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Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci 

najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi 

szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz 

w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone 

informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży.

Wrocław
to historyczna stolica Śląska, współcześnie przebojem zdobywająca 

wysokie miejsca w europejskich rankingach miast wartych 

odwiedzenia i najlepszych miejsc do życia. Tutejszy zespół 

urbanistyczny obejmujący Ostrów Tumski, Stare i Nowe Miasto oraz 

wyspy odrzańskie należy do najcenniejszych tego typu zabytkowych 

kompleksów w Europie. Wrocław to jednocześnie nowoczesny 

ośrodek biznesowy i akademicki o bogatej kulturze miejskiej, 

zarówno tej „wysokiej”, jak i alternatywnej, miasto niezliczonych 

wydarzeń i inicjatyw artystycznych. Zapraszamy do miasta skarbów!

— Niezliczone zabytki

— Miasto wielu kultur

— Tereny zielone

— Żywiołowa studencka kultura miejska

— Muzea, galerie, wystawy

— Murale i krasnale
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Instrukcję pobrania wersji  
elektronicznej przewodnika  

znajdziesz na ostatniej 
stronie książki

W
ro
cław

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

okladki_2015-flow2.pdf   1   15-03-18   13:23
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Poradnik Podróżnika

1. Wyrób kartę EKUZ.
Karta uprawnia Cię do leczenia
w państwowych placówkach 
zdrowia na terenie UE na takich 
samych zasadach, jakie 
obowiązują obywateli 
danego kraju.

2. Wykup ubezpieczenie
podróżne w ERGO Hestii

Pamiętaj, aby objąć ochroną 
także dzień wyjazdu oraz 
powrotu do kraju. Zadbaj o to, 
aby każda wakacyjna aktywność
podlegała ochronie.

3. Wpisz do telefonu
numer ICE.

Jest to numer do osoby, pod który
zadzwonią służby ratownicze
w razie nagłego wypadku.

4. Ciesz się urlopem.
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Ostrów Tumski i wyspy

Najstarsza część miasta z potężną gotycką 

katedrą św. Jana Chrzciciela, kościołem 

św. Krzyża i wieloma innymi cennymi za-

bytkami. O zmroku uliczki dawnej wyspy 

oświetlają gazowe lampy zapalane przez 

latarnika z dawnych czasów.

Rynek

Jeden z najpiękniejszych w Polsce (i nie tylko 

w Polsce) rynków, otoczony kolorowymi ka-

mienicami z różnych okresów. Stojący tu ra-

tusz to perła architektury gotyku.

Hala Stulecia i okolice

Jeden z najbardziej charakterystycznych 

budynków Wrocławia. Potężna budowla 

o wielkiej kopule zbudowana na żelbeto-

wym szkielecie w latach 1911–13. Obiekt wpi-

sany wraz Pawilonem Czterech Kopuł i Per-

golą na listę UNESCO.

Aula Leopoldina i UWr

Reprezentacyjna Aula Leopoldina to jedno 

z największych i najpiękniejszych baroko-

wych wnętrz w Polsce. Zwiedzić ją można 

podczas wizyty na Uniwersytecie Wrocław-

skim, która obejmuje także wejście do Ora-

torium Marianum oraz na Wieżę Matema-

tyczną, z której roztacza się niezapomniany 

widok na Stare Miasto.

Panorama Racławicka

To ogromny panoramiczny obraz o wyso-

kości 15 m i długości 114 m, prezentowany 

w specjalnej rotundzie. Dzięki połączeniu 

efektów malarskich i technicznych (oświe-

tlenie, sztuczny teren, zaciemnienie) ob-

raz przenosi widza na pole bitwy pod Ra-

cławicami.

ATRAKCJE WROCŁAWIA
NAJSŁYNNIEJSZE MIEJSCA
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Nowe Forum Muzyki

Nowoczesna budowla NFM od razu kojarzy 

się z muzyką. W czterech salach koncerto-

wych o doskonałej akustyce odbywają się 

imprezy muzyczne przyciągające tysiące 

melomanów.

Teatr Capitol

Mieści się w budynku przedwojennego ki-

noteatru Capitol o ciekawym modernistycz-

nym wnętrzu. To miejsce ważnych wydarzeń 

artystycznych, a na co dzień – oaza spokoju 

pośród gwarnego miasta.

Wrocławski stadion

Stadion Miejski we Wrocławiu to najnowo-

cześniejszy i największy (mieści ponad 45 tys. 

widzów) stadion na Dolnym Śląsku. Jego ele-

wacja zbudowana jest z półprzezroczystej 

siatki z włókna szklanego pokrytego teflonem, 

a dach trybun jest częściowo przeszklony.

Sky Tower

Ten mający 212 m drapacz chmur jest najwyż-

szym budynkiem w Polsce. Jego projekt od 

początku wzbudzał liczne kontrowersje. Dziś 

Sky Tower jest widoczny z każdego punktu 

we Wrocławiu. Z jego przedostatniego pię-

tra roztacza się niesamowity widok. 

Most Rędziński

Jeden z największych mostów betonowych 

na świecie. Jest częścią autostradowej ob-

wodnicy Wrocławia. Ma 122 m wysokości 

i 612 m długości. Żelbetonowa konstrukcja 

zawieszona jest za pomocą 160 want tylko 

na jednym pylonie. Przejazd przez rzęsiście 

oświetlony nocą most jest niezapomnianym 

doświadczeniem.

CIEKAWOSTKI ARCHITEKTONICZNE

Kup książkę Poleć książkę
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Centrum Historii „Stara Zajezdnia”

Jedno z najbardziej interaktywnych muzeów 

Wrocławia, w którym dotykanie ekspona-

tów jest nie tylko mile widziane, ale wręcz 

wskazane. W dawnej zajezdni MPK, dzięki 

 nowoczesnym technikom i realistycznej sce-

nografii, możemy poznać życie we Wrocła-

wiu podczas wojny i czasach późniejszych.

Hydropolis

To pierwsze i największe w Polsce centrum 

wiedzy o wodzie. Wyremontowane wnę-

trza dawnych wrocławskich wodociągów 

 zaadaptowano na edukacyjną wystawę wy-

korzystującą techniki multimedialne i inter-

aktywne. Hydropolis cieszy się ogromną 

popularnością.

Pawilon Czterech Kopuł

Jeden z obiektów historycznej Wystawy 

Stulecia w 1913 r. W jego pięknie zrewitali-

zowanych wnętrzach możemy podziwiać 

bogatą kolekcję polskiej sztuki współcze-

snej. Pawilon wpisany jest na listę UNESCO.

MUZEA I CENTRA POZNAWCZE

Muzeum Sztuki Współczesnej

Tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki 

Współczesnej została urządzona w daw-

nym schronie przeciwlotniczym. Elewację 

schronu zdobi Klepsydra czasu Stanisława 

Dróżdża, a w surowym, jasnym wnętrzu 

można oglądać wystawy sztuki współ-

czesnej.

Centrum Poznawcze Hali Stulecia

Powstało w jednej z sal niezwykłej żelbe-

tonowej Hali Stulecia. Ciekawa multime-

dialna wystawa przybliża  zwiedzającym 

historię powstania hali i jej architektoniczne 

tajemnice.

Muzeum Pana Tadeusza

W muzeum na wrocławskim Rynku oprócz 

ekspozycji stałej z rękopisem Mickiewicza 

możemy obejrzeć multimedialne ekspo-

zycje czasowe, a także cenne archiwa-

lia ze zbiorów Jadwigi i Jana Nowaków- 

-Jeziorańskich oraz Zofii i Władysława Bar-

toszewskich.

Kup książkę Poleć książkę
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Muzeum Narodowe

W dawnym neorenesansowym gmachu re-

jencji wrocławskiej znajduje się jedno z naj-

większych i najważniejszych muzeów Wro-

cławia i Dolnego Śląska. Gromadzi bezcenne 

zabytki sztuki, głównie malarstwo i rzeźbę, 

ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ca-

łego Śląska.

Muzeum Farmacji

W kamieniczce przy Kurzym Targu poznamy 

historię farmacji: technologie wytwarza-

nia leków i instrumenty stosowane od śre-

dniowiecza po dzień dzisiejszy, zwiedzimy 

 zrekonstruowaną pracownię alchemiczną 

i renesansową aptekę.

Kup książkę Poleć książkę
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Nieopodal wrocławskiego Rynku rozcią-
ga się tzw. Dzielnica Czterech Świątyń, 
powołana do życia dzięki ludziom dobrej 
woli reprezentującym cztery główne 
religie Wrocławia. Warto ją odwiedzić, 
by poczuć atmosferę wielokulturowo-
ści stolicy Śląska. Zwiedzanie dzielnicy 
warto połączyć z rekreacyjnym space-
rem promenadą Staromiejską.

plac bohaterów 
getta i okolice

Wchodzimy do niewielkiego przej-
ścia znajdującego się w południowo-
-zachodnim narożniku placu Solnego 
i docieramy do zaułka Solnego i Cen-

trum Edukacji Historycznej „Konspi-

ra”  pl. Solny 11; http://konspira.org/
kontakt; otwarte: pn.–czw. 12.00–22.00, 
pt., sb. 12.00–23.00, nd. 12.00–22.00. Jest 
to otwarty w 2013 r. ośrodek kultury 
rozpowszechniający wiedzę o histo-
rii wrocławskiej opozycji antykomuni-
stycznej. Organizowane są tu koncerty, 
debaty, wykłady i projekcje filmowe. Dla 
gości atrakcją jest stała wystawa (ukry-
ta za szafą, przez którą trzeba przejść), 
przedstawiająca oryginalne przed-
mioty z lat 80. W budynku mieści się 
restauracja Café Konspira, która serwuje 

tradycyjną polską kuchnię. Całkowity 
dochód z działalności Konspiry prze-
znaczany jest na cele społeczne reali-
zowane przez Stowarzyszenie „Solidar-
ność Walcząca”.

Wychodzimy z zaułka Solnego i scho-
dzimy po kilku stopniach na niewielki 
plac Bohaterów Getta zwany kiedyś pla-
cem Żydowskim, obecnie zachowany 
w szczątkowej postaci,. Było to centrum 
dawnej dzielnicy żydowskiej, obejmują-
cej prawie całą południowo-zachodnią 
część Starego Miasta. W roku 1744 król 
pruski Fryderyk II Wielki wydał specjal-
ny dekret regulujący sprawy żydow-
skie w mieście. Była w nim mowa m.in. 
o czterech zajazdach, w których przyby-
wający do Wrocławia kupcy żydowscy 
mogli się zatrzymywać. Były to: Pokoy-
hof, Pod Złotym Jelonkiem, Pod Złotym 
Kołem i Szkoła Szermiercza. Wszystkie 
te zajazdy znajdowały się przy ulicach 
bezpośrednio sąsiadujących z placem, 
toteż stał się on wkrótce skupiskiem 
wrocławskich i przyjezdnych Żydów. 
Właśnie w czasach Fryderyka II powsta-
ła pierwsza nazwa placu – Judenplatz. 
Zabudowa placu nie przetrwała II wojny 
światowej. 19 IV 1963 r., z okazji obcho-
dów 20. rocznicy powstania w getcie 
warszawskim, w centralnej części placu 

Południowa część  
Starego Miasta

plac Solny – plac Bohaterów Getta – Psie Budy – Biblioteka Uniwersytecka – 

kino Nowe Horyzonty – cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – 

kościół Opatrzności Bożej – kościół św. Antoniego – synagoga Pod Białym Bocianem 

– Narodowe Forum Muzyki – ogrody pałacu królewskiego – 

promenada Staromiejska – Teatr Lalek – park Staromiejski – Wzgórze Partyzantów
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Żydzi w mieście

Już na początku XIII w. istniał w mie-
ście cmentarz żydowski, a pierwsza 
wzmianka o wrocławskich Żydach 
pochodzi z 1204 r. W XII stuleciu przy-
bywający na Śląsk z zachodu (głów-
nie z Francji i Włoch) Żydzi osiedlali 
się wokół murów miejskich Wrocła-
wia. Aż do XIX w. mieszkali głów-
nie przy obecnej ulicy Uniwersy-
teckiej, w latach 1347–1824 zwanej 
Żydowską.
Wyznawcy judaizmu byli wielokrotnie 
prześladowani oraz wypędzani z mia-
sta. Odwiedzającym Wrocław Żydom 
wolno było zatrzymywać się tylko 
w zajazdach przy placu Żydowskim. Mimo to ciągle przybywało ich w mieście. 
Sytuacja uległa zmianie po wydaniu przez Fryderyka II Wielkiego edyktu tole-
rancyjnego w 1754 r. Natomiast w 1812 r. edyktem emancypacyjnym Fryderyk 
Wilhelm III zrównywał w prawach Żydów z innymi mieszkańcami Prus. Dzięki 
temu powstało Żydowskie Seminarium Teologiczne, żydowskie zakłady prze-
mysłowe, łaźnie, szpitale, szkoły i bożnice.
Po dojściu Hitlera do władzy i nocy kryształowej w 1938 r. wielu z 38 tys. Żydów 
opuściło Wrocław. Po wojnie mieszkało ich w mieście ok. 18 tys. Duża część wyje-
chała z Wrocławia w 1968 r., jednak po 1989 r. rozpoczęło się stopniowe odbudo-
wywanie się społeczności żydowskiej w mieście, które trwa do dziś. W organiza-
cjach żydowskich pojawili się młodzi ludzie, urodzeni już po II wojnie światowej, 
dla których bycie Żydem stało się ważną częścią ich tożsamości. We Wrocła-
wiu powstała Szkoła Dialogu Kultur EtzChaim, działa Centrum Informacji Ży-

dowskiej, w którego lokalu 
otwarto koszerną kawiarnię, 
wydawany jest miesięcznik 
„Chidusz”, przy gminie wy-
znaniowej działa koszerna 
stołówka, szkółka niedzielna 
i klub seniora, prowadzone 
są prace renowacyjne na te-
renie Starego Cmentarza (ul. 
Ślężna) i Nowego Cmentarza 
(ul. Lotnicza 51).

▲▲ Tablica na dziedzińcu synagogi 
Pod Białym Bocianem
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uroczyście odsłonięto niewielki pomnik 
ku czci powstańców.

W połowie lat 70. XX w., po wybudo-
waniu Trasy W-Z, większość powierzch-
ni placu zajęły dwie jezdnie i torowisko 
tramwajowe, zachowała się jedynie pół-
nocno-wschodnia jego część. 

Psie Budy to jeden z nielicznych za-
chowanych do dziś zaułków w ścisłym 
centrum Starego Miasta, mający za-
ledwie ok. 140 m długości. Pierwsze 
wzmianki o drobnej zabudowie przy-
pominającej „psie budy” pojawiały się 
już od 1382 r. Około 1911 r. patronem 
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ulicy został Johann Georg Krull – XVIII-
-wieczny wrocławski kupiec, znany ze 
swej dobroczynności i wspierania bied-
nych rzemieślników (nazwa Krullstraße 
obowiązywała do 1945 r.). Do czasów 
dzisiejszych zachowały się kamienice 
tylko w południowo-wschodniej pie-

rzei – tej, której zabudowa pojawiła się 
później.

Gdy z placu Bohaterów Getta ruszy-
my na południowy wschód przedłuże-
niem Psich Bud, znajdziemy się na ulicy 
Karola Szajnochy. Na jej początku, po 
prawej, wznosi się neogotycki gmach 
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Biblioteki Uniwersyteckiej. W budyn-
ku, wzniesionym z czerwonej cegły wg 
projektu Richarda Plüdemanna w latach 
1887–91, mieściły się początkowo aż czte-
ry instytucje: Miejska Kasa Oszczędno-
ści, bank, archiwum i biblioteka. Była to 
ówcześnie jedna z najbardziej prestiżo-
wych budowli miejskich końca XIX w. 
Na narożniku budynku umiejscowio-
no figurę Parsimonii – personifikacji 
oszczędności. 

Wracamy na plac Bohaterów Get-
ta i przechodzimy przez ruchliwą ulicę 
Kazimierza Wielkiego na mały placyk 
u wylotu ulicy św. Antoniego. Po prawej 
stronie mamy teraz budynek dawnego 
kina Helios, w którym Stowarzyszenie 

Nowe Horyzonty  www.kinonh.pl, dzię-
ki wsparciu miasta Wrocławia, prowadzi 
największy w Polsce multipleks prezen-
tujący kino artystyczne. Gospodarzem 
obiektu jest Roman Gutek. W programie 
kina znajdują się projekty edukacji filmo-
wej, cykl transmisji oper i przedstawień 
teatralnych, przeglądy i festiwale, filmowe 
spotkania dla dzieci i seniorów, wystawy 

i koncerty. We wnętrzu ciepłe posiłki 
serwuje małe bistro, jest tu też oddział 
księgarni Tajne Komplety, popularno-
ścią cieszy się sklepik i wypożyczalnia 
gier planszowych.

Placyk, na którym stoimy, zdobi brą-
zowa rzeźba Kryształowa planeta (autor-
stwa Ewy Rossano), którą otaczają czte-
ry kamienne ławy symbolizujące cztery 
świątynie. To tu znajduje się umowne 
wejście do Dzielnicy Czterech Świątyń.

dzielnica 
czterech świątyń

W dzielnicy tej, w niewielkiej odległo-
ści od siebie, znajdują się cztery świąty-
nie różnych wyznań: prawosławny zbór 
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzi-
cy, rzymskokatolicki kościół św. Antonie-
go z Padwy, ewangelicko-augsburski 
kościół Opatrzności Bożej i synagoga Pod 
Białym Bocianem. To wyjątkowe w skali 
całego kraju miejsce, gdzie obok siebie 
żyją i pracują w przykładnej harmonii 
katolicy, protestanci, żydzi, prawosławni, 

▲▲ Rzeźba Kryształowa Planeta
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a także buddyści. W latach 90. we Wro-
cławiu zrodziło się wiele inicjatyw eku-
menicznych, m.in. Fundacja Krzyżowa 
dla Porozumienia Europejskiego, Towa-
rzystwo Edyty Stein, polska sekcja Mię-
dzynarodowego Towarzystwa im. Dietri-
cha Bonhoeffera, w których brali udział 
katolicy i ewangelicy, prawosławni, gre-
kokatolicy i żydzi. 

W tym klimacie dialogu i współ-
pracy zrodziła się jesienią 1995 r. z ini-
cjatywy duchownych chrześcijańskich 
oraz działacza społeczności żydowskiej 
Jerzego Kichlera jeszcze jedna cieka-
wa koncepcja, którą było powołanie do 
życia Dzielnicy Wzajemnego Szacun-
ku (Dzielnicy Czterech Wyznań, Dziel-
nicy Tolerancji). Fundacja Wzajemnego 

Szacunku Czterech Wyznań  www.
fundacja4wyznan.pl, powstała w 2005 r. 
(utworzona przez wszystkie trzy para-
fie chrześcijańskie oraz Związek Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich – Gmina we 
Wrocławiu), stara się przybliżać mieszkań-
com i turystom odwiedzającym Wrocław 
kulturową i religijną różnorodność mia-
sta. Wierni organizują wspólne imprezy 
charytatywne, spotkania edukacyjne dla 
dzieci oraz modlitwy. Dialog ekumenicz-
ny oraz wspólne działania prowadzone 
w dzielnicy podkreślają tożsamość Wro-
cławia – miasta otwartego, które pamię-
ta o swojej wielonarodowej i wielowy-
znaniowej historii i stara się kultywować 
swe tradycje.

cerkiew narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy

By dotrzeć do prawosławnej cerkwi 

Narodzenia Przenajświętszej Bogu-

rodzicy, idziemy na północ ulicą Kazi-
mierza Wielkiego, skręcamy w  lewo 
w Ruską, potem w prawo w Garbarską, 

którą docieramy do ulicy św. Mikołaja; 
ze skrzyżowania zobaczymy po lewej 
cerkiew. Świątynię wybudowano w sty-
lu gotyckim. Pierwotnie pełniła funkcję 
kaplicy cmentarnej parafii św. Elżbiety. 
W latach późniejszych wnętrze było wie-
lokrotnie przebudowywane. Od 1525 do 
1945 r. świątynia pełniła funkcję kościoła 
protestanckiego. A w 1963 r. po odbu-
dowie została przekazana kurii prawo-
sławnej. Obecnie jest jednym z głów-
nych ośrodków religijnych mniejszości 
ukraińskiej i łemkowskiej mieszkającej 
we Wrocławiu.

W cerkwi znajdują się dwa ikonosta-
sy: przed ołtarzem głównym – współcze-
sny (z ikonami autorstwa m.in. Jerzego 
Nowosielskiego) oraz przed ołtarzem 
bocznym – pochodzący z Sosnowca 
z rozebranej w 1938 r. cerkwi św. Mikołaja. 
Wnętrze katedry zdobią freski wykonane 
pod kierunkiem Jerzego Nowosielskiego. 

Kościół opatrzności Bożej
Przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29, kil-
kaset metrów za pasażem Pokoyhof, 
wznosi się ewangelicki kościół Opatrz-

ności Bożej. Zbudowany został w latach 
1746–50 dla wrocławskiej gminy kalwiń-
skiej. W mieście zdominowanym przez 
luteran budowa pierwszej kalwińskiej 
świątyni spotkała się z dezaprobatą. Jed-
nak w roku 1830 król Fryderyk Wilhelm III 
nadał świątyni miano kościoła dwor-
skiego. W roku 1945 dach budynku uległ 
zniszczeniu, a ponowna konsekracja 
wyremontowanego kościoła jako świą-
tyni parafii awangelicko-augsburskiej 
(luterańskiej) odbyła się w 1947 r. 

W kremowo-białym wnętrzu moż-
na podziwiać dwa poziomy drewnia-
nych empor oraz umieszczony centralnie 
ołtarz, który pełni też funkcję ambony. 
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W kościele znajdują się dwie tablice 
poświęcone żołnierzom niemieckim 
poległym w latach 1914–17 oraz tablica 
upamiętniająca poległych w wojnach 
napoleońskich (za ołtarzem). 

Pasaż Pokoyhof
Cofnijmy się do budynków pasażu 

Pokoyhof  https://web.facebook.
com/Pokoyhof. W tym miejscu działał 
dawniej żydowski zajazd powstały dla 
kupców przybywających do Wrocła-
wia z całej Europy. W 1910 r. postawiono 
dla domu handlowego Pokoyhof duży 
budynek handlowo-usługowy. Mieściły 
się w nim sklepy fabryczne i hurtow-
nie. Przez dwie duże bramy wjazdowe 
dziedziniec budynku łączy się z ulicą 
św. Antoniego i Włodkowica. Elewacje 
wewnętrznego dziedzińca zachwycają 
wyglądem – pokryte są wielobarwnymi 
szkliwionymi kształtkami klinkierowy-
mi układanymi w geometryczne wzo-
ry. Obecnie dziedziniec jest tętniącym 
życiem miejskim centrum kultury i roz-
rywki – ulokowało się tu kilka modnych 

wrocławskich knajpek i bistra, w których 
można zjeść śniadanie i wpaść na popo-
łudniową kawę.

ulica i kościół św. antoniego
Przed nami ulica św. Antoniego – spe-
cyficzne miejsce, gdzie modne knajpki 
i bary sąsiadują z zakładami pogrzebo-
wymi. Zanim zatrzymamy się w jednej 
z nich, powinniśmy zajrzeć choć na chwi-
lę do kościoła św. Antoniego.

Działka, na której wzniesiono świą-
tynię, została ofiarowana franciszkanom 
w 1679 r. jako rekompensata od miasta 
w zamian za odebrany im w 1552 r. klasztor. 
Kościół wybudowano w 1692 r. przy poło-
żonych w głębi działki nowych budynkach 
klasztornych postawionych tu nieco wcze-
śniej (w latach 1679–81) i dokończonych 
w 1694 r. Konsekrowano go w 1710 r. po 
wybudowaniu ołtarzy: głównego i sied-
miu bocznych. W 1710 r. kościół przekaza-
no elżbietankom, które urządziły w nim 
szpital. Po wojnie przejęli go salezjanie, 
a w 1998 r. paulini. Był to pierwszy we 
Wrocławiu kościół barokowy i pierwszy 

▲▲ Pasaż Pokoyhof
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na Śląsku o halowo-emporowym wnę-
trzu mogącym pomieścić większą liczbę 
wiernych. Do dzisiaj zachował częściowo 
oryginalne wyposażenie (ołtarz główny 
i cztery ołtarze boczne). Nad portalem 
znajduje się figura patrona kościoła, św. 
Antoniego z Padwy (od jego imienia wzię-
ła w 1718 r. nazwę cała ulica).

Na ulicy św. Antoniego uwagę przy-
ciąga też pięciokondygnacyjna kamieni-

ca nr 40, o bogatej sgraffitowej dekoracji 
kontrastującej z czerwienią ceglanych 
ścian. Przestawiono na niej kobietę kar-
miącą ptaki, kowala i mężczyznę ujarz-
miającego konia, a powyżej orła oraz 
pszczeli ul. W najwyższej kondygnacji 
widoczny jest kartusz z datą roczną „1900” 
w otoczeniu księżyca i gwiazd. 

Synagoga 
Pod Białym Bocianem

Stąd kilka kroków już do synagogi Pod 

Białym Bocianem. Ta jedyna wrocław-
ska synagoga, która przetrwała II wojnę 
światową, usytuowana jest na zamknię-
tym dziedzińcu w centrum dawnej dziel-
nicy żydowskiej, w rejonie, w którym 

funkcjonowały dawniej cztery zajazdy 
żydowskie. Do synagogi dojść można 
przez bramę od ulicy Pawła Włodko-
wica lub wąskim przejściem od ulicy 
św. Antoniego.

Gmach ufundowany przez liberalny 
odłam gminy żydowskiej został wznie-
siony w 1819 r. w stylu eleganckiego kla-
sycyzmu, a autorem projektu był praw-
dopodobnie Karl Langhaus. W latach 
późniejszych, od 1892 r. do zagłady wro-
cławskich Żydów w okresie II wojny świa-
towej, należała do konserwatywnej czę-
ści gminy. Jej wnętrze uległo znacznemu 
zniszczeniu podczas „nocy kryształowej” 
w 1929 r., ale budynek ocalał, głównie dla-
tego, że nazistowscy sprawcy podpaleń 
obawiali się przeniesienia się pożaru na 
sąsiadujące bezpośrednio z synagogą 
budynki. W latach powojennych od 1945 
do 1969 r. nadal pełniła swoje religijne 
funkcje, a od 1996 r. znowu znajduje się 
pod opieką odradzającej się stopniowo 
we Wrocławiu żydowskiej społeczności. 

Pomysłodawcami wskrzeszenia 
budynku były trzy osoby: Stanisław 
Rybarczyk – założyciel chóru synagogi 

▲▲ Synagoga Pod Białym Bocianem
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pod Białym Bocianem, Jerzy Kichler – 
ówczesny przewodniczący Wrocławskiej 
Gminy Żydowskiej i Karolina Szykier-
-Koszucka. Razem rozpoczęli działania 
odbudowujące pamięć o wrocławskich 
Żydach. W latach 1996–2001 świątynię 
poddano generalnemu remontowi 
i obecnie pełni funkcję synagogi i cen-
trum życia kulturalnego wrocławskiej 
gminy żydowskiej. 

W pięknym wnętrzu świątyni moż-
na podziwiać dwie kondygnacje empor 
przeznaczonych dla kobiet oraz obejrzeć 
częściowo zrekonstruowany aron ha-
-kodesz, czyli szafę na Torę z 1829 r. W środ-
ku przygotowano również dla zwiedza-
jących wystawę Historia odzyskana. Życie 
Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, 
która obrazuje ponad 800-letnią historię 
Żydów w tej części Europy. 

W synagodze ma siedzibę założone 
przez Bente Kahan, norweską artystkę 
mieszkającą we Wrocławiu, Centrum 

Kultury i Edukacji Żydowskiej  www.
fbk.org.pl, organizujące Dni Wzajemne-
go Szacunku oraz Marsz Wzajemnego 

Szacunku (wydarzenia te odbywają się 
w listopadzie).

Tuż obok synagogi, przy ulicy Pawła 
Włodkowica działa CIŻ   facebook.com/
cizwroclaw, czyli Centrum Informacji 
Żydowskiej. W lokalu Café CIŻ odbywają 
się pokazy filmów i spotkania z ciekawy-
mi osobami. Centrum stara się przybliżyć 
kulturę żydowską, a CIŻ Café  otwarte: 
codz. 10.00–21.00 z wyjątkiem szabatów 
i innych świąt, to pierwsze we Wrocła-
wiu miejsce oferujące koszerne dania 
i wypieki.

wzdłuż promenady 
staromiejskiej

Promenada Staromiejska to pas ziele-
ni rozciągający się w miejscu dawnych 
fortyfikacji obronnych wzdłuż fosy miej-
skiej. Otacza Stare Miasto pierścieniem 
od zachodu, południa i wschodu, a od 
północy zamyka ten pierścień Odra. 
Promenada Staromiejska, pełna zieleni, 
stanowi popularne i atrakcyjne miej-
sce wypoczynku dla spacerowiczów 

▲▲ Centrum Informacji Żydowskiej
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i rowerzystów. W 2015 r. zakończono 
prace rewaloryzacyjne odtwarzające 
XIX-wieczny układ kompozycyjny pro-
menady. Zasadzono ponad 100 drzew, 
228 krzewów iglastych (sosna, cis), ponad 
10 tys. krzewów liściastych (jaśminowiec, 
berberys, bukszpan, wierzba purpurowa) 
i ponad 3 tys. bylin (krwawnik pospolity, 
przywrotnik, tawułka, dzwonek, ostróż-
ka, funkia, irys, lawenda, tojeść, pierwio-
snek, szałwia) oraz trawy ozdobne (śmia-
łek, miskant, imperata, proso, ostnica). 
Pomiędzy zieleńcami można spacerować 
dwiema ścieżkami. Stylizowane ogrodze-
nie oddziela od wyremontowanej fosy 
miejskiej ścieżkę rowerową. 

Przechodzimy do skrzyżowania ulic 
Włodkowica i Krupniczej. Nad nami wzno-
si się budynek Nowej Giełdy z 1867 r., 
przed nami – gmach Narodowego Forum 
Muzyki. Po lewej, w oddali, widać sylwet-
kę Biblioteki Uniwersyteckiej, a kierując 
się w prawo, po przecięciu promena-
dy Staromiejskiej dojdziemy do Sądu 
Okręgowego. 

Sąd okręgowy
Budynek Sądu Okręgowego został 
zaprojektowany w XIX w. jako neogo-
tycka twierdza. W 1835 r. podjęto decyzję 
o budowie nowego więzienia miejskie-
go, ponieważ dotychczasowe budynki 
okazały się za ciasne. Kilka lat później 
zadecydowano, że obok ma powstać sąd 
miejski. Budowę kompleksu zakończo-
no w 1852 r. Zespół składa się z dwóch 
połączonych ze sobą części: trójskrzydło-
wego sądu położonego między ulicami 
Sądową, Podwale i Muzealną oraz wię-
zienia zaprojektowanego na planie krzy-
ża greckiego. Wystrój holu, głównej sali 
rozpraw i kaplicy został usunięty w 1951 r. 
Obecnie wejście główne z portalem 

(ozdobionym posągiem Sprawiedliwo-
ści) umieszczone jest w przebudowanej 
w 1930 r. części budynku. Po II wojnie 
światowej gmach sądu nie uległ więk-
szym zmianom. Zbudowany z czerwonej 
i żółtej cegły, które ozdobiono piaskowy-
mi gzymsami, do dziś sprawia niesamo-
wite, majestatyczne wrażenie.

Przecinamy promenadę Staromiejską 
by dojść do głównego wejścia Narodo-
wego Forum Muzyki. 

narodowe Forum Muzyki
Narodowe Forum Muzyki  pl. Wolno-
ści 1; http://nfm.wroclaw.pl; wycieczki 
z przewodnikiem: 7 zł; terminy zwiedzania 
na stronie NFM  to nowoczesny kompleks 
sal koncertowych, które otwarto 4 IX 
2015 r. Pod tą samą nazwą działa od 2014 r. 
instytucja kultury powstała z połączenia 
Filharmonii Wrocławskiej i Międzynaro-
dowego Festiwalu Wratislavia Cantans. 
NFM organizuje działalność zespołów 
instrumentalnych i wokalnych, koordynu-
je muzyczne wydarzenia krajowe i mię-
dzynarodowe, prowadzi również projekty 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Sam pięciokondygnacyjny budynek 
ma powierzchnię ponad 45 tys. m2 (z pod-
ziemnym parkingiem o powierzchni 65 
tys. m2). W największej sali koncertowej 
przygotowano miejsca dla 1822 osób, 
poza tym są tu jeszcze trzy sale kame-
ralne. Sale koncertowe są wyposażone 
w najnowocześniejsze systemy elektro-
nicznego wzmacniania dźwięku, oświe-
tlenia i nagłośnienia. Największe wrażenie 
robi przeszklone foyer, które pełni również 
funkcję wystawienniczą. Elewacja NFM 
jest pokryta ciemnym drewnem i przy-
wodzi na myśl instrument muzyczny. 
Lekkości dodają poziome przeszklone 
szczeliny nawiązujące do rysunku strun.
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Plac wolności i pałac Królewski
We wrześniu 2016 r. na placu Wolności 
(dawnym wojskowym placu ćwiczeń), 
w pobliżu NFM, Opery Wrocławskiej 
i Pałacu Królewskiego, został odsłonięty 
pomnik Orfeusza – boga śpiewu i muzy-
ki, wg projeketu Theodora von Gosena, 
wykonany przez Stanisława i Michała 
Wysockich).

Stąd kilka kroków do barokowych 
ogrodów pałacu Królewskiego (wejście 
od ulicy Kazimierza Wielkiego). Znany 
również jako pałac Spätgenów, ten oka-
zały zespół pałacowy stanowił od XVIII do 
XX w. wrocławską rezydencję pruskich 
królów z dynastii Hohenzollernów. Budo-
wę pałacu rozpoczęto w 1719 r. Kolejni 
właściciele wprowadzali zmiany w pla-
nach budowli. Po ustanowieniu republi-
ki po I wojnie światowej pałac Królewski 
przemianowano na muzeum. Podczas 
II wojny światowej obiekt ulegał niszcze-
niu. Najwięcej strat przyniósł pożar połu-
dniowego i południowo-wschodniego 

skrzydła, których pozostałości wyburzono 
po 1950 r. W 2009 r. zakończono kilkuletni 
kosztowny remont. 

Obecnie mieszczą się tu Muzeum 

Historyczne i Muzeum Sztuki Medalier-

skiej. Stale można zwiedzać komnaty kró-
lewskie, jest tu też stała wystawa 1000 lat 
Wrocławia – ok. 3 tys. eksponatów ilustru-
jących historię Wrocławia od czasów śre-
dniowiecznych po współczesne.

wschodnia część Promenady
Wracamy przez plac Wolności i kieruje-
my się w prawo zrewitalizowaną w 2015 r. 
Promenadą Staromiejską. 

Oglądamy pomnik o nazwie Obrącz-

ka, odsłonięty w 2011 r., w 63. rocznicę 
śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Autorem dzieła jest Jerzy Kalina, autor 
Przejścia – instalacji ustawionej przed 
arkadami na ulicy Świdnickiej na skrzy-
żowaniu z Piłsudskiego. Czarna obrączka 
jest lekko pochylona, tak by łatwiej można 
było przeczytać napis: „Bo choćby mi przy-
szło postradać me życie – tak wolę – niż 

▲▲ W gmachu NFM

▲▲ W Muzeum Historycznym

90
P

o
łu

d
n

io
w

a
 c

zę
ść

 S
ta

r
e

g
o

 M
ia

St
a

 

Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/bewrt1
http://bezdroza.pl/rf/bewrt1


żyć, a mieć w sercu ranę”. To cytat z listu, 
który Witold Pilecki napisał w 1947 r.

Spacerując promenadą, dochodzimy 
do ulicy Świdnickiej, po prawej widzimy 
dom handlowy Renoma, w lewo ulica 
prowadzi w stronę Rynku. W tym miejscu 
przekraczamy ulicę Świdnicką i mijając 
po lewej kościół Bożego Ciała dociera-
my do pięknego gmachu Teatru Lalki 
przy ulicy Teatralnej. 

Teatr mieści się w budynku dawnej 
resursy kupieckiej, wzniesionym w stylu 
neobarokowym w latach 1892–94 i roz-
budowanym w latach 1905–09. Wrocław-
ski Teatr Lalek ma w swoim repertuarze 
adaptacje utworów z kanonu literatury 
dziecięcej i młodzieżowej oraz najpopu-
larniejszych baśni. Gra się tutaj jednak 
nie tylko klasykę. Ostatnie premiery to 
w większości przedstawienia powstałe 
w oparciu o współczesne sztuki napisa-
ne specjalnie dla Wrocławskiego Teatru 
Lalek.

Oprócz trzech stałych scen teatr dys-
ponuje sezonową Sceną Letnią w przy-
legającym do teatru ogrodzie Staromiej-
skim oraz mobilną sceną plenerową 
– Bajkobusem, czyli unikalną, jedyną 
w Europie mobilną i niezależną technicz-
nie sceną teatralną, stanowiącą miniatu-
rową replikę neobarokowego budynku 
Teatru Lalek. Cała przestrzeń sceniczna 
(„paka” Bajkobusu) została wykonana 
ręcznie i zachwyca dbałością o szczegóły. 
Spektakle grane są w sezonie wiosenno-
-letnim w stałych miejscach – na bajko-
przystankach, usytuowanych w najatrak-
cyjniejszych turystycznie przestrzeniach 
Wrocławia.

Za teatrem rozciąga się uroczy park 

Staromiejski (który zwany był dawniej 
Zwingerparkiem, a także parkiem Mię-
dzymurzowym i Hanki Sawickiej). Obecna 

nazwa obowiązuje od 1994 r. W XVI w. 
znajdowała się tu strzelnica Bractwa Kur-
kowego. Zajmujący powierzchnię 2,75 ha 
park położony jest po wewnętrznej stro-
nie fosy miejskiej, wzdłuż której prze-
biega promenada Staromiejska; fosa 
wyznacza południową granicę parku. 
Od wschodu ograniczają go natomiast: 
ulica Wiązowa i budynek dawnego pała-
cu Leipzigerów. Od północy jego gra-
nicę wyznacza ulica Teatralna (za nią 
znajduje się m.in. budynek zakładów 
kąpielowych). Zachodnia część parku 
sąsiaduje z placem Teatralnym i ulicą 
Bożego Ciała. W latach 2009–10 prze-
prowadzono renowację i modernizację 
parku, wzorując się na jego wyglądzie 
z 1894 r. Powstały wtedy m.in. ogrodze-
nie okalające część terenu, letnia scena 
teatru i karuzela francuska.

Na promenadzie, tuż obok drugiego 
wejścia do parku Staromiejskiego, wznosi 
się plenerowa rzeźba Amora na Pegazie. 
Autorem rzeźby jest Theodor von Gosen. 
Dzieło początkowo było eksponowane na 

▲▲ Teatr Lalek
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Wystawie Stulecia organizowanej w 1913 r., 
na obecne miejsce trafiło rok później.

Promenada wiedzie nas pod Wzgó-

rze Partyzantów. To pozostałość po 
dawnym bastionie Sakwowym w sys-
temie miejskich fortyfikacji miasta, na 
którego miejscu powstało rekreacyjne 
wzgórze Sakwowe. Po wybudowaniu 
na nim w 1867 r. belwederu oraz wieży 
przemianowano je na Wzgórze Liebi-
cha. W 1932 r. na południowo-zachodnim 
zboczu wzniesienia ustawiono monu-
ment poświęcony żołnierzom poległym 

▲▲ Amor na Pegazie

w  niemieckich koloniach. W  1945  r. 
pomnik został zburzony, a Wzgórze Liebi-
cha przemianowano najpierw na Wzgó-
rze Miłości, a w 1948 r. na Wzgórze Par-
tyzantów. Obecnie obiekt jest zamknięty 
dla zwiedzających z powodu złego stanu 
technicznego.

W tym miejscu trasa się kończy, dalej 
możemy kontynuować spacer aż do 
parku Słowackiego, skierować się ulicą 
Piotra Skargi do Galerii Dominikańskiej 
lub pójść ulicą Kołłątaja w stronę Dwor-
ca Głównego.
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