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Prawosławna katedra 
powstała w roku 1268 za pano-
wania dynastii Piastów jako ka-
plica filialna kościoła św. Elżbiety. 
Cerkiew katedralna Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy 
jest jedną z czterech głównych 
świątyń w Dzielnicy Wzajemne-
go Szacunku. W budynku zbudo-
wanym w stylu późnego gotyku 
mieścił się niegdyś kościół św. 
Barbary.
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Dzielnicy Wzajemnego Szacunku śladami przeszłości – od 
tragedii przez pojednanie do akceptacji opracowali w 2008 
roku uczestnicy międzynarodowej szkoły letniej „Experien-
cing the New Europe”. (Więcej informacji na wewnętrznej 
stronie okładki!)

Wszystkich, którzy chcą poznać inne części tego fascynu-
jącego miasta, zachęcamy do sięgnięcia po dwa pozostałe 
przewodniki opracowane przez studentów z USA i Polski:

Wrocławski Rynek: W samym sercu miejsca spotkań

Hala Stulecia. Przewodnik po Hali Stulecia i sercu europej-
skiego modernizmu 

Miasto na wyspach. Przewodnik po Ostrowie Tumskim 
i początkach Wrocławia 

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją 
(International Institute for the Study of Culture and Educa-
tion, IISCE), Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW). 
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Dzielnica Wzajemnego Szacunku

Ścieżka wzajemnego szacunku. Wycieczka po Dzielnicy 
Wzajemnego Szacunku śladami przeszłości – od tragedii 
przez pojednanie do akceptacji to drugi z  serii przewod-
ników opracowanych przez studentów międzynarodowej 
szkoły letniej poświęconej zagadnieniom transformacji 
europejskich miast „Experiencing the New Europe“, zor-
ganizowanej przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad 
Kulturą i Edukacją (International Institute for the Study of 
Culture and Education, IISCE) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
(DSW) przy współpracy State University of New York at 
Brockport. Szkoła umożliwiła studentom poznanie czynni-
ków kulturowych, historycznych i  społecznych wpływa-
jących na kształt Europy Środkowej, traktując przestrzeń 
miejską Wrocławia jako laboratorium, w którym badaliśmy 
przeszłość miasta i  jej wpływ na dynamikę XXI-wiecznej 
środkowoeuropejskiej metropolii w okresie transformacji. 
Przez ponad trzy tygodnie (od 12 lipca do 1 sierpnia 2008) 
uczestnicy szkoły prowadzili badania nad obszarami miasta, 
które ucieleśniają złożoną i wielowarstwową tożsamość 
Wrocławia – Dzielnicą Wzajemnego Szacunku i Halą Stule-
cia. Z punktu widzenia metodologii projekt wyrasta z trady-
cji badań w działaniu zakładających wykorzystanie zdobytej 
wiedzy w działaniu społecznym. Studenci, opierając się na 
przeprowadzonych wywiadach, wizytach w terenie, obser-
wacjach oraz kontaktach z naukowcami, przedstawicielami 
władz, przedstawicielami różnych zawodów i mieszkańca-
mi miasta, którzy wszyscy przyczynili się do stworzenia 
nowego oblicza Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, opraco-
wali przewodnik, którego celem jest przybliżenie tej wyjąt-
kowej części miasta osobom odwiedzającym w przyszłości 
Wrocław.

Nasz przewodnik powstał w ramach projektu badań w dzia-
łaniu w obszarach miejskich realizowanego przez Między-
narodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolno-
śląskiej Szkoły Wyższej.
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Ścieżka wzajemnego szacunku
– wprowadzenie

Okolica znana dziś pod nazwą Dzielnicy Wzajemnego Szacunku 
jest ucieleśnieniem ducha wzajemnego zrozumienia i  szacunku 
pomiędzy różnymi wyznaniami i  kulturami. Jej mieszkańcy 
i  znajdujące się tu instytucje reprezentują różne religie, języki 
i narodowości. 

Ta część miasta przeżywa obecnie rozkwit – przytulne kafejki 
i  kulturowe nisze na ul. Włodkowica zyskują na popularności, 
a  w  pasażach odchodzących od ul. św. Antoniego tętni nocne 
życie. Do roku 2005 była to okolica zaniedbana, postrzegana przez 
wielu jako leżąca „poza” miastem, a nie w  jego obrębie; jakby 
mury, które biegły niegdyś wzdłuż dzisiejszej ul. Kazimierza Wiel-
kiego, oddzielając ten obszar od głównego miasta, nadal istniały. 
W  wielu miejscach widać było zniszczenia powstałe podczas 
hitlerowskiej i sowieckiej okupacji oraz w epoce komunizmu.
 
Jednak dzięki staraniom przywódców religijnych i  świeckich, 
władz miasta i wrocławskich organizacji pozarządowych okolica 
ta może stać się inspiracją dla miast w całej Europie.
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Narodziny dzielnicy

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w polityce polskiej za-
panowały zgoda i spokój, co uwypukliło niezgodę między wy-
znaniami. Po licznych aktach agresji i wandalizmu, u których 
podłoża leżały nietolerancja lub fanatyzm, przywódcy religijni 
nie mogli dłużej stać z boku. Zaczęli zdawać sobie sprawę, że 
istnieje potrzeba wzajemnego zrozumienia i tolerancji między 
religiami. Pomysł stworzenia miejsca poświęconego tolerancji 
religijnej zrodził się w głowie przewodniczącego gminy żydow-
skiej Jerzego Kichlera, gdy przechodził obok kościoła prawo-
sławnego znajdującego się w dzisiejszej Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku. Kichler zobaczył tam młodego człowieka rzucające-
go kamieniem w religijne ikony umieszczone obok kościoła. Za-
smucony tym, co zobaczył, skontaktował się z katolickim księ-
dzem Jerzym Żytowieckim, by omówić możliwość współpracy 
między wyznaniami. Pod przewodnictwem katolickiego arcy-
biskupa Henryka Gulbinowicza do duchownych żydowskich 
i katolickich dołączyli biskup kościoła luterańskiego Ryszard 
Bogusz oraz duchowni z prawosławnej katedry – arcybiskup 
Jeremiasz i pop Aleksander Konachowicz. Duchowni ci pragnę-
li pokoju między reprezentowanymi przez siebie wyznaniami. 
Chcieli wyjść poza zwykłą tolerancję, wcielając w życie głęb-
szą ideę – wzajemnego szacunku.

Cztery Kościoły podjęły współpracę, tworząc Dzielnicę Wza-
jemnego Szacunku będącą nie tylko fizyczną przestrzenią 
w mieście, lecz także miejscem, w którym idea wyrażona w jej 
nazwie żyje i jest realizowana.
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Podczas nabożeństwa ekumenicznego w 1998 roku Jan Paweł II 
w obecności zaproszonych do wspólnej modlitwy przedstawi-
cieli różnych wyznań nazwał Wrocław „miejscem spotkań”. 
W 2002 roku słowa te stały się hasłem miasta, ale w Dzielnicy 
Wzajemnego Szacunku ich przesłanie realizowane jest już od 
końca lat dziewięćdziesiątych. Fundacja Dzielnica Wzajemne-
go Szacunku Czterech Wyznań została założona w 2005 roku 
przez pięciu członków-założycieli: gminę żydowską, Kościół 
protestancki, Kościół katolicki, Kościół prawosławny oraz Pol-
ską Radę Chrześcijan i Żydów, by reprezentować ich wspólne 
interesy. Fundacja prowadzi wiele różnych projektów, między 
innymi odbywający się co roku w styczniu Ekumeniczny Tydzień 
Wspólnej Modlitwy, renowację czterech świątyń oraz ważne 
przedsięwzięcie nazwane „Dzieci jednego Boga”.

Projekt ten ucieleśnia przesłanie Dzielnicy na wiele sposobów, 
na przykład w  formie spotkań edukacyjnych dzieci różnych 
wspólnot, warsztatów artystycznych dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów w językach charakterystycznych dla 
czterech religii (łacina, staro-cerkiewno-słowiański, hebrajski, 
staroniemiecki i polski) oraz wspólnych śpiewów. W przyszło-
ści fundacja planuje organizowanie spotkań polskiej i ukraiń-
skiej młodzieży. 

Fundacja i  jej program zostały entuzjastycznie przyjęte przez 
wszystkie cztery wspólnoty, a w  jej działaniach uczestniczy 
wielu ochotników.

Informacje kontaktowe: Kazimierza Wielkiego 29,
www.proarte.org.pl, proarte@box43.pl

Teoria i praktyka
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Od założenia Wrocławia przez plemiona słowiańskie w X wieku 
jest on domem ludzi różnych wyznań i narodowości. Niestety, 
członków Kościołów katolickiego, żydowskiego, ewangelic-
kiego i prawosławnego spotkały liczne prześladowania, takie 
jak pogromy, wypędzenia i  przypadki ograniczenia wolności 
jednostki.

Upadek I Rzeczypospolitej w 1795 roku zapoczątkował ponad-
stuletni okres sporadycznych powstańczych zrywów, które do-
prowadziły do powstania w 1918 roku II Rzeczypospolitej. Po 
inwazji hitlerowsko-sowieckiej we wrześniu 1939 roku Polska 
znów zniknęła z mapy świata, by odrodzić się po drugiej wojnie 
światowej, tym razem jako państwo komunistyczne, nazywane 
czasem Rzeczpospolitą Drugą i Pół.

Na konferencji poczdamskiej mocarstwa sojusznicze zmieniły 
przebieg polskich granic. Do Polski włączono nowe ziemie na 
południowym zachodzie, w tym Wrocław, a byłe polskie ziemie 
na wschodzie przekazano Związkowi Radzieckiemu. Rząd polski 
prowadził politykę „polonizacji”, przymusowo przesiedlając na 
nowe ziemie około 4,5 miliona Polaków. Szacuje się, że w tym 
samym okresie wydalono z tych terenów 8 milionów Niemców. 
Zadbano też o usunięcie z przestrzeni publicznej niemieckich 
napisów, pomników, znaków ulicznych i innych śladów niemiec-
kiej obecności. 

Po czterdziestu czterech latach opresyjnych rządów komuni-
stów wola narodu polskiego nie mogła zostać zlekceważona. 
W grudniu 1990 roku wybrano pierwszego demokratycznego 
prezydenta, ogłaszając powstanie III Rzeczypospolitej.

Kontekst historyczny
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Najważniejsze daty

Miasto przechodzi w  ręce Prusaków na 
mocy traktatu wrocławskiego.

Miasto zostaje włączone do Niemiec.1918

1742 

Wygasa dynastia Jagiellonów, co pozwala 
Austriakom na zajęcie terytorium.1526

Po śmierci księcia Henryka VI miasto prze-
chodzi pod panowanie Czechów. 1335

Piastowie przejmują miasto od Czechów 
i włączają do swoich ziem.992

Najważniejsze daty w historii miasta:

Na mocy postanowień konferencji 
poczdamskiej miasto zostaje przyzna-
ne Polakom.

1945



14

Ścieżka wzajemnego szacunku. Wycieczka po Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku śladami przeszłości – od tragedii przez pojednanie do akceptacji

Cerkiew katedralna

Cerkiew katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy 
ul. św. Mikołaja 40 

(róg ul. św. Mikołaja i ul. Wszystkich Świętych)

Zdjęcie: Adam
 M

arecik



15

Budynek obecnej cerkwi powstał jako kaplica filialna kościoła św. 
Elżbiety w 1268 roku, za panowania dynastii Piastów śląskich. 
W  późniejszym okresie w  późnogotyckim budynku znajdował 
się kościół św. Barbary. Obecnie cerkiew katedralna Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy jest jedną z  czterech głównych 
świątyń w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.

W 1525 roku, w czasach reformacji, świątynię przekształcono 
w kościół luterański. W późniejszym okresie obsługiwała sąsied-
nie parafie, których kościoły zostały splądrowane po podpisaniu 
pokoju westfalskiego w 1648 roku. Zapoczątkowana wówczas 
tradycja otwartości i współczucia jest tu wciąż żywa. Podczas 
drugiej wojny światowej budynek został spalony przez hitlerow-
ców, a wraz z nim spłonęły liczne bezcenne dzieła sztuki. W 1947 
roku rozpoczęto jego odbudowę, a  w  renowacji dzieł sztuki 
uczestniczyło wielu miejscowych artystów, bez względu na przy-
należność wyznaniową. Był to jeden z pierwszych przykładów 
lokalnej harmonii i współpracy. W roku 1963 kościół przekazano 
parafii prawosławnej, zmieniając jego nazwę na obecną. 

Kościół bierze aktywny udział w działaniach Dzielnicy Wzajemne-
go Szacunku, uczestnicząc w takich projektach, jak „Dzieci jed-
nego Boga” oraz „Biblia i muzyka”. W ich ramach dzieci i dorośli 
różnych wyznań spotykają się, zdobywają wiedzę o wzajemnych 
tradycjach oraz przygotowują wspólne prezentacje i  występy 
ukazujące różnorodność języków oraz kulturowych i religijnych 
tradycji. Członkowie Kościoła posługują się na co dzień różnymi 
językami słowiańskimi, ale nabożeństwa odbywają się w języku 
starosłowiańskim, używanym już tylko podczas ceremonii reli-
gijnych, ale jednoczącym wiernych prawosławnych na całym 
świecie.

Aby uzyskać więcej informacji lub zwiedzić kościół, należy 
udać się do głównego biura (które mieści się w biurze para-
fialnym obok cerkwi). Nabożeństwa odprawiane są o godz. 
9.00 i 17.00 od poniedziałku do soboty. Niedzielne nabożeń-
stwo odprawiane jest o godz. 8.00, 10.30 i 17.00.

Cerkiew katedralna
1
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Kościół św. Antoniego

Kościół św. Antoniego, ul. św. Antoniego 30Zdjęcie: Adam
 M

arecik
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Katedra św. Antoniego i przylegający do niej klasztor zostały 
zbudowane pod koniec XVII wieku przez ojców franciszkanów. 
Kościół, wzniesiony w stylu barokowym, służył początkowo 
jako klasztor pod wezwaniem św. Antoniego, dopiero później 
stał się siedzibą parafii. Świątynia wielokrotnie przechodziła 
z rąk do rąk – należała kolejno do franciszkanów, elżbietanek, 
zakonu śląskiego, diecezji katolickiej i w końcu, w roku 1998, 
stała się siedzibą ojców paulinów.

Podczas drugiej wojny światowej kościół uniknął większych 
zniszczeń i właśnie tu odprawiono pierwszą mszę dziękczynną 
w intencji polskiej obecności na byłych ziemiach niemieckich. 
Kościół katolicki i parafia są silnie związane z Dzielnicą Wzajem-
nego Szacunku, o czym świadczy rola arcybiskupa Henryka Gul-
binowicza, który był rzecznikiem powstania Dzielnicy. Kościół 
św. Antoniego aktywnie uczestniczy w działaniach międzywy-
znaniowych i buduje więzi z sąsiednimi wspólnotami. 

Powódź tysiąclecia (1997) wyrządziła w dzielnicy znaczne szko-
dy, ale żaden z kościołów nie ucierpiał. Wielu członków lokalnej 
społeczności uznało to za cud i poczuło się w obowiązku nie-
sienia sobie wzajemnej pomocy. Na przykład Kościół katolicki 
przekazał tonę ziemniaków na pomoc dla tych, którym woda 
uszkodziła domy.

KOŚCIÓŁ MOŻNA ZWIEDZAĆ:
poniedziałek–piątek: godz. 6.30–18.45 
Najlepsza pora wizyt grupowych:
poniedziałek–piątek: godz. 12.00–15.00
sobota: 7.00–19.00 
niedziela: 7.00–13.00 i 18.00–21.00 *

* Jeśli drzwi są zamknięte, proszę wejść w korytarz po lewej stronie kościo-

ła i nacisnąć dzwonek z napisem „Furtka”.

Kościół św. Antoniego
2
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Szacunku śladami przeszłości – od tragedii przez pojednanie do akceptacji

Klasztor3

Wejście na lewo od kościoła św. Antoniego

Zdjęcie: Adam
 M

arecik 

Klasztor Franciszkanów powstał między rokiem 1679 a 1694. 
Początkowo należał do franciszkanów, ale gdy zmieniła się 
sytuacja polityczna i wśród okolicznych mieszkańców zaczęli 
przeważać protestanci, franciszkanie musieli opuścić okolicę 
i klasztor zmienił właściciela. Wówczas, pod koniec XVII wie-
ku, przejęły go elżbietanki, przekształcając w klasztor żeński. 
Z racji tego, że elżbietanki opiekowały się chorymi, powstał tu 
szpital, który działał do zakończenia drugiej wojny światowej. 

Dziś budynek stanowi własność miasta, ale wciąż widoczne 
są ślady jego szpitalnej przeszłości, między innymi stary sprzęt 
medyczny. Obecnie ma niewielu lokatorów i  miasto planuje 
przekształcenie go w hotel w nadziei na przyciągnięcie gości 
do Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.
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Krasnal Kinoman
4

ul. Kazimierza Wielkiego, obok kina Helios

Zdjęcie: Adam
 M

arecik 

Rozmieszczone w wielu punktach miasta rzeźby krasnali są na-
wiązaniem do Pomarańczowej Alternatywy, anarchistycznego 
ruchu happeningowego, który działał we Wrocławiu w latach 
osiemdziesiątych. Pomarańczowa Alternatywa, założona 
w 1981 roku przez charyzmatycznego Waldemara „Majora” Fy-
drycha, protestowała przeciwko reżimowi, sięgając po środki 
teatralne i surrealistyczne. 

Major rysował krasnale na zamalowanych białą farbą hasłach 
Solidarności, a inni członkowie ruchu protestowali na ulicach 
w pomarańczowych czapkach krasnali – policjantom trudno by-
łoby uzasadnić aresztowanie za udział w „nielegalnym spotka-
niu krasnali”... Krasnal koło kina Helios to Kinoman. W mieście 
jest ich znacznie więcej – znaczenie każdego z nich jest inne, ale 
wszystkie nawiązują do krasnali Pomarańczowej Alternatywy.
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Ulica Kazimierza Wielkiego

Zdjęcie: Adam
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arecik 
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Ulica Kazimierza Wielkiego

Ulica Kazimierza Wielkiego znajduje się w miejscu, w którym 
niegdyś płynęła wewnętrzna fosa. Obszar między fosą we-
wnętrzną a zewnętrzną znany był pod nazwą Kwartału Słodow-
ników. Od czasów średniowiecza ta część miasta rozwijała się 
według własnego tempa i miała inny charakter niż centrum. 
Kwartał Słodowników, obejmujący obszar dzisiejszej Dzielnicy 
Wzajemnego Szacunku, był miejscem przejściowym, zamiesz-
kanym przez rzemieślników i członków gminy żydowskiej, któ-
rzy przez wiele lat mieli zakaz wstępu do centrum miasta. 

Mieszkającym tu Żydom zezwolono w końcu na budowę zajaz-
du, szpitala, szkół i domów modlitw, takich jak lokalne bożnice 
użytkowane przez wspólnoty żydowskie z różnych miast. Bożni-
ce służyły niewielkim grupom Żydów wyznającym różne formy 
judaizmu i stanowiły własność prywatną. Dopiero w połowie 
XVIII wieku wybudowano oficjalną synagogę, która zastąpiła 
bożnice. Tak jak nieistniejąca już fosa, ulica Kazimierza Wiel-
kiego oddziela Dzielnicę Wzajemnego Szacunku od centrum 
miasta, w którego sercu znajduje się Rynek.

Ulica Kazimierza Wielkiego
5
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Kościół 
ewangelicko-augsburski 
Opatrzności Bożej

Zdjęcie: Adam
 M

arecik

Kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej
ul. Kazimierza Wielkiego 29
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Kościół zbudowano w roku 1750 za panowania króla Prus Fry-
deryka II, który był kalwinistą. Był to pierwszy kościół kalwini-
styczny w mieście, a jego otwarcie zakończyło 200 lat nietole-
rancji, która sprawiła, że kalwiniści musieli zejść do podziemia. 
Kościół, którego architekt jest nieznany, zbudowano w stylu 
późnego baroku. Niegdyś łączył się bezpośrednio ze znajdują-
cym się w pobliżu pruskim pałacem. Prostota jego architektury 
wynika z wprowadzonego przez Jana Kalwina zakazu stosowa-
nia dekoracji. Ambonę umieszczono bezpośrednio nad ołtarzem. 
Kościół ma też bardzo znane, zbudowane w 1752 roku orga-
ny, które nadal rozbrzmiewają, uświetniając liturgię. Po dru-
giej wojnie światowej, gdy Wrocław przeszedł w polskie ręce, 
kościół przekształcono w świątynię luterańską. Należy teraz 
do luteranów, ale jego kalwińska przeszłość nie odeszła w za-
pomnienie. Nadal znajdziemy tu tablice ku czci niemieckich 
żołnierzy kalwinistów, którzy polegli w czasie pierwszej wojny 
światowej. 

Parafia kościoła Opatrzności Bożej jest dziś niewielka, ale 
mocno związana ze wspólnotą wiernych, której członkowie 
prowadzą pięć szkół oraz ośrodek dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych. Kościół ma świetną akustykę, co sprawia, że jest 
idealnym miejscem na koncerty, szczególnie te organizowane 
w ramach projektów związanych z Dzielnicą Wzajemnego Sza-
cunku. Kościół otwarty jest codziennie od Wielkanocy do jesie-
ni, a jeśli jest zamknięty, należy udać się do biura znajdującego 
się z tyłu kościoła i poprosić o otwarcie.

Kościół 
ewangelicko-augsburski 

Opatrzności Bożej
6
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Rezydencja Hohenzollernów

Rezydencja Hohenzollernów – Muzeum Miejskie 
ul. Kazimierza Wielkiego 35 i pl. Wolności 7

Zdjęcie: Studenci i organizatorzy  
Experiencing the New

 Europe 2008
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Rezydencja Hohenzollernów

Rezydencja Hohenzollernów jest pozostałością po byłym pała-
cu króla Prus Fryderyka II. Pozostała część pałacu, wzniesio-
nego w 1710 roku przez nieznanego niemieckiego architekta, 
została zniszczona podczas drugiej wojny światowej. Obecnie 
w budynku mieści się Muzeum Miejskie. 

Fryderyk urodził się w Berlinie w roku 1712. Presslaw (Wro-
cław) zajął w połowie XVIII wieku. Był znakomitym strategiem, 
zasłynął również jako światły monarcha – zdecydowany prze-
ciwnik tortur, zwolennik wolności słowa i tolerancji religijnej. 
Otoczył też opieką mieszkających w jego państwie Żydów.

Nie przypadkiem pałac Fryderyka znajduje się w okolicy zwanej 
dziś Dzielnicą Wzajemnego Szacunku – dzięki temu mógł prze-
ciwdziałać aktom nietolerancji religijnej i fanatyzmu.

Rezydencja Hohenzollernów
7
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Żydowskie Seminarium 
Teologiczne

Żydowskie Seminarium Teologiczne, 
ul. Włodkowica 18
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W Breslau (dawna nazwa miasta) założono pierwsze współ-
czesne seminarium rabinackie w Niemczech. Jego pierwszym 
dyrektorem był Zacharias Frankel. W  swoim magnum opus 
Darkej ha-Miszna (Drogi Miszny) rabbi Frankel przedstawił do-
wody, że prawo żydowskie jest dynamiczne i zawsze rozwijało 
się wraz ze zmianą warunków historycznych. Swoje podejście 
do judaizmu nazwał „pozytywno-historycznym”, co oznaczało, 
że prawo żydowskie należy traktować jako normatywne, pozo-
stając jednak otwartym na zmiany i rozwój żydowskiej tradycji. 

Frankel był założycielem i  najwybitniejszym propagatorem 
szkoły historycznego judaizmu, której przedstawiciele opo-
wiadają się za wolnością badań przy zachowaniu autorytetu 
tradycyjnych wierzeń i obyczajów. Szkoła ta rozwijała się w po-
dobny sposób do popularnego obecnie w USA nurtu judaizmu 
konserwatywnego. Za dyrektury Frankla seminarium stało się 
wzorem dla wielu żydowskich instytucji w  Europie Zachod-
niej i pierwowzorem Żydowskiego Seminarium Teologicznego 
w Ameryce.

W 1938 roku Żydowskie Seminarium Teologiczne w Breslau 
przestało istnieć, a  jego księgozbiór został w  dużej części 
zniszczony podczas nocy kryształowej. Pozostałości budynku 
usunięto w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej.

Żydowskie Seminarium 
Teologiczne

8
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Una Sancta

Una Sancta
ul. Włodkowica 15 –17
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Tablicę pamiątkową Una Sancta (Jeden Kościół) odsłonięto 
w 1966 roku. Upamiętnia ona ekumeniczne dokonania stowa-
rzyszenia Una Sancta, założonego przez Maxa Josefa Metzgera. 
Tablicę umieszczono w miejscu, w którym w  latach trzydzie-
stych XX wieku odbywały się spotkania członków stowarzy-
szenia. W czasie pierwszej wojny światowej Metzger (ur. 1887) 
był kapelanem wojskowym i katolickim księdzem. Wówczas 
przekonał się osobiście, że wojna nie da „już nikomu szansy 
na to, że zyska więcej, niż straci”. Założył stowarzyszenie Una 
Sancta, którego celem było zjednoczenie chrześcijan. W roku 
1944 został stracony przez narodowych socjalistów za napisa-
nie memorandum o kształcie powojennego państwa niemiec-
kiego i światowym pokoju. 

Metzger pozostał wierny swoim przekonaniom nawet wów-
czas, gdy oczekiwał w celi na egzekucję. Napisał list do pa-
pieża, w którym prosił go o wyciągnięcie ręki do protestantów. 
Pomimo nieuchronnie zbliżającego się końca z  determinacją 
dążył do zmian.

W więzieniu napisał wiersz W celi skazańca. Oto jego fragment: 

Zapadł już zmierzch, widzę, jak Śmierć z kosą
Zbiera żniwo krwawych ludzkich snopów.
Moje serce pragnie żyć i wzywa pomocy,

Milion serc mu wtóruje – na próżno:
Kosa tnie bez litości, wojna nadal się toczy...

Czy widzisz nasz los okrutny, Wszechmogący Boże?

Una Sancta
9
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Synagoga 
pod Białym Bocianem

Zdjęcie: Adam
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Synagoga pod Białym Bocianem
ul. Włodkowica 7
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Synagoga pod Białym Bocianem powstała w  1829 roku, 
w okresie, gdy miasto było pod panowaniem pruskim. Budynek 
zaprojektował Carl Ferdinand Langhans. Plan budynku był ty-
powy dla synagogi neoklasycystycznej – główną salę modlitw 
otaczały z trzech stron galerie dla kobiet. Synagoga pod Białym 
Bocianem była jedyną synagogą w mieście, która przetrwała 
wydarzenia nocy kryształowej w 1938 roku – uratowała ją bli-
skość innych budynków. Po wojnie rząd komunistyczny odebrał 
gminie żydowskiej synagogę, którą zwrócono dopiero w roku 
1995. Zrujnowany budynek przeszedł następnie gruntowny re-
mont, który sfinansowano z różnych źródeł. Z dawnej synagogi 
pozostało jedynie drewniane obramienie szafy ołtarzowej (aron 
ha-kodesz) i uszkodzone tablice z dziesięciorgiem przykazań; 
część tablic znajduje się obecnie w Muzeum Miejskim we Wro-
cławiu. 

W synagodze odbywają się regularne nabożeństwa i obchody 
głównych świąt żydowskich. W świątyni działa chór – jedyny 
taki zespół w Polsce. W obiekcie odbywają się różne wyda-
rzenia kulturalne organizowane przez szereg organizacji. Jedną 
z nich jest agencja Pro Arte, która od ponad 10 lat organizuje 
wydarzenia kulturalne, artystyczne i festiwale (więcej na ten 
temat na stronach www.simcha.art.pl i www.proarte.org.
pl). Od 2006 roku Fundacja Bente Kahan, z  siedzibą przy ul. 
Włodkowica 5, organizuje w  gminie żydowskiej wydarzenia 
związane ze sztuką i nauką (więcej na stronie www.fbk.org.pl). 
Żydowska szkoła Lauder Etz Chaim (8 klas) organizuje w syna-
godze ważne wydarzenia, takie jak zakończenie roku szkolnego 
(patrz www.etzchaim.jewish.org.pl).

Aby uzyskać więcej informacji i zwiedzić synagogę, należy 
skontaktować się z Centrum Informacji Żydowskiej, które 
otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00. 
Nabożeństwa odbywają się w Małej Synagodze, domu mo-
dlitwy (ul. Włodkowica 9), w szabas i w święta o godz. 9.30 
(tel. 71 343 64 01, 781 71 12).

10Synagoga 
pod Białym Bocianem
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Ścieżka wzajemnego szacunku kończy się na dziedzińcu, który 
był świadkiem wielu historycznych niesprawiedliwości i  tra-
gedii. Teraz jest miejscem refleksji i dialogu, które służą budo-
waniu międzywyznaniowego i międzykulturowego zrozumienia. 
Atmosfera tego miejsca sprzyja braterstwu i wymianie myśli. 
Można tu włączyć się w życie lokalnej społeczności, pochylając 
się w zadumie nad wartościami, które symbolizuje Dzielnica 
Wzajemnego Szacunku.

Koniec ścieżki 
wzajemnego szacunku
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Specjalne podziękowania dla: Mariolli Apanel, Ryszarda Bogusza,  
Jerzego Kichlera, Urszuli Kłobuszewskiej, Aleksandra Konachowicza, 
Łukasza Krzywki, Piotra Oszczanowskiego, Stanisława Rybarczyka, 
Tomasza Sielickiego, Karoliny Szykierskiej, Mariusza Tabulskiego, 
Towarzystwa Upiększania Wrocławia, State University of New York 
at Brockport, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, mieszkańców Wrocławia 
i grup wyznaniowych z Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.
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Ścieżka wzajemnego szacunku. 
Wycieczka po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku śladami przeszłości 
– od tragedii przez pojednanie do akceptacji
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Dzielnica Wzajemnego Szacunku

Ścieżka wzajemnego szacunku. Wycieczka po Dzielnicy 
Wzajemnego Szacunku śladami przeszłości – od tragedii 
przez pojednanie do akceptacji to drugi z  serii przewod-
ników opracowanych przez studentów międzynarodowej 
szkoły letniej poświęconej zagadnieniom transformacji 
europejskich miast „Experiencing the New Europe“, zor-
ganizowanej przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad 
Kulturą i Edukacją (International Institute for the Study of 
Culture and Education, IISCE) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
(DSW) przy współpracy State University of New York at 
Brockport. Szkoła umożliwiła studentom poznanie czynni-
ków kulturowych, historycznych i  społecznych wpływa-
jących na kształt Europy Środkowej, traktując przestrzeń 
miejską Wrocławia jako laboratorium, w którym badaliśmy 
przeszłość miasta i  jej wpływ na dynamikę XXI-wiecznej 
środkowoeuropejskiej metropolii w okresie transformacji. 
Przez ponad trzy tygodnie (od 12 lipca do 1 sierpnia 2008) 
uczestnicy szkoły prowadzili badania nad obszarami miasta, 
które ucieleśniają złożoną i wielowarstwową tożsamość 
Wrocławia – Dzielnicą Wzajemnego Szacunku i Halą Stule-
cia. Z punktu widzenia metodologii projekt wyrasta z trady-
cji badań w działaniu zakładających wykorzystanie zdobytej 
wiedzy w działaniu społecznym. Studenci, opierając się na 
przeprowadzonych wywiadach, wizytach w terenie, obser-
wacjach oraz kontaktach z naukowcami, przedstawicielami 
władz, przedstawicielami różnych zawodów i mieszkańca-
mi miasta, którzy wszyscy przyczynili się do stworzenia 
nowego oblicza Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, opraco-
wali przewodnik, którego celem jest przybliżenie tej wyjąt-
kowej części miasta osobom odwiedzającym w przyszłości 
Wrocław.

Nasz przewodnik powstał w ramach projektu badań w dzia-
łaniu w obszarach miejskich realizowanego przez Między-
narodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolno-
śląskiej Szkoły Wyższej.

Ścieżka wzajemnego szacunku. 
Wycieczka po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku śladami 
przeszłości – od tragedii przez pojednanie do akceptacji
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Prawosławna katedra 
powstała w roku 1268 za pano-
wania dynastii Piastów jako ka-
plica filialna kościoła św. Elżbiety. 
Cerkiew katedralna Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy 
jest jedną z czterech głównych 
świątyń w Dzielnicy Wzajemne-
go Szacunku. W budynku zbudo-
wanym w stylu późnego gotyku 
mieścił się niegdyś kościół św. 
Barbary.

Początek trasy:
Cerkiew katedralna Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy
ul. Mikołaja 40

Ścieżka wzajemnego szacunku. 
Wycieczka po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku śladami przeszłości 
– od tragedii przez pojednanie do akceptacji

Przewodnik Ścieżka wzajemnego szacunku. Wycieczka po 
Dzielnicy Wzajemnego Szacunku śladami przeszłości – od 
tragedii przez pojednanie do akceptacji opracowali w 2008 
roku uczestnicy międzynarodowej szkoły letniej „Experien-
cing the New Europe”. (Więcej informacji na wewnętrznej 
stronie okładki!)

Wszystkich, którzy chcą poznać inne części tego fascynu-
jącego miasta, zachęcamy do sięgnięcia po dwa pozostałe 
przewodniki opracowane przez studentów z USA i Polski:

Wrocławski Rynek: W samym sercu miejsca spotkań

Hala Stulecia. Przewodnik po Hali Stulecia i sercu europej-
skiego modernizmu 

Miasto na wyspach. Przewodnik po Ostrowie Tumskim 
i początkach Wrocławia 

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją 
(International Institute for the Study of Culture and Educa-
tion, IISCE), Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW). 

www.iisce.org | www.wroclawonyourown.pl

2 Kościół św. Antoniego
3 Klasztor
4 Krasnal Kinoman
5 Ulica Kazimierza Wielkiego
6 Kościół ewangelicko-augsburski
 Opatrzności Bożej
7 Rezydencja Hohenzollernów
8 Żydowskie Seminarium Teologiczne
9 Una Sancta
10 Synagoga pod Białym Bocianem

1

Ścieżka wzajemnego szacunku.

Wycieczka po
Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku
śladami przeszłości
–  od  t raged i i  p r ze z 
pojednanie do akceptacji


