


 Historia mostu Tumskiego owiana jest wieloma 

legendami. W średniowieczu jego konstrukcja była 

drewniana i dość licha. W końcu doszło do tragedii.  

 

 W XV wieku most pod naporem wiernych 

zmierzających na mszę do katedry zawalił się. W Odrze 

utopiło się wtedy wielu mieszczan.  
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 Obecny kształt mostu Tumskiego pochodzi z 1889 roku.  

 

 W latach 60. Ubiegłego wieku przeprawa służyła studentom 

Uniwersytetu Wrocławskiego jako miejsce… zakładów. 

Umawiali się, że ten, kto przejdzie pod mostem i nie 

spadnie do Odry, wygra skrzynkę piwa.  

 

 Most Tumski jest jedną z najpiękniejszych przepraw na 

Dolnym Śląsku. Każdego roku podziwiają go tysiące 
turystów z całego świata. 
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 Most Grunwaldzki zbudowali Niemcy w latach 1908–
1910. Nie było przetargu, władze wykupiły kilka 
projektów i same wybrały według nich najlepszy. Był 
to wtedy drugi pod względem długości most wiszący w 
Niemczech. W Polsce do dziś żadna przeprawa nie 
pokonała go w tej kategorii.  

 

 Jest cały nitowany – nie ma w nim spawów i śrub. 
Specjaliści twierdzą, że za 20–30 lat może stać się już 
tylko zabytkiem. Będzie za stary i zbyt 
wyeksploatowany, więc przejdzie na emeryturę. 
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 Z mostem Grunwaldzkim wiąże się dużo sensacyjnych 

wydarzeń. Tuż nad tafla wody, pod samą przeprawą 

przeleciał kiedyś samolot aeroklubu wrocławskiego. 

Stanisław Maksymowicz, lotnik podejrzewany o dokonanie 

tej szaleńczej ewolucji, nigdy nie przyznał się do takiej 

próby.  

 Przez wiele lat Grunwaldzki był testem odwagi dla 

młodych mężczyzn. Śmiałkowie wspinali się na niego, by 

udowodnić swoją odwagę przed mieszkankami miasta. 

Krąży też plotka, że budowniczy mostu odebrał sobie życie 

na dzień przed oddaniem przeprawy do użytku.  
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 Most Zwierzyniecki we Wrocławiu łączy centrum 

miasta  z  osiedlami  Bartoszowice,  Biskupin, Sępolno 

i Dąbie. Jego współczesna nazwa pochodzi od ogrodu 

zoologicznego, w którego bliskim sąsiedztwie jest 

zlokalizowany.  

 

 Historia przeprawy w tym miejscu sięga 1655 roku, ale 

swój współczesny wygląd most zyskał w latach  

1895–1897 za sprawą mistrza budowlanego Karla 

Klimma. 
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 W przeszłości most nosił kilka nazw, m.in. był mostem 

„Przepustkowym”,  co miało związek z zarazą dżumy 

w 1704 roku, kiedy na moście ustanowiono punkt 

kontroli przepustek uprawniających do przekraczania 

granic miasta. 
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 Mosty Uniwersyteckie to zespół dwóch mostów 
przerzuconych nad odnogami Odry w pobliżu 
Uniwersytetu   Wrocławskiego.   Pierwsze   zmianki  
o drewnianej przeprawie w tej części miasta pochodzą  
z XIII wieku, kiedy most nosił nazwę mostu   
Odrzańskiego,   od   Bramy  Odrzańskiej, u wylotu której 
się znajdował.  

 

 Na przestrzeni kolejnych stuleci most wielokrotnie 
znoszony był przez powodzie, przebudowywany  
i odtwarzany. Zmieniała się też jego nazwa. W XVI wieku 
nazywano go Środkowym, a później Długim. 
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 W latach 1867–1869 pod nadzorem budowniczego 

miejskiego Alexandra Kaumanna wybudowano nowe 

stalowe mosty zwane Uniwersyteckimi, będące 

bezpośrednimi poprzednikami obecnych, które 

powstały podczas przebudowy w latach 1933–1934.  

 

 Mosty uległy poważnym uszkodzeniom podczas 

oblężenia Festung Breslau w 1945 roku. Po naprawie 

ponownie oddano je do użytku dopiero w 1947 roku. 

12 



13 



 Most Piaskowy to początek drogi ze średniowiecznego 

miasta na północ. Jego nazwa wywodzi się od wyspy 

Piasek. Dziś na przejście lub przejazd po nim nie trzeba 

już płacić, ale w XII wieku kanonicy regularni, którzy 

byli właścicielami wyspy, pobierali myto.  

 

 Most z drewnianego na stalowy zamienił się w1861 

roku, a od 1893 roku po przeprawie zaczęły kursować 

tramwaje elektryczne.  
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 W 1934 roku przeprowadzono za to trudną operację 
podniesienia mostu. W jej rezultacie zawisł on nad 
rzeką o 60 cm wyżej.  

 

 Przez wiele lat służył też jako początkowy punkt 
pomiarowy podczas wyznaczania miary wrocławskiej 
mili stosowanej w mieście, a także na całym Śląsku. 
Jak długa była? Wynosiła 10 282 metry. Zaczynała się 
na moście, a kończyła na psim polu. Dziś most ma 
sześcioipółmetrową jezdnię z torowiskiem i dwa 
nieduże chodniki. 
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 Mosty Młyńskie powstały już w XII wieku i dzisiaj są 

elementem najstarszej przeprawy na Odrze we Wrocławiu. 

Most południowy łączy wyspę Piasek i Młyńską, północny 

wyspę Młyńska z prawobrzeżnym Wrocławiem.  

 

 Dwunastowieczny poprzednik mostów Młyńskich 

nazywany był mostem Bożego Ciała, a później mostem 

Przedtumskim i był środkowym ogniwem zespołu tzw. 

Długich Mostów, prowadzących od Bramy Piaskowej na 

południu, przez mosty Piaskowy, Przedtumski i Fortuna w 

kierunku Ołbina. 
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 Jak głosi podanie 4 kwietnia 1503 roku w miejscu 

dzisiejszych mostów Młyńskich, na polecenie Świętej 

Inkwizycji odbyła się „próba wody”. Zgodnie ze 

zwyczajem oskarżoną o czarnoksięstwo kobietę, 

zawiniętą w czerwony płaszcz związano i wrzucono do 

wody, wierząc, ze jeśli oskarżenie jest niesłuszne, Bóg 

ją uratuje. Kobieta uniesiona z prądem na mieliznę, 

przeżyła, a wydarzenie to przyczyniło się do upadku 

inkwizycji we Wrocławiu. 
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 Most Pokoju to jedna z najmłodszych wrocławskich 

przepraw. Powstał dopiero w 1959 roku. Wtedy 

nazwano go mostem Wojewódzkim (nazwa most 

Pokoju pochodzi z 1966 roku).  

 

 Jeszcze w 1945 roku dwa brzegi Odry dokładnie w tym 

samym miejscu łączył most Lessinga. Jednak w czasie 

bitwy o Festung Breslau został doszczętnie zniszczony.  
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 Most Milenijny z wielka pompą został otwarty 

w październiku 2004 roku. Połączył Popowice 

z Osobowicami, jest częścią obwodnicy 

śródmiejskiej.  

 

 Przeprawa nad samą Odrą ma aż 290 metrów 

długości. Most zaprojektował znany 

wrocławski naukowiec profesor Jan 

Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej. 
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