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Szczytniki 

Szczytniki (niem. Scheitnig), ich nazwa wywodzi się z dużym
prawdopodobieństwem od tarcz zwanych szczytami, które wytwarzane były w
tym rejonie przez szczytników, rzemieślników specjalizujących się w ich
wykonywaniu. Początki wsi sięgają jeszcze XII wieku, po raz pierwszy w
materiałach źródłowych została wymieniona 24 stycznia 1259 roku. Wówczas
książę Henryk III Biały sprzedał swojemu mincerzowi, Henrykowi ze Słupa za
100 grzywien srebra i 2 grzywny złota; dziedziczne prawo do łowienia ryb w
Odrze, wieś Szczytniki wraz z sąsiadującym lasem, który określano nazwą „Goy”,
co można rozumieć jako gaj. Kilka dekad później, 1 lipca 1318 roku książę Henryk
IV Dobry stwierdził, że Henryk de Waldow sprzedał swój majątek Szczytniki
Wrocławiowi za kwotę 300 marek. Od tego momentu wspomniany teren stał się
własnością miasta. Wiek XVII przyniósł rozwój obszarów sąsiadujących ze
Szczytnikami, powstały: Dąbie (niem. Grüneiche), Nowe Szczytniki (niem. Neu-
Scheitnig) oraz Rakowiec (niem. Morgenau). Co więcej, las szczytnicki cieszył się
popularnością wśród wrocławian, już od pierwszej połowy XVIII wieku. W tym
samym czasie, część szczytnickich gruntów sprzedano prywatnym właścicielom,
którzy zaczęli na nich tworzyć pierwsze, prywatne założenia parkowe.

AP Wr., Zbiory biblioteczne, sygn. 5733.
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Książę Fryderyk Ludwik von Hohenlohe - Ingelfingen

W 1783 roku książę Fryderyk Ludwik von Hohenlohe - Ingelfingen wraz z żoną Amalią Hoym
- Drossig nabyli Szczytniki. Kolejnym krokiem było zagospodarowanie zakupionego terenu.
Główną koncepcją było utworzenie na nim ogrodu będącego dziełem sztuki, który
ukazywałby szerokie zainteresowania księcia m.in. antykiem, kulturą dalekowschodnią oraz
współczesną problematyką polityczną. Prawdopodobnie sam pomysł pochodził od
właściciela, ale duży wkład w tworzenie tego założenia parkowego miał Karl Gotthardt
Langhaus. Co ciekawe, ten niemiecki architekt stworzył pierwszy na Śląsku park w „stylu
angielskim” w Brzegu Dolnym, dla ministra Carla Georga von Hoyma. Zasadniczymi
elementami, które nadawały kształt przestrzeni były leśne polany i struga o nazwie Czarna
Woda (niem. Schwarz Wasser), na jej odnodze powstały dwa stawy w południowo-
wschodniej części. Dodatkowym atutem miejsca był starodrzew, relikt wielowiekowego lasu.
Jednym wzniesieniem na terenie założenia parkowego była Góra Wężowa (niem.
Schlangenberg). Książę von Hohenlohe - Ingelfingen podzielił ogród swojej posiadłości na
dwie części: zachodnią utrzymaną w „stylu francuskim” oraz wschodnią w formie „dzikiego
parku angielskiego”. W pierwszej z nich ulokowano: kręgielnię, sale bilardową, strzelnicę
oraz ptaszarnię. Z kolei w drugiej: gipsowe odlewy rzeźb starożytnych, pawilony w formie
świątyni i domku thaitańskiego, popiersia oraz pomniki królów pruskich. Bardzo osobistym
akcentem tego miejsca był ustawiony w 1790 r. głaz z inskrypcją upamiętniającą śmierć syna
właścicieli. Ponadto ok. 1800 roku na wzniesieniu parkowym ustawiono kopię Grupy
Laokoona. Początkowo nad wszystkim górowała drewniana kolumna wzorowana na
kolumnie Trajana, która spłonęła w pożarze ok. 1806 r. Część parkowa została udostępniona
wrocławianom w 1789 roku.

AP Wr., Zbiory biblioteczne, sygn. 5733.
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I połowa XIX wieku

Nowe stulecie przyniosło Szczytnikom sporo zmian.
Park dosyć poważnie ucierpiał podczas wojen
napoleońskich, mimo to nadal był miejscem chętnie
odwiedzanym przez mieszkańców miasta. W 1815 roku
właścicielem majątku przestał być książę von
Hohenlohe - Ingelfingen, a stał się nim bankier, C. Weigl.
Niecałą dekadę później zebrała się specjalna komisja,
która poświęcona była przywróceniu dawnego blasku
Szczytnikom. Zakładano, że charakter pierwotnego lasu
zostanie podkreślony poprzez dodanie nowej, ozdobnej
roślinności, odbudowę ścieżek, dróg czy systemu
melioracyjnego. Pomimo szeroko zakrojonych planów,
nie podjęto żadnych działań w I poł. XIX wieku,
prawdopodobnie ze względów finansowych.

AP Wr., Zbiory biblioteczne, sygn. 5733.
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Szczytniki zostały odkryte na nowo w 1833 r., za sprawą Śląskiego Towarzystwa
Wyścigów Konnych (niem. Schlesische Verein für Pferderennen). Dodatkowo w 1844 r.
wybudowano gospodę w stylu szwajcarskim. Dla dawnego Ogrodu Książęcego
przełomowy okazał się rok 1854. Wówczas zasadniczym celem działalności
Deputacji Promenad stał się powrót do idei parku publicznego, której twórcą był
Heinrich Robert Göppert. Zapadła decyzja o skomasowaniu terenu byłego majątku
księcia i przeobrażenia go w park miejski. Szczytniki stały się częścią Wrocławia w
1868 roku. Na początku lat 60. XIX wieku, pojawiły się dwie koncepcje
zagospodarowania obszaru przyszłego parku publicznego. Autorem pierwszej był
Eduard Petzold, chciał zrealizować przestrzeń, która łączyłaby elementy
krajobrazowe z dominującymi w niektórych częściach układami geometrycznymi.
Druga inicjatywa, Petera Josepha Lenné zakładała późnoromantyczny park
krajobrazowy, stosujący malarskie formy kształtowania przestrzeni, dalekie
perspektywy widokowe wychodzące poza obszar samego założenia, skierowanie
uwagi na symbolikę starodrzewu, umiłowanie tradycji zaakcentowane przez
zachowanie malowniczej Szwajcarki. Ostatecznie przychylono się do drugiego
pomysłu, taka decyzja mogła wynikać z faktu, że projekt Petzolda mógł wydawać się
zbyt odważny dla mieszkańców ówczesnego Wrocławia. W tym czasie pojawił się
jeszcze jeden pomysł, który przewidywał ogrodzenie całego obszaru parku oraz
wzniesienie w jego północno-wschodniej części głównej bramy wejściowej. Jednak to
przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, ponieważ wrocławskie parki miały być w
pełni dostępne, a grodzenie zwiększającego się terenu byłoby trudne.

Idea Parku Publicznego

AP Wr., Zbiory biblioteczne, sygn. 5733.
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Scalanie terenów Parku Szczytnickiego

AP Wr., Akta miasta Wrocławia, sygn. 69/34813. 

Z roku na rok tkanka parku ulegała dynamicznym przekształceniom,
przyłączano do niego kolejne grunty. W latach 70. XIX wieku powiększył się on
o nowe obszary: Bandewäldchen, lasek brzozowy Birkenwäldchen i teren
wyścigów konnych. Pierwszy z nowych nabytków zaprojektował Ludwig
Fintelmann, wykorzystał do ukształtowania kompozycji, istniejące już
elementy, jak staw czy plac zabaw dla dzieci. Architekt ogrodowy kontynuował
zamysł P. J. Lenné, a wielogatunkowa roślinność drzewiasta utworzyła kolekcję
dendrologiczną. Lasek brzozowy oraz wspomniana wcześniej restauracja w
stylu szwajcarskim nie uległy wtedy przekształceniu. Co więcej, strefa
wyścigów konnych została przebudowana w prawdziwy tor ze stosowną
architekturą, całość oddano do użytku w 1878 r. Odpowiedzą na stale rosnące
zapotrzebowanie na zieleń było powołanie do życia w 1872 roku Szkolnego
Ogrodu Botanicznego (niem. Botanischer Schulgarten). Pierwotnie zajmował
obszar ok. 3 ha, następnie powiększony o kolejne 5 ha, program nauki
opracował prof. Adolf Engler. Od 1889 r. jego rozwój nadzorował inspektor
ogrodowy Hermann Kiekheben. Obiekt wzbogacił się o budynek mieszkalno-
gospodarczy w 1907 r., a pięć lat później zyskał szklarnię wg projektu Ch.
Cabanisa. Należy wspomnieć, że istotną rolę w kształtowaniu całego założenia
odegrała współpraca kilku instytucji miejskich i towarzystw społecznych,
najważniejsze z nich to: Deputacja Promenad, Komitet Tworzenia Ogrodu
Zoologicznego, Śląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych, Wrocławskie
Towarzystwo Rowerowe, czy Wrocławskie Towarzystwo Upiększania Miasta.
Dzięki temu powstało tak różnorodne założenie.
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AP Wr., Akta miasta Wrocławia, sygn. 55/25556.

AP Wr., Akta miasta 
Wrocławia, sygn. 57/29242.

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=82_28_0_3_25556&p=2&x=0.5000000000000001&y=0.7818681318681316&z=0.30575808151791983&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=82_28_0_3_25556&p=2&x=0.5000000000000001&y=0.7818681318681316&z=0.30575808151791983&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=82_28_0_3_25556&p=1&x=0.5000000000000001&y=0.7818681318681316&z=0.30575808151791983&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=82_28_0_3_25556&p=1&x=0.5000000000000001&y=0.7818681318681316&z=0.30575808151791983&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=82_28_0_3_29242&p=1&x=0.49999999999999983&y=0.6487624010421884&z=0.3684900660333642&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=82_28_0_3_29242&p=1&x=0.49999999999999983&y=0.6487624010421884&z=0.3684900660333642&browser=seadragon


Lasek 
Göpperta

Następna dekada przyniosła powstanie nowego założenia, które
poświęcone było zmarłemu w 1884 r., Heinrichowi Robertowi Göppertowi,
tzw. lasek Göpperta (niem. Göpperthaim). Autorem koncepcji był Gustaw
Heinze i objęła ona tereny na południowy wschód od dawnego Ogrodu
Książęcego. Pojawiły się także problemy z pozyskaniem niewielkiej, ale
kluczowej parceli zlokalizowane w północno-zachodnim narożniku parku.
Miała ona ogromne znaczenie dla połączenia ze sobą lasku Göpperta z
pasem zieleni otaczającej tor wyścigów konnych. Działka została odkupiona,
za wysoką kwotę dopiero w 1888 roku. W kolejnych latach została
zagospodarowana, a w celu lepszego połączenia z torem wyścigów konnych
wbudowano mostek, w miejscu przewężenia stawu im. Ludwiga Theodora
Moriza-Eichborna, który nazwano tak samo.



AP Wr., Zbiory biblioteczne, sygn. 5733.
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Restauracja Szwajcarka

Największym przedsięwzięciem przeprowadzonym w latach 80. XIX w., było powiększenie
restauracji w stylu szwajcarskim. Istniejący obiekt nie był w stanie zaspokoić potrzeb
wrocławian. Dlatego rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego projektu, zgłoszono trzy
propozycje. Pierwsza, zrealizowana należała do Braci Baum, a kolejne do radcy budowlanego
Johanna Roberta Mende. Niezrealizowany projekt był dosyć radykalny, ponieważ zakładał
wyburzenie starego obiektu i wzniesienie nowego od podstaw. Dodatkowo projekt J. R.
Mendego reprezentował architekturę zamkniętą, co kłóciło się z otoczeniem i nie było z nim
spójne. Wybrany pomysł był jego przeciwieństwem, dlatego że wtapiał się on całkowicie w
architekturę krajobrazu, a budynek był niski i rozłożysty, a co ważniejsze otwarty na
otaczającą go polanę. Ponadto takie rozwiązanie pozwalało na pozostawienie starej
Szwajcarki, co było zgodne z romantyczną ideą ciągłości tradycji parku.

Kolejna rozbudowa obiektu według projektu Hugona Bauma, nastąpiła
zaledwie po 5 latach z tego samego powodu. Wówczas dobudowano dwa
szklane i ogrzewane skrzydła: południowo-zachodnie i północno-
zachodnie, tak budynek uzyskał ostateczną bryłę. Zmieniło się również
otoczenie restauracji, za sprawą kwiatowych, geometrycznych kompozycji
barokowych. Przy południowo-zachodniej elewacji obiektu powstał
kwietnik wpisany w obrys półkola. Takie rozwiązanie miało wywoływać
wrażenie przepychu i bogatego zdobienia u osób przybywających od
strony postoju dorożek.

AP Wr., Zbiór Ikonograficzny - Album Breslau, sygn. 1467.
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Arboretum 
Wilhelma 
Bluhma

i kolumna 
Fryderyka 

Wilhelma II

Kolumna Fryderyka Wilhelma II została ustawiona w 1883 r., na pamiątkę wizyty
króla Prus na torze wyścigów konnych we Wrocławiu rok wcześniej. Monument
mierzył 21,6 m, wykonany był z piaskowca, w stylu doryckim z tarasem
widokowym oraz posągiem króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna na
szczycie. Okoliczna polana została obsadzona ozdobnymi krzewami azali,
magnolii oraz róż alpejskich, oprócz tego w murawie nieregularnie rozmieszczono
anemony i krokusy. Ta część parku nie zatraciła swego romantycznego charakteru.
Arboretum zostało założone ok. 1880-1882 r., pomiędzy promenadą
nadodrzańską na grobli Szczytnicko-Bartoszowickiej, a torem wyścigów konnych
z centralnym stawem. Prawdopodobnie Autorem koncepcji pierwotnego
założenia był G. Heinze. W wyniku przekształcenia w 1908 r. nadano mu im.
Wilhelma Bluhma, aptekarza i członka Deputacji ds. Promenad.



Przełom XIX i XX wieku

Poważne przeobrażenia w kompozycji lasku Göpperta zaszły w latach 1898-1903, wtedy stał się niezależną, zamkniętą całością.
Głównymi elementami organizującymi przestrzeń były: powiększone plateau, uwydatnione dodatkowo kamiennym źródłem oraz
dwie polany w północnej i południowej części. Przez cały teren przechodziły ścieżki, kreślone po łagodnych łukach. Najważniejsze
polany otulone zostały przez kulisową, wysoką i średniowysoką roślinność, a uwagę odwiedzających zwracały różnorodne solitery.
Wejście od strony północno-wschodniej uwydatniono owalną, niewielką polaną, która pozwalała spacerowiczom zajrzeć w głąb.
Powyższy pomysł przebudowy powstał dekadę wcześniej, a Autorem był Gustav Heinze, jednak z powodu swej śmierci nie mógł jej
zrealizować, zrobił to jego syn, Eugen Heinze lub Hugo Richter.

Pod koniec lat 90. XIX wieku do północnego terenu Parku Szczytnickiego przyłączono tzw. polanę Niesserów. Niewiele później
rozgorzała dyskusja nad losami obszaru Wielkiej Wyspy, po części podyktowana zmianą lokalizacji toru wyścigów konnych oraz
miejskimi planami budowy kanału żeglugowego od wschodu i północy. Przypuszczano, że na Zalesiu (niem. Leerbeutel) może pojawić
się zabudowa gospodarczo-fabryczna, jednak magistrat odkupił ten obszar od Breslauer Viehmarks i przeznaczył na zabudowę
willową. Dodatkowo pozyskano kolejne 42 ha ziemi, z zastrzeżeniem przeznaczenia jej na zieleń i drogi publiczne. Były to tereny na
północy-wschód od polany Niesserów, rozciągające się w kierunku Morskiego Oka (niem. Leerbeutel See) oraz na wschód od szkółki
leśnej.



AP Wr., Akta miasta 
Wrocławia, sygn. 
87/44731.
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Dawne cieki i akweny  

AP Wr., Zbiór planów ulic, placów, mostów, wiaduktów i tuneli
oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia, sygn. 1/754.

Woda była naturalnym elementem, który
wykorzystywano do uatrakcyjnienia przestrzeni w
Parku Szczytnickim. Dawne koryta Odry oraz akweny,
jak: Czarna Woda, Morskie Oko, staw Ferdinanda
Cohna (niem. Ferdinand-Cohn-Teich), Bandewäldchen,
czy rowki melioracyjne.
Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka tworzona była od
1902 r., jako promenada nadodrzańska o wyjątkowych
walorach krajobrazowych. Inicjatorem jej budowy
było Wrocławskie Towarzystwo Upiększania Miasta, a
projekt przygotował prawdopodobnie A. Stephan.
Obsadzona była głównie dębami, a po powodzi w
1903 r. została wzmocniona.
Kąpielisko Morskie Oko (Leerbeutel See) zostało
założone w 1910 r., do jego utworzenia wykorzystano
pozostałości starorzecza Odry, posiadało trawiastą
plażę.
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AP Wr., Akta miasta Wrocławia, sygn. 55/25574.
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Pomniki

W Parku Szczytnickim, jak na tak dużą powierzchnię było stosunkowo niewiele
pomników, ale były umiejętnie wkomponowane w roślinność. Jednak
charakterystycznym elementem było wykorzystywanie naturalnych pomników (niem.
Naturdenkmal) w postaci drzew lub kamieni.
Uroczyste odsłonięcie pomnika Josepha Carla Beneditka von Eichendorffa miało miejsce
w 1911 r., zlokalizowano go na południe od Wzgórza Wężowego i umieszczono w leśnej
roślinności. Autorem projektu był Alexander Kraumann. Na cokole z szarego wapienia
muszelowego ustawiono figurę poety przedstawionego jako wędrowca. Cokół ozdobiono
reliefami ze scenami z utworu von Eichenorffa pt. „Z życia nicponia: kobieta z lutnią pod
lipą adorowana przez wielbiciela, pożegnanie z narzeczoną przed wyruszeniem na
wojnę.”
W 1905 r. Bandewäldchen zyskał pomnik Friedricha Schillera, który został
umiejscowiony na brzegu stawu, tło stanowiła zimozielona roślinność. Projekt wykonał
Felix Henry. Centralną częścią monumentu był kwietnik, który otoczony był obramieniem
z granitu, zwieńczeniem było marmurowe popiersie poety wykłute przez Ludwiga
Manzla.
Rzeźba Diany została odsłonięta w 1897 r., posąg nagiej bogini naturalnej wielkości w
brązie wykonał Ernst Seger. Ustawiono go na skałach w kierunku zachodnim na
wysokości dawnego wejścia do Ogrodu Zoologicznego.



AP Wr., Zbiór Ikonograficzny - Album Breslau, sygn. 1467.
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Posiadłość Alberta i Toni Neisserów

AP Wr., Akta miasta Wrocławia, sygn. 77/42945.

Ogród wraz z neorenesansową willą prof. Alberta
Neissera i jego żony Toni powstał na skraju Parku
Szczytnickiego. Parcela posiadała stary drzewostan,
który stanowiły w dużej mierze lipy i dęby, a
pierwotnie otoczona była przez dwie odnogi Czarnej
Wody. Projekt budynku przygotował H. Grisebach,
posiadał on duże okna z przeszklonymi wykuszami,
loggiami i tarasami. Ponadto wzdłuż południowo-
zachodniej elewacji znajdował się obszerny klomb, a
pośrodku stała rzeźbiona fontanna, w głębi ogrodu
stała drewniana, ażurowa fontanna. W ogrodzie
znajdowały się m.in. szklarnia, ptaszarnia,
wolnostojące rzeźby np. Młodość, E. Segera. Po
śmierci właścicieli, dom i ogród przeszły na własność
miasta.
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Wystawa 
Stulecia

Rok 1913 był wyjątkowy, ze względu na przypadającą w nim setną rocznicę
odezwy Fryderyka Wilhelma III oraz zwycięstwa pod Lipskiem. Z tej okazji
obszar dotychczasowych torów wyścigów konnych, Hali Stulecia (niem.
Jahrhubderthalle) i Parku Szczytnickiego przeznaczono na tereny
ekspozycyjne. Wystawa Stulecia prezentowała historię i dorobek
kulturalny ziem śląskich. Podzielona została na dwie części ukazujące:
epokę i życie codzienne w dobie wojen napoleońskich oraz warstwę
militarną przedstawiającą uzbrojenie, czy umundurowanie walczących.
Oprócz tego, na potrzeby wydarzenia wzniesiono kilka stałych i czasowych
obiektów.



AP Wr., Akta miasta 
Wrocławia, sygn. 77/42723.
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AP Wr., Akta miasta 
Wrocławia, sygn. 77/42723.
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AP Wr., Akta miasta Wrocławia, sygn. 57/27516.
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Tereny wystawowe: 
Pawilon Czterech Kopuł oraz Pergola

AP Wr., Zbiór Ikonograficzny - Album Breslau, sygn. 1467.

Za koncepcję urbanistyczną i architektoniczną
Pawilonu Czterech Kopuł odpowiadał Hans Poelzig, a
ogrodową Paul Dannenberg. Kompozycja całkowicie
podporządkowana była Hali Stulecia, zlokalizowano ją
na przecięciu dwóch prostopadłych osi. Przejrzystość
przestrzenną struktury, jej regularność oraz
monumentalizm uzyskano poprzez zastosowanie form
ogrodowych nawiązujących do antycznych oraz
nowożytnych rozwiązań, jak: parter wodny, pergola,
wielkopowierzchniowe partery trawiaste, czy
rytmizację przy pomocy szpalerów formowanych
drzew i roślin w donicach. Krótsza oś posiadała dwa
dziedzińce ogrodowe z centralnymi wgłębnikami oraz
zlokalizowanymi przy zachodnim wejściu głównym
szpalerami kolumnowymi z wawrzynów. Główna oś na
północy domknięto pergolą o długości 764 m, która
wydzielała półeliptyczna przestrzeń z basenem. Całość
wzbogacono nielicznymi, barwnymi kompozycjami
kwiatów oraz roślinami pnącymi.
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Drewniany kościół św. Jana Nepomucena

Świątynia została wzniesiona w Starym Koźlu na Górnym
Śląsku, jednak pojawiają się pewne rozbieżności, co do jej
wieku. Według różnych źródeł datowana była na XIV lub XV
wiek. Spełniała swoją funkcję do lat 40. XIX w., ale była zbyt
mała, by zaspokoić potrzeby społeczności. Z tego powodu w
jej pobliżu wzniesiono nowy, większy kościół, a stary obiekt
przestał być użytkowany.
W 1908 r. Ludwig Burgermeister, konserwator prowincji
śląskiej wysunął postulat, aby kościół rozebrać i przenieść na
pobliski cmentarz. Natomiast pojawiła się też, druga
koncepcja przeniesienia, ale do Wrocławia i wykorzystania
go, jako elementu Wystawy Sztuki Kościelnej, odbywającej się
w ramach Wystawy Stulecia. Wybrano ostatnie rozwiązanie,
cała operacja, rozbiórki, transportu i rekonstrukcji
pochłonęła spore koszty. Była nadzorowana przez
wrocławskiego architekta Theo Effenbergera, a odnawiania
wnętrza obiektu odpowiadała Państwowe Akademia Sztuki i
Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu.

AP Wr., Zbiór Ikonograficzny - Album Breslau, sygn. 1467.
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Ogród Japoński, 
AP Wr., Zbiory biblioteczne, sygn. 587.

W ramach Wystawy Stulecia zaprezentowano również
ekspozycję sztuki ogrodowej Europy i Niemiec.
Wyeksponowano różne założenia ogrodowe:
historyczne, specjalne, przydomowe, a także egzotyczny
przykład w postaci Ogrodu Japońskiego. Pomysłodawcą
był hrabia Friedrich Maximilian von Hochberg z Iłowej
koło Żagania, miłośnik sztuki wschodniej, podróżnik
oraz ambasador cesarza Niemiec w Japonii.
Ogród w stylu japońskim zaaranżowano na północ od
pergoli, po obu stronach stawu Eichborna, miał on
przypominać naturalny las. Jego granice wyznaczały
drzewa, a cała przestrzeń tworzyła zamkniętą enklawę,
którą wypełniono roślinnością zbliżoną do leśnej, z
drzewami iglastymi, ciernistymi, a także cienistymi
zakątkami pełnymi mchów i kamieni oraz strumieniami,
kaskadami oraz małymi wodospadami. Poprowadzone
kaligraficznie ścieżki kierowały spacerowiczów do
drewnianego, pokrytego strzechą, pawilonu herbaciarni.
Dodatkowo ustawiono kamienne latarnie, które
wypożyczono od hrabiego von Hochberga na czas
wystawy oraz wzniesiono drewniany deszczochron.
Realizację przedsięwzięcia nadzorował inspektor Anlauf
z Iłowej, a towarzyszył mu japoński ogrodnik, Mankichi
Ari, współpracownik firmy Alfred Unger z Heidelbergu.
Po zakończeniu Wystawy Stulecia ogród zamknięto, a
wypożyczone elementy powróciły do właściciela.

Ogród 
Japoński

Wystawa Sztuki Ogrodowej, 
AP Wr., Zbiór Ikonograficzny –
Album Breslau, sygn. 1467.
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AP Wr., Zbiór Ikonograficzny - Album Breslau, sygn. 1467.

Hala Stulecia 

Budowa potężnej, modernistycznej Hali Stulecia była rozwiązaniem
problemu ówczesnego Wrocławia. Miasto potrzebowało obszaru
rekreacyjno-wystawienniczego wraz z obiektem mogącym
pomieścić znaczną liczbę odwiedzających oraz wystawców.
Autorem projektu był Max Berg, architekt, budowniczy oraz
ówczesny miejski radca budowlany. Prace budowlane trwały w
latach 1911-1913, a uroczyste otwarcie nastąpiło 20 maja 1913
roku, podczas inauguracji Wystawy Stulecia.
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