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Jest jednym z kilku miejsc na wrocławskim Rynku, przy którym umawiają się 
nie tylko mieszkańcy miasta, ale i turyści. Jej powstanie wywołało gwałtow- 
ne spory i dyskusje nie tylko w środowisku  architektów i historyków, ale 
przede wszystkim wrocławian. Nigdy nie otrzymała oficjalnej nazwy, choć 
ta najpopularniejsza stała się powszechnie obowiązującą. Fontanna „Zdrój”. 
12 czerwca 2000 r. władze miejskie Wrocławia zadecydowały o przyznaniu 

środków na jej budowę.

12 lipca 
Kontrowersyjna fontanna

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Pomysłodawcą ustawienia fontanny był ów- 

czesny prezydent miasta Bogdan Zdrojewski. 

Miała stanowić jeden z nowych elementów 

przebudowanego w latach 1995–1997 Rynku. 

Z przedstawionych w 1996 r. konkursowych 

rysunków wynika, że proponowano fontanny  

o różnych kształtach i wymiarach: od klasyczne- 

go wodotrysku z kolumną i jedną bądź dwiema  

misami po projekty awangardowe i futurystycz- 

ne. Ostatecznie wybrany został projekt prof. 

Alojzego Gryta z Akademii Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu. Wybór tego projektu wzbudził tak 

duże kontrowersje, że na łamach ówczesnej 

prasy rozgorzała zacięta dyskusja, czy fontanna  

w takim kształcie powinna zostać zrealizowana. 

Głos w tej sprawie zabrali m.in. ówczesna kon-

serwator zabytków Maria Frankowska, a także 

prof. Mirosław Przyłęcki, architekt, urbanista, 

konserwator zabytków, nauczyciel akademicki, 

wieloletni wojewódzki konserwator zabytków 

we Wrocławiu oraz rzeczoznawca ministra kul- 

tury i sztuki, który stwierdził: „Fontanna nie 

Fontanna w zachodniej pierzei Rynku tuż przed gmachem Nowego Ratusza, fot. Michał Karczmarek
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pasuje zupełnie do otoczenia. Jest obcym ele-
mentem, zakłóca zabytkowy charakter Rynku, 
nie pasuje do struktury urbanistycznej miasta, 
które w ubiegłym roku zostało uznane za 
pomnik historii. Sądzę, że miasto ma pilniejsze 
potrzeby; wiele zabytków wciąż czeka na rewa- 
loryzację”. Prof. Jan Wrabec z Instytutu Historii 

Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i członek 

Głównej Komisji ds. Ochrony Zabytków zauwa- 

żył: „Zabytek niszczy się także przez przebudo- 
wywanie czy dobudowywanie. Nieprzemyślane 
wcześniej inwestycje już i tak wiele napsuły i ze- 
szpeciły. Taka fontanna lepiej by wkomponowała 
się w zabudowę Nowego Targu”.

Jedna z wrocławskich gazet przeprowadziła 

sondę, w której pytała mieszkańców o to, który 

z obiektów wrocławianie chętniej widzieliby 

na Rynku: nową fontannę czy odresturowaną 

Wielką Wagę, jaka niegdyś stała w tym miejscu. 

Zdecydowana większość czytelników opowie- 

działa się za tą drugą opcją.

Ostatni głos w sprawie należał do prezydenta 

Bogdana Zdrojewskiego, orędownika budowy 

fontanny. Podjęta ostatecznie pozytywna decy-

zja o jej budowie zawierała pewien element, 

który miał załagodzić spór. Fontanna miała 

stanąć w Rynku tylko na dwa lata, bo tylko na 

taki okres wydano pozwolenie na użytkowanie. 

Prace przy jej budowie rozpoczęto w lutym 

2001 r. na wcześniej przygotowanym terenie. 

Zaprojektowana przez prof. Gryta fontanna 

składa się z prostokątnej niecki o wymiarach 

22,5 m na 2,3 m, obłożonej granitową kostką. 

W niecce ustawionych jest 29 tafli zespolonego 

szkła składającego się z trzech części. Waga  

jednej tafli to ok. 450 kg. W fontannie woda 

krąży w obiegu zamkniętym, dlatego jest nie- 

zdatna do picia. Uroczyste otwarcie fontanny 

odbyło się 24 czerwca 2001 r., w Święto Wroc-

ławia przypadające w dniu wspomnienia św. 

Jana Chrzciciela.

Jak czas pokazał, fontanna nie od razu zdobyła 

serca wrocławian i turystów – zdania były 

podzielone. Lata mijały, a wraz z nimi rosła 

akceptacja dla fontanny, dlatego zdecydowano, 

że pozostanie na czas nieokreślony. Dziś jest 

nieodłącznym elementem śródmiejskiego pej-

zażu Wrocławia.

Fragment fontanny (w czasie epidemii covid-19 nieczynnej),  
fot. Michał Karczmarek
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