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Wrocław jest  architektonicznym 
tyglem stylów zmieszanym i wzbu-
rzonym wielokulturową społeczno-
ścią i spustoszeniem wojny.
Romańskie kościoły wystają jak 
guziki wszyte w tkainę renesanso-
wych kamieniczek. 



Antyczne cegły, metal i szkło
przeplatają się jak wiklinowy 
koszyk. Trudno domyślić się 
gdzie kończy się zabytkowa 
kamienica, a zaczyna nowo-
czesna galeria handlowa. 
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Nowoczesny design przykuwa uwagę lekkością konstrukcji i kontrastuje z ciężkimi,
przysadzistymi, wielowiekowymi budowlami. Kolorowe płaszczyzny szkła i stali  
wyróżniają się z tła postkomunistycznej szarości, w której za długo niszczało miasto.



Zniszczone, rozsypujące się kamienice i brzydkie, obskurne podwórka to obra-
zy rzadko pojawiające się w mediach. Jednak przy odrobinie wyobraźni tworzą
nierealny i mroczny klimat, nieosiągalny w wyremontowanych częściach.  
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Witryny starych domów handlowych
przypominają o czasach dużych 
zmian w budownictwie i w życiu mie- 
szczan. Pojawieniu się technologii
żelbetowych i elektryczności, które
umożliwiły budowanie wielkich, mo-
cno oświetlonych witryn sklepów 
i domów towarowych.
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Polityka „The meeting place” 
sprzyja rozwojowi  działalno-
ści rozrywkowej i gastrono-
micznej w centrum miasta. 
Obiekty handlowe i inne u-
sługi pomału ale systematy-
cznie emigrują na obrzeża 
aglomeracji. Ten sam los 
dzielą banki i inne instytucje 
finansowe.
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Personifikacja Wratislavi w prawej ręce trzyma kadyceusz, symbol wiedzy i mądrości,
w lewej - koło zębate, symbol uprzemysłowienia. Przed rokiem 1945 Breslau było
drugim, zaraz za Berlinem,  najbardziej rozwiniętym gospodarczo niemieckim miastem.
Wiele pomysłów, które sprawdziły się w praktyce, trafiały do realizacji w innych re-
gionach niemieckiego państwa.
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Unikalne wyposażenie wnętrz 
zaskakuje kształtem i formą.
Szczegółowością detali porów-
nywalną jedynie z bogactwem 
Rzymu.  

Cieszą  oczy  i uszy drobne
pamiątki uchronione przed 
powojennym „spolszcza-
niem” ziem zachodnich. 
Szkoda, że pozostało ich 
tak niewiele. 
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Odrestaurowane wnętrza świa- 
dczą o bogactwie i przepychu 
mieszczan żyjących w mieście. 
Teraz służą jako oprawa dla 
międzynarodowych imprez kul-
turalnych, które przyciągają 
wielu sławnych artystów mu-
zyki rozrywkowej i klasycznej.



 
 

 Zdjęcia i realizacja:

 Studio Fotografii Kreatywnej STEPIENPHOTO

Grzegorz Stępień
+48 796 056 844
info@grzegorzstepien.com
www.grzegorzstepien.com

Wykonuję usługi fotograficzne:
– architektury
– marketingowe
– reklamowe
– okolicznościowe (śluby, chrzty, komunie)
– na potrzeby www
– portretowe
– artystyczne
– eventowe (koncerty, szkolenia, imprezy masowe  otwarte i zamknięte,

konferencje, prezentacje, bale)

Więcej zdjęć na www.grzegorzstepien.com
Zapraszam do współpracy

Wszystkie fotografie są chronione prawem autorskim. Powielanie, kopiowanie w części lub w całości, bez
 wiedzy i pisemnej zgody autora – zabronione.  Wszelkie naruszenia moich praw autorskich będę zgłaszał 

odpowiednim organom ścigania.


