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Muzeum „Rosja-
Moja historia”

Centralne
nabrzeże

Muzeum-panorama
„Bitwa pod Stalingradem”

Plac Poległych
Bojowników

Międzynarodowe
Lotnisko Wołgograd

Wołgograd-
arena

Dworzec
Centralny

Mamaev Kurgan

Wołgograd- jeden z najdłuższych miast Rosji, długość 
miasta przekracza 100 km.

Rzeźba „Ojczyzna”, wchodząca w kompleks pamięci 
„Mamaev Kurgan”, zajmuje 8 miejsce w rankingu 
najwyższych posągów na świecie.

W Wołgogradzie od 1984 roku istnieje jedyny w Rosji 
podziemny tramwaj-metrotram.

Wołgograd- stolica publicznej demokracji: 21 miast 
partnerskich, w tym angielski Coventry, egipski
Port Said, japoński Hiroszima, polski Płońsk i inne.

Na lewym brzegu Wołgi znajduje się unikalny park 
przyrodniczy „Równina Volgo- Akhtuba”, którego część 
znajduje się na wyspie Sarpinsky- największej rzecznej 
wyspie w Rosji.

W Wołgogradzie znajduje się największa elektrownia 
wodna w Europie- Volzhskaya HPP.

ВОЛГОГРАД УНИКАЛЬНЫЙ



Wysokość rzeźby razem z mieczem wynosi 85 metrów
(z postumentem 87 metrów), jej waga- ponad 8000 ton. 
Figura, jak i cały pomnik, wykonana jest z żelazobetonu.
Co roku, 9 maja, w Dzień Zwycięstwa przybywa tu tysiące 
ludzi. Na pamiątkę obrońców Stalingradu, na wieczornym 
niebie nad kopcem wznosi się salut.

Mamaev Kurgan- najbardziej pamiętne miejsce Wołgogradu.
Podczas bitwy pod Stalingradem, tutaj toczyły się zacięte walki
w obronie miasta. Ponad pół wieku temu na tym miejscu
wzniesiono pomnik „Bohaterom bitwy pod Stalingradem”. Główny 
zabytek kompleksu „Ojczyzna wzywa!” stał się symbolem miasta- 
bohatera, w którym podczas II wojny światowej nastąpił przełom,
zaczęło się wyzwolenie świata od nazizmu.

MAMAEV KURGAN

PAMIĄTKOWY WOŁGOGRAD
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MUZEUM- ZAPOWIEDNIK „STARA SAREPTA”

Ciekawy zabytek historyczny i kulturowy, położony w południowej części 
Wołgogradu. Osada Sarepta została założona w 1765 roku przez osadników
z Europy- religijne bractwo Herngutów, wsród których byli Niemcy, Czesi,
Duńczycy, Szwajcarzy, Holendrzy. Wraz z działalnością misyjną Hernugeci
zajmowali się rolnictwem, rozwijali naukę i przemysł. Szczególną sławę nabyła 
musztarda sarepska, którą produkuje się do dzisiaj. Do tej pory zachowało się
27 historycznych budynków, z których część jest otwarta dla zwiedzających.
Można tutaj zobaczyć zrekonstruowane wnętrza tamtej epoki, przedmioty życia 
codziennego mieszkańców wsi, eksponaty opowiadające o historii i rzemiośle 
Sarepty.

CARICYN- STALINGRAD- WOŁGOGRAD

Wołgograd został założony w 1589 roku przez wojewodę Grzegorza Zasekina,
jako twierdza do obrony południowych granic rosyjskich ziemi od najazdów 
nomadów. Pierwotna nazwa miasta- Caricyn- tureckiego pochodzenia: sary- cu-
żółta (piękna) woda (rzeka), sary- czin- żółta (piękna) wyspa (piasek). W XIXwieku 
dzięki drodze kolejowej Caricyn stał się ważnym ośrodkiem transportowym Rosji.
W 1925 roku miasto zostało przemianowane na Stalingrad, a w 1961 roku na 
Wołgograd. Poczas bitwy pod Stalingradem, w latach 1942- 1943 miasto zostało 
niemal całkowicie zniszczone, ale mimo wszystko powstało z ruin. Wołgograd 
dzisiaj- to przemysłowe, naukowo- edukacyjne, i innowacyjne centrum regionu
z unikalnymi, historycznymi zabytkami.   

HISTORYCZNY WOŁGOGRAD



Na placu przy stacji, naprzeciwko dworca kolejowego, znajduje się 
Historyczne Muzeum Pamięci poświęcone wydarzeniom wojny domowej
w latach 1917- 1920, na południu Rosji. Oto unikalna ekspozycja, w której 
można zobaczyć ciekawe, historyczne dokumenty, broń i sprzęt wojskowy. 
Budynek muzeum- to dawna kupiecka rezydencja, atrakcyjny 
architektonicznie i zabytkowo budynek z XIX wieku.

HISTORYCZNE MUZEUM PAMIĘCI

MUZEUM „ROSJA- MOJA HISTORIA”

W tym unikalnym, interaktywnym muzeum można zapoznać się z historią
Rosji i wołgogradskiego rejonu. Brak tutaj zwykłych, muzealnych eksponatów, 
wszystko jest multimedialne! Historia „ożywa” w postaci holograficznej 
projekcji, rekonstrukcji bitew, budynków i całych miast w formacie 3D. 
Jednym ruchem ręki nad interaktywnym stołem można, na przykład „wyjść” 
na ulice w różne okresy historii rosyjskiej i sowieckiej, zobaczyć realia 
minionych epok- domy, samochody itd. Dookoła muzeum- strefa rodzinnego
i aktywnego odpoczynku: plac zabaw dla dzieci, trawniki i ławki, ścieżki dla 
rowerzystów i rolkarzy, plac do sportowych ćwiczeń. Muzeum znajduje się na 
terenie zalewowym byłej rzeki Caricy, w pobliżu mostu Astrachańskiego. 

HISTORYCZNY WOŁGOGRAD



MUZEUM- PANORAMA „BITWA POD STALINGRADEM”

Muzeum- panorama, położone na nabrzeżu Wołgi, poświęcone jest jednej
z najbardziej znaczących bitew II wojny światowej- bitwie pod Stalingradem,
która zapoczątkowała radykalny przełom w wojnie. W salach muzeum 
przechowywane są fotografie, dokumenty, wojskowe trofea i rzeczy osobiste 
radzieckich żołnierzy i żołnierzy Wermachtu (listy, pocztówki, artykuły gospodarstwa 
domowego). Głównym eksponatem muzeum jest panorama z epizodami bitwy pod 
Stalingradem. To jeden z większych, malowniczych obrazów Rosji. Obok muzeum 
znajdują się ruiny młynu Gergardta, przypominające zniszczenie Staligradu.

PRZECHODNI BULWAR- ALEJA BOHATERÓW

Aleja Bohaterów- niezapomniany bulwar w centrum miasta, przechowujący
pamięć uczestników bitwy pod Stalingradem i mieszkańców miasta,
nagrodzonych tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Na skwerze,
przylegającym do alejki stoi granitowy pomnik- obelisk, wzniesiony na pamiątkę 
zmarłych obrońców Stalingradu i Caricyna, w pobliżu którego płonie Wieczny 
Ogień. Przepiękna zieleń, liczne kafejki i sklepy, imponujące nocne oświetlenie 
sprawiają, że Aleja Bohaterów jest doskonałym miejscem na spotkania, spacery
i przyjemną rozrywkę. 

BOHATERSKI WOŁGOGRAD



Wspaniały stadion jest macierzystym stadionem 
wołgogradskich klubów piłkarskich, a także wielofunkcyjnym 
kompleksem na różne masowe imprezy.

Specjalnie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018, na brzegu 
Wołgi, niedaleko od kompleksu pamięci „Mamaev Kurgan”
i Centralnego Parku Kultury i Wypoczynku, wybudowano 
nowoczesny stadion na 45000 miejsc. Elegancki, lekki, przestronny, 
z fasadą w formie odwróconej korony, stadion ma wspaniały widok 
z trybun- szeroka Wołga z jednej strony i potężna Ojczyzna
z drugiej. 

WOŁGOGRAD ARENA

SPORTOWY WOŁGOGRAD

123 971м2

całkowita
powierzchnia

45 000
miejsc

Zdjęcie www.stroytransgaz.ru



NOWY EKSPERYMENTALNY TEATR

Wołgogradski NET- to szczególne zjawisko w życiu współczesnego teatru 
rosyjskiego. Ze względu na niezwykłe, innowacyjne produkcje NET posiada 
unikalny, twórczy wygląd i szeroką popularność. Szanowany przez 
profesjonalistów, jest przedmiotem miłości wielu widzów. Teatr, swoją wspaniałą 
i utalentowaną trupą, wprawia w podziw odwiedzających. Także majestatyczną 
architekturą i luksusowymi wnętrzami. NET znajduje się w budynku epoki 
caryckiej, wypełnionym klasycznym stylem, w samym sercu miasta- na Placu 
Poległych Bojowników.

CENTRALNA SALA KONCERTOWA

Centralna sala koncertowa Filharmonii Wołgogradskiej znajduje się w budynku 
stacji rzecznej na centralnym nabrzeżu. W przestronnej, wygodnej sali
z 1025 miejscami siedzącymi odbywają się koncerty różnorodnych 
wykonawców, zespołów symfonicznych i chóralnych, wieczora muzyki 
kameralnej i organowej. W sali koncertowej zainstalowano unikalne pod 
względem złożoności i piękna, jedne z większych w Rosji, organy czeskiej
firmy Riger- Kloss. Ten instrument jest unikalny również w tym, że znajduje
się prawie nad rzeką, dlatego dla jego bezpieczeństwa zastosowano oryginalne 
rowiązanie techniczne fundamentu.

KULTURALNY WOŁGOGRAD



WOŁGOGRADSKI MUZYKALNO-
DRAMATYCZNY TEATR KOZAKÓW

Ten niezwykły teatr łączy kulturalne tradycje regionu i historyczne tradycje 
dońskich Kozaków, odsłania piękno i muzykalność mowy Kozaków, tożsamość 
kultury kozackiej. W produkcjach organicznie połączono kozacką, narodową 
polifonię, współczesny dramat i stare instrumenty muzyczne. Na scenie teatru 
z powodzeniem stawia się zarówno kozackie dzieła, jak i klasyczne sztuki, 
współczesne melodramaty i komedie, tragedie i bajki dla dzieci. Teatr mieści 
się w pięknym, zabytkowym, XIX- wiecznym budynku z czerwonej cegły,
z uformowanymi elementami.

WOŁGOGRADSKI TEATR MUZYCZNY

Wołgogradski Teatr Muzyczny znajduje się na centralnym nabrzeżu.
To najstarszy teatr muzyczny na Wołdze, który zawsze plasował się
w pierwszej piątce twórczych kolektywów Rosji, pracujących w gatunku 
operetki i muzycznej komedii. Barwna, twórcza biografia teatru jest 
nierozerwalnie związana z chwalebną historią i kulturą Wołgogradu i Rosji. 
Teatr posiada szeroką gamę gatunków- na jego scenie stawia się spektakle, 
operetki, musicale, wodewile, opery, balety i koncerty.

KULTURALNY WOŁGOGRAD 



DWORZEC CENTRALNY

Główny dworzec kolejowy jest jednym z symboli Wołgogradu. Pierwszy
ceglany budynek dworca w mieście powstał w 1871 roku, po uruchomieniu
drogi kolejowej. Nowoczesny budynek dworca został zbudowany w 1954 roku, 
fasady licowane granitem i inkermańskim kamieniem, wewnątrz ściany licowane 
białym marmurem, na suficie murale. Ze względu na wybitne rozwiązania 
architektoniczne i oryginalne dekoracje wnętrz, budynek dworca został uznany 
za zabytek architektury. Na placu przy stacji znajduje się replika fontanny 
„Taniec dziecięcy”- ku pamięci fontanny, która została zniszczona podczas 
strasznych bitew o centrum miasta, podczas bitwy pod Stalingradem.

PLAC POLEGŁYCH BOJOWNIKÓW

Plac Poległych Bojowników- centralny plac Wołgogradu, odbywają się tutaj 
różne imprezy miejskie, zgromadzenia masowe, wiece, jarmarki, parady. 
Obszar ten jest pojedynczym zespołem architektonicznym w stylu 
neoklasycyzmu. Wzrok turystów przyciąga na sobie majestatyczna budowla 
Nowego Teatru Eksperymentalnego. Przed teatrem stoi pomnik wielkiego, 
rosyjkiego dowódcy Aleksandra Newskiego. Na placu znajduje się znak 
„kilometra zero”- jest to punkt wyjściowy wszystkich dróch wołgogradkiego 
regionu. Wielu wierzy, że jeśli stanąć w samym środku znaku, wypowiedzieć 
życzenie i rzucić monetę przez ramię, to życzenie na pewno spełni się.

CENTRALNY WOŁGOGRAD



Jako uczestnik projektu „Uniwersytety jako centra przestrzeni 
tworzenia innowacji”, WPU rozwiązuje priorytetowe zadania 
innowacyjnego, technologicznego i społecznego rozwoju 
wołgogradskiego regionu. Misja Wołgogradskiego Państwowego 
Uniwersytetu- kadrowe i intelektualne wsparcie rozwoju 
gałęzi przemysłu high tech, gospodarki i społecznej
sfery regionu.

Wołgograd słusznie uważany jest za miasto studenckie, istnieje
tutaj ponad 20 uniwersytetów, wśród których Wołgogradski
Państwowy Uniwersytet jawi się jako jeden z wiodących ośrodków
nauki i edukacji na południu Rosji. WPU jest znany w Rosji i za granicą
z uwagi na jakość edukacji, wysoki potencjał naukowy, znaczące projekty 
społeczno- kulturowe. Ponad 200 programów edukacyjnych: 15%- jedyne
w wołgogradskim regionie; 25% z nich odpowiada priorytetowym kierunkom 
rozwoju nauki, technologii i techniki Rosyjskiej Federacji.

WOŁGOGRADSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET 

WYKSZTAŁCONY WOŁGOGRAD 

200
ponad

programów
edukacyjnych

w regionie
w międzynarodowych
reitingach

QS BRICS, QS EECA,
QS Stars, RankPro

1



CENTRALNE NABRZEŻE

Centralne nabrzeże- jedno z najpiękniejszych obszarów parkowych Wołgogradu. 
Górne i dolne tarasy nabrzeża, ozdobione klombami, połączone granitowymi 
schodami, z których otwiera się wspaniały widok na majestatyczną Wołgę.
Na dolnym tarasie, w pobliżu budynku stacji rzecznej, znajduje się miejsce
do cumowania statków. Nabrzeże oferuje wiele atrakcji: wycieczki statkiem 
wzdłuż Wołgi, przytulne kawiarnie i restauracje, spacery wzdłuż zacienionych 
alei. Nabrzeże- najbardziej ożywione miejsce dla odpoczynku w mieście, tutaj 
odbywają się miejskie imprezy i uroczystości.

WOŁGO- DOŃSKI ŻEGLOWNY KANAŁ

Wołgo- Doński żeglowny kanał imienia W. I. Lenina- unikalna budowla wodna
na południu miasta. Łączy dwie największe rzeki Rosji- Wołgę i Don, łącząc
w ten sposób Białe, Bałtyckie, Kaspijskie, Azowskie i Czarne morza. Całkowita 
długość Wołgo- Dońskiego kanału wynosi 101 kilometrów. Aby pokonać drogę
od Wołgi do Donu i z powrotem, statki muszą pokonać 13 bram. Cała podróż trwa 
10-12 godzin. Pierwsza brama znajduje się w obrębie Wołgogradu, to bardzo 
interesująca inżynieryjno- architektoniczna konstrukcja. Wejście do bramy zdobi 
piękna, stylowa arka. 

WOŁGOGRAD- PORT PIĘCIU MÓRZ



Mamajew Hügel 

Мамаев курган 
Mamaev Hill 
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Freilichtmuseum Alt-Sarepta

Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Museum-reserve «Old Sarepta»  
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Zentrale Uferpromenade

Центральная набережная
Volga Central Embankment  
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Stadion «Wolgograd Arena» 

Стадион «Волгоград Арена» 
Stadium «Volgograd Arena» 
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Музей-панорама «Сталинградская битва»  

Panorama-Museum «Stalingrader Schlacht» 

Panorama-Museum «Stalingrad battle» 
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