museum
Muzeum Narodowe – oddział we Wrocławiu to jedna z filii Muzuem Narodowego.
Ma ona we Wrocławiu kilka siedzib, w tym w Gmachu Głównym przy Placu
Powstańców Warszawy i w Pawilonie 4 Kopuł. Trzon kolekcji w Gmachu Głównym
tworzą artefakty głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska, a znaczna część z

nich pochodzi ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich. Znajdują się tu także dzieła
sztuki przekazane w 1946 roku z lwowskich galerii sztuki przez ówczesne władze
ZSRR. Dzięki regularnie prowadzonym zakupom dzieł malarstwa, grafiki, rzeźby i
rzemiosła artystycznego wciąż się ona powiększa, dzięki temu wrocławskie zbiory
należą do najliczniejszych i najbardziej różnorodnych w kraju eksponowane w
pięknym ceglanym budynku, w całości niemal obrośniętym bluszczem. Aby obejrzeć
wystawy sztuki współczesnej należy udać się do Pawilonu 4 Kopuł– dawnego
pawilonu wystawienniczego koło Hali Stulecia. To świeżo wyremontowana
przestrzeń, idealnie nadająca się do prezentacji obrazów, rzeźb i instalacji zaliczanych
do sztuki współczesnej. Poziomem muzuem nie odbiega od nowojorskiej MOMY czy
londyńskiej Tate Modern, a dzięki ciekawym wystawom czasowym cieszy się
powodzeniem odwiedzających.
Wroclaw National Museum – a branch of the Polish National Museum. It has several
locations in Wroclaw, including the Main Building in Powstańców Warszawy Square
and the Four Domes Pavilion.
The core of the museum collection in the Main Building is made up of the exhibits
originating mostly from Wroclaw and Lower Silesia, with a large number coming
from the previous collections of the pre-war German museums. The collection
contains also some works of art from the Lvov galleries, transferred to Poland by the
Soviet authorities in 1946. They are presented in a brick building, fully covered with
ivy, which makes it look magical. To see modern art, you need to go to the Four
Domes Pavilion – a former Exhibition Pavilion located next to the Centennial Hall.
The space, has been recently renovated and painted all white, so it matches perfectly
the modern paintings, sculptures and installations exhibited there. The museum
interior looks like those of MOMA in New York or Tate Modern in London, and the
place attracts numerous visitors, owing to its interesting temporary exhibitions.

13. Wyspa słodowa/Słodowa Island
Wyspa słodowa jest niewielką wysepką położoną na Odrze blisko centrum i starego
miasta. Jest to jedno z najbardziej znanych wrocławskich miejsc spotkań, na jej
obszarze odbywają się na niej różne kulturalne i społeczne wydarzenia. Wciąż rosnąca
popularność wyspy jest w pełni uzasadniona – to idealne miejsce na wypoczynek,
relaks oraz spędzenie czasu ze znajomymi wśród pięknych widoków.
The Słodowa Island is a small island located on the Odra near to the center and the old
town. It is one of the best known spots in Wrocław as various cultural and social
events take place on its area. The growing popularity of the island is fully justified – it
is the perfect place to rest, relax and spend time with friends among beautiful views.

14. Ostrów Tumski
Ostrów tumski – jest najstarszą częścią Wrocławia, znajdującą się na ówczesnej
wyspie na Odrze. Najstarsze znalezione tam pozostałości datuje się na 10 wiek. Potem
pojawiły się kamienne oraz murowane budynki. Wraz z rozwojem miasta rezydencja
na wyspie straciła na znaczeniu. W tym samym czasie została ona przekazana pod
zarząd Kościoła. Obecnie można tu oglądać wiele interesujących obiektów.
Najważniejszymi z nich są: Pałac Arcybiskupi, Kościół św. Idziego, Katedra św. Jana
Chrzciciela i Muzeum Archidiecezjalne ( w remoncie do 2020 roku). Kolejną atrakcją
jest most Tumski, prowadzący do Wyspy Piaskowej, na którym zakochane pary
wieszają kłódki symbolizujące ich miłość.
Ostrów Tumski – is the oldest part of Wrocław, placed on a former island on Odra.
The oldest remains found there are dated to 10th century. Then the stone and brickbuilt buildings appeared. As the city was growing, the residence on the island lost its
importance. Around this time it came under the administration of church. Nowadays
many interesting structures can be seen there. Most prominent of those are
Archbishop’s Palace, St. Giles church, Cathedral of St. John Baptist and Archidiocese
Museum (in renovation until 2020). Another attraction is Tumski bridge, leading to
Piaskowa Island, on which the couples in love put the padlocks symbolising their love.

15. Park Szczytnicki
Park Szczytnicki – jeden z największych wrocławskich parków, znajduje się w
niewielkiej odległości od ZOO i Hali Stulecia. Stworzony w czasach, kiedy Wrocław
był jeszcze Wrocław, do dziś zachwyca. To idealne miejsce dla biegaczy,
spacerowiczów czy piknikowiczów.

Szczytnicki Park – one of the largest Wroclaw’s parks, located close to the ZOO and
Centennial Hall. Created when Wroclaw was Wrocław, the park is still a delight. It is a
perfect place for jogging, walking or picnics.

16. Dzielnica Czterech Świątyń/The Four Temples District
Dzielnica Czterech Świątyń znajduje się w centrum Wrocławia, w pobliżu Rynku.
Składa się z obszaru otoczonego ulicami Kazimierza Wielkiego, Św. Mikołaja, Pawła
Włodkowica i Św. Antoniego. Nie jest to dzielnica w tradycyjnym, miejskim
znaczeniu, ale wyjątkowy charakter temu miejscu nadaje fakt, że od 1995 r. obszar ten
nazywany jest Dzielnicą Czterech Świątyń, Czterech Wyznań lub Dzielnicą
Wzajemnego Szacunku. Niepowtarzalności miejsca nadają również wspaniałe zabytki
architektury sakralnej. Zaledwie 300 metrów od siebie znajdują się prawosławny
sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, kościół św. Antoniego z Padwy –
świątynia rzymskokatolicka, Synagoga pod Białym Bocianem oraz ewangelickoaugsburski kościół Opatrzności Bożej. W celu wzmocnienia współpracy
międzyreligijnej powołano Okręgową Radę Wzajemnego Szacunku, która działa od
1996 roku.
The Four Temples District is located in the center of Wrocław, close to the Market
Square. It is made up of an area surrounded by the streets of Kazimierza Wielkiego,
Św. Nicholas, Paweł Włodkowic and Saint. Antoni. It is not a district in the
traditional, urban sense, but the unique character of the place meant that from 1995 the
area is called the District of the Four Temples, the Four Denominations or the District
of Mutual Respect. Its unique character is determined by magnificent monuments of
sacred architecture. Only 300 meters away are the Orthodox Cathedral of the Nativity
of the Holy Mother of God, St. Of St. Anthony of Padua – Roman Catholic temple,
White Stork Synagogue and the Evangelical Church of the Divine Providence. In
order to strengthen inter-faith cooperation, the District Council of Mutual Respect was
established, which has been operating since 1996.

17. Muzeum Historyczne/Historical Museum
Muzeum Historyczne, Od 2000 roku Muzeum jest jednym z oddziałów Muzeum
Miejskiego Wrocławia, a od 2008 roku działa w nowej siedzibie – Pałacu
Królewskim, który po gruntownym remoncie i modernizacji stał się nowoczesnym
centrum wystawienniczym. Muzeum Historyczne gromadzi i udostępnia zabytki z
zakresu historii i sztuki dotyczące dziejów Wrocławia, wyroby rzemiosła
artystycznego oraz ikonografię Wrocławia w tym grafiki, ryciny i fotografie. W skład
zbiorów Muzeum wchodzą kolekcję dokumentów i druków ulotnych, plakatów,
sztandarów. Unikatowa jest kolekcja ilustrująca historię wrocławskich teatrów. Bogate
zbiory Muzeum prezentowane są na wystawie stałej „1000 lat Wrocławia” oraz na
licznych wystawach czasowych. Muzeum jest również organizatorem wielu wydarzeń
kulturalnych, sesji naukowych i wykładów.
The Historical Museum, branch of The City Museum of Wrocław, continues the work
of The City Historical Museum, which opened in 1948 in the City Hall. Since 2008
works in a new abode – The Royal Palace. The Royal Palace, former residence of
Prussian kings, is an exceptional place, the largest museum projects in the postwar
history of Wroclaw. Thanks to thorough modernization, he became a modern
exhibition center of the City Museum of Wroclaw. It is also a place for family

recreation where you can spend pleasant moments in a stylish café after visiting the
exhibition and you can relax on warm days in the reconstructed baroque garden.
Currently, in the restored and adapted to the requirements of a modern museum inside,
the royal palace shows four permanent exhibitions, the Royal Apartments, the original
Beyersdorf room and temporary exhibitions.

18. Dworzec główny PKP/Main railway station
Jak w wielu większych miastach, we Wrocławiu znajduje się dworzec kolejowy,
pozwalający na sprawne podróże pociągami. Co szczególnie wyróżnia wrocławski
dworzec główny, to jego unikatowy wygląd, przywodzący na myśl zamek.
As in many bigger cities, there is railway station in Wrocław which allows to
efficiently travel by trains. What is unique in Wrocław’s main railway station is its
appearance – it resembles a castle.

19. Dworzec autobusowy i Centrum handlowe Wroclavia/Bus station and Wroclavia
shopping centre
Dworzec autobusowy znajduje się w jednej z najbardziej popularnyh wrocławskich
galerii handlowych – Wroclavii
The bus station in Wrocław is located in one of the most popular of Wrocław’s
shopping malls – Wroclavia

20. Centrum handlowe
21. Centrum handlowe
22. Centrum handlowe
23. Centrum handlowe
24. Centrum handlowe

Arkady/ Arkady shopping centre
Renoma/Renoma shopping centre
Dominikańska/Dominikańska shopping centre
Pasaż Grunwaldzki/Pasaż Grunwaldzki
Magnolia/ Magnolia shopping centre

Zdecydowaliśmy się umieścić największe galerie handlowe pośród ważnych miejsc, gdyż
często służą one jako punkty orientacyjne dla wielu mieszkańców i są używane przy
tłumaczeniu, w jaki sposób dość w dane miejsce; ponadto znajdują się w nich strefy
gastronomiczne, w których można często dobrze i tanio zjeść. A we Wrocławiu, jak w
każdym dużym i rozwijającym się mieście, jest wiele centrów handlowych. Większość z nich
znajduje się w ścisłym centrum miasta. Galerie Handlowe takie jak: Arkady Wrocławskie,
Pasaż Grunwaldzki czy Magnolia zapewniają zaplecze usługowe oraz pozwalają na zakup
wszelakich dóbr. Do wyjątkowych centr należy “Renoma”, która mieści się w pięknie
odrestaurowanym przedwojennym budynku czy Wroclavia, będąca miejscem idealnym dla
podróżnych, dzięki połączeniu z Dworcem Autobusowym i bliskości Dworca Kolejowego.
We have decided to place the largest shopping malls among significant spots, because they
frequently serve as landmarks for many people and are used when explaining how to get into a
particular place; in addition, there are food courts in which you can eat tasty and often cheap
food. And in Wroclaw, as in any large and developing city, there are many shopping centers.
Most of them are located in the city center. Shopping malls such as: Arkady Wrocławskie,
Pasaż Grunwaldzki or Magnolia provide service facilities and allow you to buy all kinds of
goods. "Renoma" can be called as a quite unique center because it is housed in a beautifully
restored pre-war building. Wroclavia, another interesting shopping mall is a perfect place for
travelers, thanks to the connection to the Bus Station and the proximity of the Railway Station.

CIEKAWOSTKA
AN
INTERESTING
FACT

Wrocławskie krasnale – Te małe figurki umieszczone w różnych miejscach w całym
mieście, głównie w jego centrum, są jednym z symboli Wrocławia. Projekt został stworzony
w 2005 roku przez Tomasza Moczka we współpracy z Agencją Reklamową Wanilia i Biurem
Promocji Miasta. w tym samym roku pierwsze krasnoludki zostały umieszczone, wliczając w
to Syzyfki, Rzeźnika, Szermierza i Strażnika. Poszukiwanie tych figurek jest dobrym
sposobem na poznanie miasta i spędzenie przyjemnego czasu spacerując. Mapy z lokalizacją
krasnali są dostępne w biurach turystycznych i sklepach z pamiątkami, dodatkowo dostępna
jest darmowa aplikacja na Androida: Go Wrocław Krasnale. Takiego Krasnala posiada
również nasza szkoła.
Wrocław’s dwarfs – Those small statues placed in various places across the city, mostly in
the city centre, are one of the symbols of Wrocław. Project was created in 2005 by Tomasz
Moczek in cooperation with Advertising Agency Wanilia and Bureau of City Promotion. In
the same year the first few dwarfs were placed, including Sisyphers, Butcher, Fencer and
Warden. Searching for those figurines is a good way to get to know the city better and spend
some quality time just wandering around. Maps with the placement of the dwarfs are available
in tourist offices and souvenir shops, there is also a free app for Android available: Go
Wrocław Krasnale. Our school also has such a dwarf.

POLSKA KUNIA
POLISH
QUISINE

Kuchnia polska – w dużym stopniu opiera się na potrawach mięsnych. Jednym z najbardziej
popularnych dań jest kotlet schabowy z ziemniakami i surówką. Ponadto charakteryzuje się
ona szeroką gamą zup (jedną z bardziej lubianych jest barszcz czerwony, podczas gdy
flaczków większość unika), której nie dorównuje żadna inna kuchnia europejska. Potrawą,
która najbardziej przypada do gustu przyjezdnym z zagranicy są pierogi ruskie [kluski
nadziewane ziemniakami i serem białym] (często można je zjeść w naszym szkolnym
sklepiku). Charakterystyczne dla polskiej kuchni są również kiszone przetwory takie jak
ogórki (także jeżeli w restauracji dostaniecie kwaśną kapustę – nie jest ona zepsuta). Kolejną
rzeczą do spróbowania jest kompot (robi się go gotując owoce w dużej ilości wody, z
dodatkiem cukru/miodu i przypraw). Oczywiście jeśli nie jest się zainteresowanym takimi
wynalazkami, we Wrocławiu znajduje się dużo restauracji serwujących dania wegańskie, jak i
zagraniczne.
Polish cuisine – it is based mainly on meat. One of the most popular dishes is pork chop with
potatoes and salad. It is also characterised by huge variety of soups (one of the most liked is
beetroot soup, while chitterlings are not particularly liked), to which no other European
cuisine is equal. Dish which is most liked by incomers are pierogi ruskie [dumplings stuffed
with potatoes and cottage] (very often they are available in school shop). Characteristic for
polish cuisine are also pickled vegetables such as cucumbers (so if in restaurant you are
served sour cabbage – it is not spoiled). Next thing to try is kompot [it is made by cooking
fruits in a big amount of water with sugar/honey and spices). Of course if someone is not
interested in experiments like this, there are many vegan, as well as foreign cuisine serving
restaurants in Wrocław.
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