
WROCŁAW – HALA STULECIA I FONTANNA  
 

Unikatowa Hala Stulecia (Jahrhundert Halle) jest jednym z charakterystycznych miejsc 
Wrocławia.  Jest dziełem wrocławskiego modernizmu. Jej powstanie związane było z setną 
rocznicą wydania we Wrocławiu przez Fryderyka Wilhelma III odezwy Do mojego ludu z 17 
marca 1813 roku, wzywającej do powszechnego oporu przeciwko Napoleonowi. Rocznicę 
postanowiono uczcić wystawą prezentującą historię i gospodarczy dorobek Śląska. 
Jednocześnie miało powstać miejsce wielkich wystaw i imprez przemysłowych, kulturalnych 
czy sportowych. Zaplanowana została wielka Wystawa Stulecia na terenach położonych na 
skraju Parku Szczytnickiego. Hala została zaprojektowana przez miejskiego architekta Maxa 
Berga. Tak jak sto lat temu i dziś służy mieszkańcom Wrocławia i jego gościom.  

Hala stanowiła obiekt wyjątkowy, ze swym żelbetowym przykryciem o największej 
rozpiętości na świecie. Budynek ma 42 m wysokości, a nakrywająca go kopuła 67 m średnicy. 
Maksymalna szerokość wnętrza Hali wynosi 95 metrów, a dostępna powierzchnia – 14,0 
tys.m². Całość razem z okalającymi halę budynkami wystawienniczymi i kuluarami obliczona 
była na 10 tysięcy osób. Układ Hali jest w rzucie kolisty, oparty symetrycznie na krzyżu 
greckim. Jej inauguracja miała miejsce 20 maja 1913 r. Unikalne były też ogromne, 
największe wówczas na świecie organy, które zainstalowano wewnątrz Hali. .  

Hala przetrwała II wojnę światową bez poważniejszych uszkodzeń. Tereny wystawowe 
wokół niej oraz ją samą po raz pierwszy po wojnie wykorzystano na większą skalę w 1948 r. 
podczas Wystawy Ziem Odzyskanych i towarzyszącego jej Światowego Kongresu 
Intelektualistów w Obronie Pokoju. W tym samym roku obok Hali ustawiono Iglicę. Po 
wojnie zdekompletowane organy 
zainstalowano w Archikatedrze 
Wrocławskiej.  

Kompleks Hali Stulecia ze swą 
wielofunkcyjną przestrzenią jest obecnie 
jednym z najczęściej wykorzysty-
wanych miejsc przez organizatorów 
największych wystaw, konferencji, 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
kongresowych z Polski i zagranicy. 
Wystawiane są tu monumentalne 
przedstawienia operowe, rozgrywane 
pojedynki koszykówki.  

31 maja 1997 r., podczas szóstej 
wizyty-pielgrzymki w Polsce, papież 
Jan Paweł II poprowadził w Hali modlitwę ekumeniczną w ramach kongresu eucharystycznego. 
W 2006 r. Hala Stulecia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.. 

W roku 2010 zakończył się remont elewacji zewnętrznej Hali oraz wymiana wszystkich 
600 okien. 

4 czerwca 2009 r. przy hali Stulecia otwarto jedną z największych i najbardziej 
spektakularnych fontann w Europie. Wodne strumienie tworzą ekran do wyświetlania animacji 
pokazów laserowych. Podczas spektakli z wykorzystaniem wody, kolorowych świateł i muzyki, 
Wrocławska Fontanna zamienia się w wodny teatr. Fontanna jest czynna od kwietnia do końca 
października. Pokazy trwają od 3 do 18 minut i rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie. 

Niecka fontanny o powierzchni ok. 1 ha kryje niemal 300 dysz wodnych różnego rodzaju. 
Na ekranie wodnym projektor wyświetla obrazy. Fontannę rozświetla blisko 800 dużych i 
małych punktów świetlnych umieszczonych w niecce. Zimą zmienia się ona w lodowisko o 
powierzchni blisko 5 tys. m2. 


