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Slow Jogging Wrocław - kim jesteśmy?
Agnieszka i Magda. Jesteśmy instruktorkami i 
animatorkami slow joggingu a także promotorkami tej 
łagodnej formy ruchu jako elementu zdrowego stylu 
życia. Od roku prowadzimy cotygodniowe treningi slow 
jogging w Parku Południowym i Grabiszyńskim, 
animujemy stronę i grupę Slow Jogging Wrocław na 
Facebooku, promujemy Slow Jogging na eventach 
zdrowotnych. 

Poznaj nas: www.facebook.com/slowjoggingwroclaw 

Magdalena Kowalska, 
na co dzień instruktorka Pilates i trener personalny w Fizjopilates Studio.
„Przekonwertowana" z siedzącego trybu życia (10 lat w zawodzie grafika komputerowego), 
codziennie na nowo docenia swoją obecną pracę, ruch i jego wpływ na ogólne 
samopoczucie. W związku z tym, kogo tylko można zaraża entuzjazmem do łagodnych form 
ruchu - takich jak slow jogging czy Pilates. Niedawno ukończyła szkolenie instruktorów 
Slow Joggingu organizowane przez Stowarzyszenie Slow Jogging Polska.
„Tak sobie pomyślałam, że skoro biegam, to... może ktoś dołączy? :)
Bieganie jest ze mną od jakichś czterech lat, przyszło razem z Pilatesem i zmianami stylu 
życia. I zostało. Stało się sposobem na smuteczki, nadmiar myśli w głowie, a przy okazji na 
płaski brzuch ;) Wiem, że wiele osób, mimo panującej mody na bieganie, twierdzi że nie lubi 
biegać i do nich właśnie skierowane jest to wydarzenie. Bo też myślałam że nie lubię. 
Dopóki nie zaczęłam biegać... WOLNIEJ! Nie biegam by przygotować się do maratonu (choć 
nie wykluczam, że kiedyś wezmę w nim udział) ani żeby sobie czy komukolwiek coś 
udowodnić. Biegam, bo dzięki temu czuję się i wyglądam lepiej. Dopiero od niedawna wiem, 
że to co instynktownie robiłam od dawna nazywa się Slow Jogging :)”

Agnieszka Ciechowicz, 
na co dzień pracuje przy biurku jako tłumacz w Biurze Tłumaczeń Erin, dlatego do 
zachowania zdrowia i sprawności potrzebuje ruchu. „Lubię różnorodność, regularnie trenuję 
badmintona, ćwiczę Pilates i biegam. Interesują mnie aktywności, które zachęcają do ruchu 
osoby o różnym stopniu sprawności i kondycji. Slow jogging jest do tego idealny!”
Agnieszka również ukończyła szkolenie instruktorów Slow Jogging i chce aby jak najwięcej 
osób przekonało się do tej formy ruchu.

Tu spotkasz nas na co dzień: 
www.fizjopilates.pl
www.erin.pl



„Slow jogging Fabryczna, czyli truchtając poznaj swój park”

Slow jogging, czyli powolne bieganie to aktywność fizyczna wywodząca się z Japonii. 
Jej twórcą był profesor Tanaka, fizjolog sportu, którego misją było zapobieganie chorobom 
cywilizacyjnym poprzez zrównoważony ruch. Zalecane tempo biegu to tzw „niko niko”, czyli 
z uśmiechem i bez zadyszki, a najlepszą metodą sprawdzenia go jest rozmowa podczas 
biegu. Większość uczestników potwierdza, iż w tej formie ruchu łatwo osiąga się stan 
radości, a dodatkowo efektywnie spala zbędne kalorie i tkankę tłuszczową. Jest to forma 
rekreacji bliska ideału, możliwa do wykonywania praktycznie wszędzie - od domowego 
pokoju, poprzez drogę do pracy, po zaplanowany trening. Co ważne, potwierdzono, iż 
uzyskujemy w ten sposób dwa razy większe spalanie kalorii niż w trakcie chodu. Zatem 
doskonale się sprawdza jako proces wspierający każdą rozsądną dietę. Ze względu na 
specyfikę metody slow jogging, mogą go uprawiać prawie wszyscy. Zarówno osoby 
interesujące się ruchem i aktywne, jak i osoby starsze, czy wracające do aktywności 
fizycznej po kontuzjach. Metodę tę stosują treningowo maratończycy japońscy oraz 
żołnierze Sił Powietrznych USA, gdyż jest doskonałą podbudową do bardziej intensywnego 
treningu. 

Slow jogging jest uznawany za jedną z najefektywniejszych metod utrzymania organizmu w 
zdrowiu. Najlepiej biegać 30 minut dziennie, przy czym nie musi to być nieprzerwany trening. 
Biegaj minutę i... powtórz 30 razy! Dodatkowym atutem będzie spędzanie czasu na 
powietrzu. No właśnie. Czyli... w parku! Bieg w tempie slow w parku to kontakt z naturą, 
czas dla siebie, odskocznia od codziennej gonitwy.

We Wrocławiu znajduje się około 44 parków o łącznej powierzchni - według różnych źródeł 
- od około 530 ha do 781 ha, z czego 9 parków i największa ich powierzchnia - w dawnej 
dzielnicy Fabryczna. 

Stworzyłyśmy, z w ramach naszego mikrograntowego projektu „Slow Jogging Wrocław 
Fabryczna, czyli truchtając poznaj swój park”, ten oto mini-przewodnik truchtacza po 
parkach dzielnicy Wrocław Fabryczna. Znajdziecie tu informacje o parkach znanych i 
lubianych, jak Grabiszyński czy Zachodni, ale także tych mniej popularnych, nieodkrytych, 
chociażby przez ich większe oddalenie od centrum. Starałyśmy się, aby zawarte tu 
informacje były przydatne i zgodne z rzeczywistością, ale jeśli zechcecie dodać coś od 
siebie, napiszcie do nas na slowjoggingwroclaw@gmail.com. Pisząc historie parków, 
korzystałyśmy z różnych źródeł, głównie internetowych - dziękujemy wszystkim którzy, 
świadomie lub nie, przyczynili się do powstania tej broszurki. 

Mamy nadzieję że dowiecie się czegoś nowego, a przede wszystkim zechcecie truchtając 
poznać swój park! 

A oto podstawowe zasady slow joggingu:
1. Truchtaj w tempie umożliwiającym swobodną rozmowę, bez zadyszki.
2. Stawiaj drobne, częste kroki.
3. Pamiętaj o lądowaniu na śródstopiu.
4. Rozluźnij barki. Ruch ramion jest naturalny.
5. Oddychaj swobodnie.
6. Trzymaj się prosto. Unieś lekko podbródek i patrz przed siebie.
7. Nie kop w podłoże.
8. Uśmiechnij się!



1. Park Tysiąclecia

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław 3,5 km

Oznaczona trasa biegowa Radia Wrocław 3,5 km

Start i Meta obu tras - Siłownia zewnętrzna powstała ze środków WBO 2014 
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Park Tysiąclecia to największy (85 ha) powojenny park Wrocławia. Nie wszyscy wiedzą, 
że Park Tysiąclecia, to nie tylko jego leśna część pomiędzy ulicą Graniczną, Obwodnicą i 
rzeką Ślęzą, zwana obecnie Lasem Tysiąclecia. Ta część o powierzchni 47,4 ha, powstała w 
latach 1993-1995 i obecnie jej drzewostan jest już na tyle duży, że stanowi skuteczną 
ochronę osiedla Nowy Dwór przed hałasem i spalinami z obwodnicy, a park zyskał rzeszę 
stałych bywalców - spacerowiczów oraz biegaczy. 



W 2000 roku, w związku z obchodami tysiąclecia Wrocławia, powstała druga, rekreacy jna 
część parku. Łączy cele społeczne i walory przyrodnicze z bogatą treścią symboliczną. 
Stanowi ona swoisty pomnik historii miasta, gdzie dziesięć pasów leśnych symbolizuje 
dziesięć wieków historii Wrocławia. Kolekcja rodzimych gatunków drzew, takich jak buki, 
dęby, topole, graby, lipy, wiązy, olchy, jesiony, wierzby, czeremchy i brzozy to rodzaj 
arboretum miejskiego. Jest tu także aleja czereśni. Wzdłuż pasów leśnych przebiega aleja 
dębów nazwana Aleją Europejskiej Stolicy Kultury. Dęby w Alei zostały posadzone jako 
pierwsze, w 2013 roku. W związku z tym, że ta część parku jest stosunkowo nowym 
przedsięwzięciem, drzewa są obecnie małe. Od tamtej pory proces tworzenia parku trwa, 
drzewa sadzą często sami mieszkańcy w ramach wydarzeń organizowanych pod pieczą 
Zarządu Zieleni Miejskiej. Warto zerknąć na wizualizacje projektu, na których widać jak 
będzie wyglądać to wyjątkowe miejsce, gdy drzewa urosną. 

Poza symbolicznymi pasami drzewnymi, znajdziemy tu też sceny typu landforms, które 
także odnoszą się do wydarzeń z historycznych dziejów miasta. I tak mamy scenę 
„Prawiek” - czyli trzy kurhany i rzeźbę niedźwiedzia, nawiązującą do tej, którą znamy z 
Sobótki, scenę Wilczy Dół z rzeźbami Anny Zamorskiej, kamienne stoły biesiadne na Polanie 
Spotkań i kilka innych. 

Przed The World Games 2017 w parku Tysiąclecia powstały dwa tory wrotkarskie - do 
jazdy szybkiej i ulicznej. Pierwszy z nich ma długość 200 m i 6 m szerokości. Drugi - 600 m 
długości i 8 m szerokości. To największy tego rodzaju tor w kraju.

Oprócz kolekcji rodzimych gatunków drzew, w Parku znajduje się też kolekcja kamieni 
występujących na Dolnym Śląsku: Łupek Serycytowy, serpentynit, dolomit, sjenit, bazalt, 
piaskowiec, granit. Opis koncepcji, wizualizacje i mnóstwo innych informacji znajdziecie na 
stronie www.millenniumpark.pl.

Trasa:
W leśnej części parku przebiega oznakowana Trasa Radia Wrocław. Prowadzi miękką i 
szeroką ścieżką szutrową, w związku z tym biega się łatwo i miło, a dodatkowo 
malowniczo brzegiem rzeki. Nie stanowi jednak pętli więc po 1750 metrach zawracamy, 
by pokonać łącznie 3,5 km. Trasa nie jest oświetlona.

My proponujemy Wam trasę w nowszej - rekreacyjnej części parku, tak byście 
truchtając mogli podziwiać rosnący na naszych oczach nowy las, odwiedzić Niedźwiedzia 
który Wyszedł z Formy, przebiec między Wilkami, a także wbiec na Górę. Rozpoczynając 
i kończąc trasę przy siłowni zewnętrznej, przebiegniemy 3,5 km. Od siłowni zewnętrznej          
kierujemy się w stronę rzeki, biegniemy chwilę szeroką ścieżką szutrową, po czym 
wbiegamy na wał i przebiegamy mostek kolejowy. Wbiegamy na górę (od lewej, tam gdzie 
stok jest łagodniejszy), podziwiamy park z góry, po czym zbiegamy i kierujemy się w 
stronę rzeźby niedźwiedzia. Potem lekko w prawo, biegniemy dębową Aleją ESK, 
zbaczając po drodze do wilków. Następnie dalej Aleją ESK, przez Polanę Spotkań, aż do 
Propylejów, w stronę torów wrotkarskich. Aleją czereśniową i przez kładkę na Ślęzy 
wracamy do punktu startowego. Ścieżka jest miejscami wąska. Stan nawierzchni będzie 
zależał od pogody, po deszczach trasa może być błotnista i bardziej wymagająca, więc 
generalnie polecamy ją bardziej zaawansowanym i wytrwałym truchtaczom. Trasa nie 
jest oświetlona.

Auto zaparkujecie: na parkingu od strony ul. Granicznej - wjazd w ul. Płaską (ale uwaga, 
parking jest bardzo dziurawy, uważajcie na podwozie ;)) lub wjeżdżając od strony ul. 
Żernickiej, przez Sukielicką parkujemy przy alei TWG, czyli ulicy prowadzącej do terenów 
The World Games.



2. Park Zachodni

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław 2,5 km

Oznaczona trasa biegowa Radia Wrocław 1,95 km
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Park Zachodni ma powierzchnię 75 hektarów. Jest jednym z najczęściej odwiedzanych 
parków we Wrocławiu. To miejsce wypoczynku setek wrocławian z pobliskich osiedli z 
„wielkiej płyty”. Gęsto usiany drzewami, codziennie przyjmuje spacerowiczów, biegaczy, 
psiarzy i rowerzystów. Jest ładny i zadbany. Posiada duży plac zabaw, ozdobione klombami 
kwiatowymi wejście, a także utwardzone ścieżki z ławeczkami, ścianki wspinaczkowe 
(powstałe ze środków WBO 2014) czy miejsca do gry w szachy.

Park powstał w latach 1905-1910 i początkowo nosił nazwę Bebelpark (od nazwiska 
Augusta Bebela – niemieckiego socjaldemokraty), aż do 1933 roku, kiedy jego nazwę 
zmieniono na Westpark. Zajmuje teren dawnego cmentarza, jednego z większych w stolicy 
Dolnego Śląska, wspólnego terenu dla Cmentarza Komunalnego, Cmentarza Katolickiego i 
Cmentarza Żydowskiego. Od początku swojego istnienia był nekropolią, podobnie jak kilka 
innych wrocławskich przedwojennych cmentarzy obecnie będących parkami: Skowroni, 
Grabiszyński, Gajowicki, Andersa.

Różne były historie tych dawnych cmentarzy, ale w większości przypadków o ich 
wcześniejszej funkcji świadczą tylko porozrzucane gdzieniegdzie w zaroślach nagrobki. 
Cmentarze poniemieckie niszczone były brutalnie w latach 60. w ramach usuwania 
wszelkich śladów niemieckości. Przyczyną była ciągle świeża pamięć o wojennych 
krzywdach, poszukiwanie miejsc pod zabudowę i pod tereny zielone, finansowy aspekt 
utrzymania nadszarpniętych wojną obiektów, brak wiedzy na temat cmentarzy i ludzi tam 
pochowanych...  - różnie ocenianych przyczyn jest na pewno więcej.
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W Parku Zachodnim śladów przeszłości pozostało jednak do dzisiaj sporo i to one wyznaczają 
charakter tego popularnego parku. Nadal można zauważyć dawny układ alejek, obecność 
roślin zimnolubnych, np. obecna jest tam wyjątkowo rzadka iglicznia trójcierniowa. 

Złożony jest z dwóch części - północnej i południowej. Pomiędzy obiema częściami 
przebiega ulica Pałucka – zwana też „Starą Kozanowską” brukowa droga, przecinająca w pół 
Park Zachodni, jest dziś aleją spacerową okolicznych mieszkańców, a swego czasu była 
główną drogą dojazdową do Kozanowa. 

W części południowej do parku przylega Cmentarz Żydowski, który został oszczędzony 
podczas likwidacji cmentarza w latach 60-tych. Wpisany do rejestru zabytków, jest piątym  
co do wielkości tego typu obiektem w Polsce. Zachowało się na nim ok. 8000 tysięcy 
nagrobków. Cmentarz, którego zarządcą jest Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu, 
jest obecnie w trakcie renowacji. Istnieje możliwość jego zwiedzania. Tuż obok niego 
znajduje się, istniejący do dziś, wybudowany między 1895 a 1896 rokiem schron piechoty. 
Pełnił funkcję magazynową i był wykorzystywany w obu wojnach światowych. Obecnie 
wejście do niego jest zamurowane, a sam obiekt niszczeje z dnia na dzień.

Część południowa jest głośniejsza, położona między dwiema ruchliwymi ulicami, Lotniczą i 
Pilczycką, przez co trudno jest zapomnieć o wielkomiejskim zgiełku, gdyż przejeżdżające 
samochody cały czas widoczne są między drzewami i, niestety, również nieustannie dobijają 
się do naszych uszu. Przed mistrzostwami piłki nożnej Euro2012 na skrzyżowaniu ulic 
Lotniczej i Milenijnej, utworzono  skwerek, na środku którego stoi wielka piłka futbolowa, 
sygnalizującą bliskość stadionu i sportowe emocje związane z Euro.

W większej, północnej części parku, łatwiej jest zapomnieć, że znajdujemy się w środku 
miasta i podziwiać naturę, np. przechadzając się aleją dębową wzdłuż starorzecza Odry. Tam 
też znajduje się polana widokowa. Z kolei na terenie po cmentarzu katolickim oprócz 
kościoła p.w. św. Jadwigi, zachował się pomnik anioła – chyba najciekawsza pamiątka po 
poprzedniej funkcji parku. Na pomniku widnieje niemiecki napis „Auch der Schmerz ist 
Gottes Bote” (Również cierpienie jest posłańcem Boga). 

Dla amatorów fauny niewątpliwie najcenniejsze będą stare drzewostany dębów 
szypułkowych, grabów, świerków, brzóz brodawkowatych oraz klonów zwyczajnych. Oprócz 
nich znaleźć możemy również kasztanowce i graby zwyczajne czy robinie akacjowe. Z kolei z 
roślin zielnych w parku występują m.in. lubczyk lekarski, koper ogrodowy, hyzop lekarski, 
pokrzywa zwyczajna, prawoślaz lekarski i bratek polny. Ci zaś, którzy lubią zwierzęta, 
napotkają na swojej drodze wiewiórki, wróble, sikorki bogatki, kowaliki, sroki oraz pełzacze 
ogrodowe.

W 2015 r. zrewitalizowano wejścia do parku od strony ulicy Lotniczej oraz Pilczyckiej. Przy 
pierwszym utwardzono ścieżkę, która ułatwia mieszkańcom przejście przez park i usypano 
klomb, na którym zasadzono kolorową roślinność, ustawiono przy nim tablicę z nazwą parku. 

Trasa:
W północnej części parku przebiega oznaczona trasa Radia Wrocław o długości 1950 m. 
Podłoże jest szutrowe, nadaje się dla początkujących i zaawansowanych biegaczy. 
Wytyczona przez nas trasa o długości ok. 2,5 km biegnie dookoła południowej części 
parku, od wejścia przy skrzyżowaniu ulic Lotniczej i Milenijnej, aż pod mury Nowego 
Cmentarza Żydowskiego i pozostałości po umocnieniach z czasów I wojny światowej. 
Większa część ścieżek jest wytyczona, uregulowana i utwardzona. Obie trasy są w 
większości osłonięte od wiatru i słońca przez wysokie drzewa. Trasy nie są oświetlone. 



3. Park Grabiszyński

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław 5,6 km oświetlona z WBO

Oznaczona trasa biegowa Radia Wrocław 5 km
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Głazy

Aleja Romera

Cmentarz Dziecięcy

Plac zabaw

Pomnik Wspólnej Pamięci

Cmentarz Żołnierzy Włoskich

Stanowisko do rozciągania

Al. Hallera

Plac zabaw

Siłownia zewnętrzna

Cmentarz Żołnierzy Polskich

Plac zabaw dla psów

Siłownia zewnętrzna
powstała ze środków WBO 2016

Mała Sobótka - „Górka Skarbowców”

Park Mamuta

Park Grabiszyński ma powierzchnię 48 ha. Podobnie jak opisywany wcześniej Park 
Zachodni, powstał na miejscu starego cmentarza niemieckiego (zwanego Cmentarzem 
Grabiszyńskim III), który został zniszczony po wojnie w ramach „usuwania pozostałości po 
przedwojennych mieszkańcach ziem przyłączonych do Polski”. 
  
Przeszłość terenu parku widoczna jest w wielu miejscach, na przykład w części wzdłuż ul. 
Grabiszyńskiej, gdzie przechadzając się możemy zauważyć pojedyncze nagrobki wrośnięte 
pomiędzy drzewa i bluszcz, a także wielkie głazy, które przypuszczalnie także są 
pozostałościami po grobowcach. Takie miejsca powodują że Park Grabiszyński ma 
specyficzny... nostalgiczny „klimat”. Dla kontrastu, to w tej właśnie części parku najczęściej 
spotkać można radosne wiewiórki.

Dla wielu Wrocławian Park Grabiszyński jest po prostu ulubionym miejscem rekreacyjnym. 
Na co dzień możemy tam spotkać spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, miłośników 
Nordic Walking, rodziny z dziećmi, sportowców oraz właścicieli psów. 

Ciekawostka: Na terenie parku znajduje się prawdziwy plac zabaw dla psów!
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Park dzieli się na kilka części: północną – przy Alei Generała Józefa Hallera, południową – nad 
rzeką Ślęzą oraz strefę osiedlową - w stronę Górki Skarbowców. Poszczególne części bardzo 
się od siebie różnią pod względem zarówno zalesienia jak i stopnia oraz sposobu 
zagospodarowania terenu. 

W części osiedlowej - wąskim pasie pomiędzy ul. Racławicką a Aleją Romera - znajdują się 
rozległe polany rekreacyjne, idealne na wiosenne pikniki, letnie opalanie, grę we frisbee czy 
zajęcia Pilates ;) 

Północna część jest najdziksza, mniej „przystrzyżona” i tam właśnie znajdziemy najwięcej 
pamiątek po cmentarnej przeszłości. Zaraz po wejściu do parku od strony przystanku 
tramwajowego trafimy na malutki ogrodzony cmentarzyk dziecięcy.
Fakt, że akurat ten cmentarzyk zachował się, wynika z jego historii. Po wojnie w gruzach 
Wrocławia buszowały dzieci, co często kończyło się tragicznie, ponieważ w gruzowiskach 
były jeszcze niewypały. Na cmentarzyku leżą właśnie dzieci - ofiary niewypałów. Kiedy 
Polacy niszczyli Cmentarz Grabiszyński III, nie chcieli burzyć tych grobów, dzięki czemu 
oszczędzili też te niemieckie nagrobki, które znajdowały się między dziecięcymi mogiłami. 

Południowa część jest najbardziej zagospodarowana. Znajdziemy tu siłownie zewnętrzne, 
kolejną polanę rekreacyjną, place zabaw. 
W tej części Parku znajduje się także Cmentarz Żołnierzy Włoskich, a na wzniesieniu 
zwanym „górką żołnierza” - Cmentarz Żołnierzy Polskich. Samo wzniesienie to ciekawy 
punkt widokowy i miejsce dobre do ćwiczenia podbiegów, lecz mało kto wie, co właściwie 
przedstawia górujący nad okolicą pomnik. Wysokie na 23 m kolumny według zamysłu autorki 
symbolizują skrzydła husarskie. 

Truchtając lub spacerując, natkniecie się też na pewno na długi na 60 metrów Pomnik 
Wspólnej Pamięci. Znajduje się on w miejscu, w którym niegdyś usytuowane było 
krematorium. Złożono go ze starych nagrobków, które odnalezione w zakładzie 
kamieniarskim, uratowane były przed przerobieniem na materiał budowlany. Nagrobki 
podzielonych na cztery grupy, reprezentujące cztery rodzaje wrocławskich cmentarzy: 
katolicką, ewangelicką, żydowską i komunalną.  Pośrodku, na poziomej płycie, umieszczono 
wykaz miejskich nekropolii, których już nie ma.

Trasa:
Trasa polecana przez nas pokrywa się w dużej części z oznakowaną trasą radia Wrocław. 
Podłoże obu tras jest szutrowe - bezpieczne na wszystkich poziomach zaawansowania.  
Wysokie drzewa stanowią ochronę przed wiatrem i słońcem prawie na całej długości 
ścieżki. Trasę Slow Jogging Wrocław polecamy zwłaszcza zimową porą, gdyż w całości 
jest oświetlona (oświetlenie wybudowane ze środków WBO).
Trasa przebiega początkowo tzw. Strefą Osiedlową (od strony Górki Skarbowców) wzdłuż 
polan rekreacyjnych, a następnie Aleją Romera łączącą ul. Hallera z ciągiem spacerowym 
nad rzeką Ślęzą, gdzie zawracamy. 

Na uwagę zasługuje także nowo otwarty (10.11.2018) Park Mamuta (www.parkmamuta.pl). 
Znajduje się tuż tuż, po drugiej strony Ślęzy, na osiedlu Oporów. Truchtając, odwiedźcie 
go koniecznie i stwórzcie swoją nową trasę!

Parkujemy przy ul. Racławickiej lub rozpoczynając trasę od strony zachodniej, przy ul. 
Grabiszyńskiej.



 Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław 2km

4. Park Leśnicki

tulipanowiec amerykański

labirynt grabowy

platan

Siłownia zewnętrzna WBO 2015

Plac zabaw dla dzieci

Centrum Kultury Zamek
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Park Leśnicki ma powierzchnię 21 ha. Leży w obrębie osiedla Leśnica. 
Park jest zadbany i czysty. To znakomity teren spacerowy z dobrze utrzymanymi alejkami, 
stawami i ławeczkami do odpoczynku. Znajduje się na obrzeżach Wrocławia, przez co nie 
jest tak okupowany jak chociażby Park Zachodni.

Park jest najbardziej na południe wysuniętą częścią większego kompleksu zieleni, którego 
północną część stanowi Las Mokrzański. Leży w korytarzu ekologicznym, którego oś tworzy 
rzeka Bystrzyca. W środku parku znajduje się malowniczy staw, na którym z całą pewnością 
zobaczycie kaczki. Pozostały teren poprzetykany jest kilkoma kanałami z mętną lub pokrytą 
rzęsą wodą. Nad nimi przerzucone się kładki lub wygięte w łuk mostki. Istniejąca kładka 
umożliwia przejście do osiedla Stabłowice. Świetnie uzupełniają wodny krajobraz parku 
dominowany przez staw i rzekę.

Park został założony około XVI wieku na terenach ogrodów przyzamkowych oraz 
zabudowań folwarcznych. W XIX w rozpoczęto zagospodarowywanie okolicznych terenów.



Olbrzymi wpływ na ówczesny wygląd parku miał Peter Joseph Lenne, ogrodnik królewski, ten 
sam, który pracował nad rozbudową Parku Szczytnickiego. W tym okresie w parku zaczęła 
się budowa kanałów wodnych oraz ceglanych mostków. Posadzono wiele ciekawych 
gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Rozbudowano alejki, powstały też altany, oranżeria, 
palmiarnia, belweder i domek ogrodnika. Na przełomie XIX i XX wieku prym wiodła natomiast 
moda naturalistyczna, park dziczał, nie sadzono żadnych nowych roślin. Po 1945 roku 
został zdewastowany. W okresie powojennym dalej podupadał i dopiero pod koniec XX 
wieku został odrestaurowany w sposób nawiązujący częściowo do koncepcji z XIX wieku. 

Park słynie z pomników przyrody, których jest tutaj aż 8. Spacerując alejkami, możemy 
podziwiać ogromne okazy platana klonolistnego, dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, 
starych cisów oraz największy we Wrocławiu tulipanowiec amerykański. Okaz mierzy w 
obwodzie 376 cm, wysokość drzewa - 27 m. Do ciekawostek dendrologicznych parku należy 
też mocno pochylony okaz surmii (katalpa). Jej owoce – długie strąki, podziwiać można 
nawet w zimie. Pomiędzy drzewami możemy napotkać naturalne stanowiska zawilców.

Park Leśnicki znany jest także z labiryntu grabowego. Hmmm... Faktycznie, w północnej 
części parku, schowany w gęstwinie, znajduje się mały labirynt z żywopłotu grabowego. 
Lecz obiekt jest niewielkich rozmiarów i nie stanowi żadnego rodzaju łamigłówki. Może 
ewentualnie być frajdą dla małych dzieci...

Niewątpliwie do największych atrakcji tego miejsca należy renesansowy zamek położony w 
południowej części parku, w którym znajduje się m.in. Centrum Kultury „Zamek". Znany jest 
mieszkańcom Wrocławia jako centrum kultury oraz miejsce, w którym odbywa się wiele 
imprez, również plenerowych, wykorzystujących teren parku.

Historia zamku w Leśnicy (od 1928 r. część Wrocławia) sięga XII w. Już wtedy (okres 
Piastowski) powstała w Leśnicy pierwsza budowla tego typu, będąca siedzibą książęcą. Na 
przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniał właścicieli oraz ulegał kolejnym przebudowom. W 
latach 50-tych budynek zniszczał wskutek pożaru i miał być rozebrany, jednak nie zgodził 
się na to ówczesny konserwator miejski i wkrótce potem opracowano projekt odbudowy i 
adaptacji pałacu na potrzeby domu kultury. Prace zakończono w 1963 roku, zamek wraz z 
parkiem został wpisany do rejestru zabytków Wrocławia. 

Ciekawostka:
Na stronie internetowej www.grafo-mania.pl/lesnica_rt.html odbyć można wirtualny spacer 
po Zamku. Legenda mówi, iż na zamku pokutuje dusza starosty śląskiego hrabiego 
Horacego von Forno.

Trasa:
Rozpoczynamy w pobliżu Zamku, gdzie ścieżki są utwardzone, uregulowane – bardzo 
dobre dla początkujących. To ta bardziej wymuskana część parku, urządzona w stylu 
angielskim. Znajdziemy tu zielone, krótko przycięte trawniki oraz krzewy i drzewa 
nasadzone w nieprzypadkowy sposób. Na wysokości stawu park zaczyna nabierać 
leśnego charakteru. Dalej trasa prowadzi ścieżkami utwardzonymi, a następnie częściowo 
wydeptaną ścieżką w trawie. Truchtając wypatruj wiewiórek! Im dalej od zamku, tym 
trasa jest bardziej zróżnicowana pod względem nachylenia (schodki), ale też dość łatwa.  
Biegnąc wzdłuż rzeki mijamy mostek prowadzący na Stabłowice i mamy do wyboru dwie 
ścieżki, dalej przy rzece (słabo zaznaczoną, wydeptaną) albo utwardzoną i uregulowaną, 
nieco bardziej w głębi parku. Obie doprowadzą do kolejnego mostku, w pobliżu którego 
rośnie pomnikowy tulipanowiec amerykański.. Oświetlenie ścieżek tylko w pobliżu Zamku. 
Parking przy głównej i bocznej bramie (przy ul. Marszowickiej).



5. Park Złotnicki

Plac zabaw

Tor łyżworolkarski

Pomnik Goldschmieden

Boisko do koszykówki

Siłownia zewnętrzna

Tablice kamienne

Kładka Złotnicka

ul. Solińska

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław 1,85 km

Park Złotnicki obejmuje powierzchnię ok. 20 ha. Położony na osiedlu Złotniki, w obrębie 
ulic: Złotnickiej, Żwirowej i Solińskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bystrzycy.
W związku z usytuowaniem z dala od centrum miasta, jest parkiem nieodkrytym przez 
masowe niedzielne wycieczki, cichym i kameralnym. 

Park Złotnicki to raczej parko-las. Ma polany o charakterze łąki, wiosną zapewne pełne 
kolorowych kwiatków, kilka bardziej uregulowanych alejek w otoczeniu przyciętych krzewów, 
a także dziksze części, gdzie rosną wysokie stare drzewa. Dużym atutem Parku 
Złotnickiego są ogromne połacie wolnej przestrzeni. 

Liczne rowy melioracyjne, podmokły teren i stawy tworzą malowniczy krajobraz. Spora 
część parku ma pagórkowate ukształtowanie terenu - te pagórki to miejsca dawnych 
grodów, które odnaleziono podczas odbudowy parku. 
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Odnalezione ruiny to ślady dwóch wczesnośredniowiecznych grodzisk, datowane na okres 
między IX a XIV wiekiem. Dzięki temu obszar, na którym znajduje się park, został objęty 
strefą ochrony konserwatorsko-archeologicznej. Miejsca dawnych grodów upamiętniają dwie 
kamienne tablice. Pagórki to prawdopodobnie wzniesienia, na których stały grody. Mają 
kształt ściętych stożków. Zostały usypane z ziemi i kamieni polnych. Otoczone były fosami, 
powstałymi po wybraniu ziemi na usypanie wzniesień. Na takim niewielkim szczycie 
wznoszone były drewniane wieże mieszkalno-obronne z kilkoma pomocniczymi 
zabudowaniami.

Nazwa parku pochodzi od Złotnik, obecnie wrocławskiego osiedla, a w średniowieczu - wsi 
służebnej dworu wrocławskiego - folwarku Goldschmieden. Do XVII wieku było to miejsce 
licznie odwiedzane przez wrocławian. 

Niedaleko Kładki Złotnickiej, przez którą przechodzi się rzekę Bystrzycę na osiedle Leśnica, 
możemy natknąć się na pomnik upamiętniający mieszkańców Goldschmieden  poległych w 
czasie I wojny światowej.
Pomnik niestety jest mocno podniszczony, pomalowany pstrokatymi sprayami, ciężko więc 
odczytać komu i czemu został poświęcony.

W latach 1991-95 teren został odrestaurowany według koncepcji Pracowni Projektowej 
„Miasto + Zieleń". Odświeżono staw oraz zagospodarowano podmokły teren. Niegdyś 
porośnięty gęstym drzewostanem - wzbogacono i uporządkowano, wciąż zachowując jego 
leśny charakter. Posadzono ponad 200 drzew, dzięki czemu spacer Parkiem Złotnickim 
gwarantuje sąsiedztwo krzewów czarnego bzu, pięknych drzew lipy, kasztanowców, dębów 
szypułkowych, z których 9 jest pomnikami przyrody. Poza tym graby, olsze i krzewy 
ozdobne. Zazieleniły się również tereny między parkiem a torami kolejowymi. 

Teren został znakomicie przygotowany zarówno dla spacerowiczów, jak i tych, którzy 
preferują bardziej aktywny odpoczynek. Wygospodarowano tereny sportowo–rekreacy jne, 
gdzie zlokalizowane są: tor dla osób jeżdżących na łyżworolkach z trasą w kształcie ósemki, 
boisko do koszykówki, mini siłownia, a także plac zabaw dla dzieci. 
Utworzone również zostały ciekawe elementy krajobrazowo-przyrodnicze: polany,
staw parkowy, niewielkie cieki o charakterze melioracyjnym z kładkami - m. in. urokliwy 
mostek przebiegający nad torem dla rolkarzy.
Likwidując obecne tam niegdyś wysypisko śmieci zbudowano górkę motokrosową.
Istniejącym w Parku polanom przypisano następujące nazwy: Polana Dwóch Dębów, Polana 
Kubusia, Polana psa Fafika. Staw nazwano Stawem Brzydkiego Kaczątka, a górkę - Górką 
Tygryska.

Trasa: 
Teren parku jest bardzo zróżnicowany. Truchtając, do pokonania będziecie mieli 
wzniesienia, polanki poprzecinane strumykami wody oraz znajdujące się między nimi 
mostki. Ścieżki węższe i szersze biegną czasem wąsko pomiędzy krzewami, a czasem 
przez otwarte przestrzenie. 

Ścieżek jest na tyle dużo, że można dowolnie kluczyć - zwłaszcza  jeśli nie lubisz 
powtarzających się pętli. Ta przykładowa trasa ma niecałe 2 km i przebiega tak, by 
odwiedzić większość opisanych powyżej ciekawych punktów. Podłoże częściowo 
szutrowe, ale miejscami teren nierówny, podmokły i z luźno leżącymi kamieniami. 
Dlatego, zwłaszcza w mokre dni, polecamy ją raczej średnio- i zaawansowanym 
truchtaczom. 
Trasa nieoświetlona.



ul. Popowicka

planowany stół

do „piłkarzyków”

kamień 

Jahn Wiese

„Samotność”

Plac zabaw

Siłownia zewnętrzna

planowane

boisko do buli

działa 

przeciwlotnicze

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław ok. 3,5 km

Pętla biegowa 1 km                                                        Start i Meta obu tras

Park Popowicki – położony w obrębie osiedla Popowice, zajmuje 16,5 ha. Obecną nazwę 
nosi od 1993 roku, wcześniej nazywany był Polaną Popowicką, a przed wojną Eichen-park 
czyli Park Dębowy. Jak sama nazwa wskazuje, w parku znajdziemy okazałe dęby, między 
innymi dorodny okaz dębu błotnego „Quercus palustris”. 

Pierwsze znane fotografie i mapy Parku pochodzą z 1854/1855 roku. Przed wojną stał tu 
budynek zaprojektowany przez Karla Klimma, wybudowany w 1907 roku, w którym znajdowała 
się przebieralnia i magazyn sprzętu sportowego, później przekształcony w salę 
gimnastyczną. Na terenie polany w latach 1900-1936 istniała restauracja i kawiarnia “Zum 
Eichenpark”. 
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W północnej części, pod płotem ogrodów działkowych, znajdziemy kamień z wyrytym 
napisem: Jahn Wiese - polana wiąże się bowiem z postacią Friedricha Ludwiga Jahna (1778 
- 1852), który szerzej znany jest jako organizator turniejów gimnastycznych, twórca i 
propagator wychowania fizycznego. Polana wcześniej była nazywana łąką Jahna. To tu w 
przeszłości zlokalizowana była część sportowo-zabawowa Parku Popowickiego.

Pod koniec drugiej wojny światowej zamontowano w parku działa obrony przeciwlotniczej 
Flac 75 mm, ich podstawy nadal są widoczne we wschodniej części polany (przy ścieżce), a 
w samym parku znajdują się zasypane schrony.

Do końca lat osiemdziesiątych w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego Parku działał Port 
Popowice. Został w wybudowany w latach 1887–1888 przez Frankfurckie Towarzystwo Kolei 
Towarowej. Teren objęty inwestycją zajmował 9,52 ha. Posiadał połączenie kolejowe, przez 
węzeł kolejowy Popowice. Obsługiwał przeładunek towarów masowych, głównie kruszyw, 
cementu itp. Na terenie portu pracowały cztery dźwigi i dwa wywroty. Wybudowano silosy 
na cement. Port nadal posiada możliwość połączenia kolejowego, jednak większość 
infrastruktury zlikwidowano. Zachowała się jedynie jej część, jak magazyny i place składowe.

Podczas wielkiej powodzi z 1997 roku park został zalany wodami Odry i uległ znacznemu 
zniszczeniu. Staraniem społeczeństwa Popowic i władz miejskich, park odbudowano. 
Powstał plac zabaw dla dzieci oraz dobrze wyposażona siłownia zewnętrzna (2002 rok).  
Park jest zadbany i czysty, ma ciekawy układ kompozycyjny. Nie brakuje ławek i koszy na 
śmieci. W 2018 roku osiedlowa grupa Moje Popo stworzyła i wygrała projekt „Zielone Płuca 
Popowic” w ramach WBO 2018. Planowane są nasadzenia 150 drzew wokół polany, 
dodatkowe ławki, kosze na śmieci, boisko do buli oraz betonowy stół do gry w piłkarzyki. 

W 2017 roku, w ramach jednego z projektów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, w 
parku stanęła rzeźba „Samotność” Koncepcja pracy Barbary Kozłowskiej powstała na 
podstawie szkicu autorstwa wrocławskiego artysty, przedstawiciela neoawangardy, 
Stanisława Dróżdża. Realizacja to 45 betonowych bloków, gdzie każdy element to 
uprzestrzenniona forma cyfry jeden. Jedynka konotuje relacje pojedynczego człowieka z 
innymi. To obraz samotności w tłumie. 

Trasa:
Alejki w parku są utwardzone, z powodzeniem nadają się do biegania. Jeśli chcesz 
pozostać na utwardzonej trasie, polecamy pętlę 1 km wokół parku. 
Dla bardziej ciekawskich truchtaczy, opracowałyśmy trasę, dzięki której przebiegniesz 
najpierw przez zalesioną część parku, odwiedzając dąb błotny, doświadczysz samotności 
w tłumie betonowych jedynek, odnajdziesz kamień Jahna Weise, a następnie biegnąc 
dzikszą ścieżką przy brzegu Odry, dotrzesz do starych zabudowań portowych. Biegnąc 
nabrzeżem, podziwiaj nadrzeczny krajobraz między mostem Milenijnym a mostem 
kolejowym na Odrze. W starym basenie portowym zapewne pluskać się będą kaczki, a na 
brzegu być może zobaczysz wędkarzy.
Po wybiegnięciu z parku, ścieżka biegnie miejscami przesmykiem przez krzaki, teren 
bywa nierówny. Ostatnia część trasy przebiega brukowanym fragmentem ul. 
Białowieskiej. 
Obie trasy są nieoświetlone.  

Ciekawostka:
W pobliżu Parku, przy ulicy Rysiej (a dokładniej... przy trzepaku), znajduje się 
geometryczny środek Wrocławia. W miejscu wyznaczonego Środka stanęła tablica 
informacyjna oraz krasnal Popowicjusz.



7. Park Pilczycki

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław

Ścieżki wytyczone w ramach WBO 2016

Staw Pilczycki
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Park Pilczycki – zwany też Laskiem przy ul. Mącznej. Ma ok. 12 ha powierzchni. Jest to 
biopark o charakterze lasu łęgowego, znajdujący się na osiedlu Pilczyce, w sąsiedztwie 
Stadionu Miejskiego. Położony w dolinie rzeki Ślęzy, na terenie dawnych wyrobisk gliny 
(tzw. glinianek). Zachowany w większej części jako dziki park, o charakterze bardziej lasu, 
niż parku. Część zachodnia ma charakter bardziej naturalny, z licznymi niewielkimi 
zbiornikami wodnymi. Wschodnia część jest bardziej dostępna dzięki sieci ścieżek i alejek. 
Walory przyrodnicze oraz sąsiedztwo dużych osiedli (Kozanów i Pilczyce) sprawiają, że las 
stanowi atrakcyjny teren spacerów i przyrodniczych wędrówek. 

Kopalnia gliny została tu założona w 1910 r., a eksploatacji wyrobisk zaprzestano po II 
wojnie światowej. Niecki wypełniono wodą, a wokół utworzono rekreacyjny teren, który 
wkrótce stał się powszechnym wśród wrocławian miejscem spacerowym i piknikowym.

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w miejscu dawnego młyna przy ul. Mącznej 5 
powstała elektrownia wodna. Kilka lat później na południowym brzegu glinianki wybudowano 
osiedle bloków z betonowych płyt. W samym parku po działalności człowieka zostały 
zaledwie nikłe ślady – murowane studnie zbierające wodę, zamulony rów odwadniający, 
resztki po groblach, zbiorniki wodne - dawne glinianki. Poza Stawem Pilczyckim istnieje w 
parku jeszcze kilka mniejszych akwenów.
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drogowskazy

ceglana studnia

miejsce na ognisko



Glinowe podłoże sprawia, że na całym zielonym obszarze jest generalnie bardzo wilgotno, a 
woda często stoi nawet w zagłębieniach na pagórkach. Wszystko to sprawia, że w Parku 
Pilczyckim bardzo bujnie rozrasta się roślinność, która daje doskonałe schronienie dla 
zwierząt. Największa różnorodność gatunków występuje na obszarze Stawu Pilczyckiego, 
dużej glinianki oraz małych, zacisznych zbiorników położone głębiej w parku. 
W wodzie żyją ryby i płazy, takie jak żaby: wodna, jeziorkowa i moczarowa, kumaki nizinne, 
traszki zwyczajne; w trzcinach bytują ptaki: perkoz dwuczuby, łyski, łabędzie nieme, kaczki 
krzyżówki, mewy śmieszki, trzcinniczki. W zaroślach zaskrońce, a nawet bobry! Wszystkie te 
gatunki podlegają ochronie.

Staw przyciąga wędkarzy – co roku jest zarybiany karpiami, pstrągami, sumami i węgorzami. 
Poza tym zdarza się też złowić okonie, leszcze, płocie i byczki, czyli sumiki karłowate. 
Wzdłuż linii brzegowej zamontowano liczne stanowiska wędkarskie. Niestety w Stawie 
Pilczyckim nie wolno się kąpać, podobnie jak wędkować z łodzi.

Woda w glebie była również główną przyczyną dziczenia, czyli tzw. renaturyzacji terenu. 
Pomiędzy gliniankami wyrosły topole, wierzby, olchy, dęby, lipy, jawory, brzozy, jesiony i 
wiązy. Spośród krzewów pojawiły się czeremcha, dereń, bez czarny, tarnina i głogi, a na 
zbiornikach wodnych zbiorowiska szuwarowe oraz zespoły drobnych roślin 
wolnopływających. Po powodzi w 1997 roku wykopano rów odprowadzający nadmiar wody z 
parku do Ślęzy.

Teren parku stał się swego rodzaju rezerwatem dzikiej przyrody doliny rzeki Ślęzy. W 2016 
roku ponad 1400 mieszkańców osiedla głosowało na projekt złożony w ramach 
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, którego celem było poprawienie atrakcyjności tego 
miejsca. Projekt został poddany realizacji, a w ramach prac wytyczono ścieżki przyrodnicze, 
rozmieszczono tablice edukacyjne i drogowskazy, pojawiły się stylowe ławki, kosze na 
śmieci, mostki, poprawiono jakość ścieżki otaczającej staw, wbudowano podwieszane 
chodniki, jak również podniesiono wartość walorów przyrodniczych terenu, poprzez 
usunięcie zaniedbań powstałych w wyniku niekontrolowanego zarastania lasu i obszaru 
wokół. Wyznaczono także miejsce na ognisko.

Ponadto, usunięto gatunki nierodzime, w celu utrzymania wysokiej atrakcyjności terenu z 
przeszłości. Przeprowadzono również zabiegi sanitarne w koronach drzew oraz zakończono 
prace naprawcze obrzeży betonowych stawu. 

Trasa:
Auto zostaw na parkingu przed Domem Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej. Truchtać 
zaczynamy tam, gdzie asfaltowa część ul. Mącznej przechodzi w szeroką drogę gruntową. 
Przed zabudowaniami skręcamy w lewo w wąską ścieżkę leśną. Ścieżka wije się po lesie i 
łatwo się zgubić, gdyż teren, choć niewielki, jest naprawdę dziki. Miasto nie daje jednak o 
sobie zapomnieć i nawet w gęstwinie słychać szum aut z ul. Lotniczej. Często trzeba 
pokonywać kałuże, leżące gałęzie a nawet całe drzewa, czasem biec będziemy wąską 
groblą między gliniankami. Z pewnością trafisz jednak na ścieżkę prowadzącą do Stawu. 
Przetruchtaj pełne okrążenie podziwiając kaczki, łabędzie i sam uroczy staw 
niespodziewanie usytuowany między laskiem a blokami przy ulicach Lotniczej i 
Koszykarskiej. Po pełnym okrążeniu stawu kontynuuj, mijając ponownie punkt widokowy i 
miejsce na ognisko, po czym podążaj za drogowskazem „ ścieżka leśna” w lewo, aż 
dotrzesz do ceglanej studni (wygląda jak komin), gdzie należy skręcić w prawo i pokonać 
wąwóz. Podążając wzdłuż ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej docieramy do 
początkowego punktu trasy. 
Trasa nieoświetlona. Ze względu na nierówności terenu, wąskie ścieżki i wilgotne śliskie 
podłoże, polecana wytrawnym truchtaczom.



8. Park Strachowicki

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław  ok. 600 m

9. Park Stabłowicki

ul. Zarembowicza

ul. Graniczna

Plac zabaw

Cypryśnik błotny

Mostek na stawie
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plac zabaw dla dzieci

boisko do gry w piłkęul. Stabłowicka

Trasa biegowa Slow Jogging Wrocław ok. 500 m
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Park Strachowicki - zajmuje ok. 8 ha powierzchni. Usytuowany na osiedlu Strachowice, 
gdzie znajduje się wrocławski port lotniczy. Park nie jest licznie odwiedzany przez 
mieszkańców, być może dlatego, że w okolicy nie ma dużych osiedli mieszkaniowych. 
Parkowa cisza zakłócana jest jedynie startami samolotów z pobliskiego lotniska, a często 
jedynymi spacerowiczami są osoby oczekujące na przylot bliskich.
Park jest fragmentem dawnego ogrodu krajobrazowego przylegającego do nieistniejącego już 
pałacu. Dawniej był to park dworski majątku Strachwitz. Utworzony według ciekawego 
układu kompozycyjnego, uwzględniającego drzewostan oraz stawy parkowe - położony jest 
bowiem w zlewni rzeki Ługowiny, pełno w nim oczek wodnych i niewielkich stawików. Nad 
największym stawem przerzucono uroczy mostek. Dla małych dzieci urządzono w parku plac 
zabaw, dla starszych i dorosłych pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej.

Park Stabłowicki - powierzchnia około 5,5 ha. Położony na peryferiach miasta, na osiedlu 
Stabłowice, składającym się głównie z domków jednorodzinnych i nowych osiedli 
mieszkaniowych. Ten zielony, mały zaciszny park od lat służy okolicznym mieszkańcom do 
zabawy, odpoczynku i rekreacji. Znajdziemy tu mini plac zabaw oraz boisko do gry w piłkę.

Powstał jako park prywatny, na terenie wokół wybudowanej w tym miejscu w 1892 willi 
pałacowej. Budynek mieszkalny usytuowany był w centrum parku. Przed nim znajdował się 
podjazd i gazon. Na osi północ–południe utworzono aleję prowadzącą do części 
gospodarczej i ogrodniczej. Właścicielem był Karl Lauterbach - niemiecki ogrodnik, botanik, 
biolog i geograf, ojciec znanego architekta Heinricha Lauterbacha, który potem przejął 
majątek, zwany wtedy Stabelwitz. Założenia parkowe oparte były o roślinność i krajobraz 
typowe dla rozlewiska tej rzeki. Ani willa, ani ogrodzenie z ozdobną bramą, nie zachowały 
się do naszych czasów. Po 1945 r prywatny park, podobnie jak kilka innych parków 
przypałacowych, został zamieniony na park miejski, ogólnodostępny.

Piękne stare drzewostany, bujne skupiska krzewów, kręte alejki oraz przepływająca obok 
rzeka Bystrzyca nadają parkowi naturalistyczny wygląd. Rosną tu trzy pomniki przyrody: 
platan klonolistny - nad rzeką, dąb szypułkowy - na obrzeżach parku i wiąz szypułkowy. 
Cenne okazy stanowią także: jesion wyniosły i olcha czarna. Charakterystyczna dla 
dorzecza Bystrzycy jest także roślinność bagienna, m. in. chmiel zwyczajny. 

Trasa:
Podczas truchtania po parku koniecznie zwróćmy uwagę na piękne stare drzewa, wśród 
których odnajdziemy pomniki przyrody i okazy dendrologiczne. Ochroną pomnikową 
objęto 5 egzemplarzy, wszystkie oznakowano tabliczką. W północnej części parku, tuż 
przy ulicy Strachowickiej, rośnie pomnikowy buk pospolity. Przy jednej z alejek 
parkowych rośnie rzadki okaz dębu błotnego. Przy alejce biegnącej wzdłuż stawu rośnie 
pomnikowy dąb szypułkowy. Aby trafić do kolejnych pomnikowych drzew należy wrócić 
na ul. Strachowicką i do skrzyżowania z ul. Zarembowicza. Rosnąca na skwerze grupa 
cisów ozdabiała niegdyś wejście do pałacu. Boki nieistniejącego pałacu obsadzono 
platanami klonolistnymi, jeden z nich jest pomnikiem przyrody. Najciekawszym 
pomnikowym okazem w parku jest cypryśnik błotny, rosnący obok murku oporowego, 
przy oczku wodnym. To rzadko spotykany w Polsce gatunek drzewa parkowego. 
Trasa nie oświetlona.

Trasa:
Mały park Jedna trasa okólna w środku parku o długości 500 m, ścieżka utwardzona, 
uregulowana. Dla początkujących. Po większych opadach i przy podniesionych stanach 
wód, dotarcie do pomników przyrody może być problematyczne. Trasa nie oświetlona. 



Współorganizator: Partnerzy:

Projekt „Slow Jogging Wrocław Fabryczna czyli truchtając poznaj swój park” 
realizowany był we współpracy z Programem Współorganizacji Projektów Mikrogranty, 
Strefa Kultury Wrocław
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