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Do Hali Targowej można dojść
pieszo z Rynku lub dojechać
środkami komunikacji miejskiej.
Informacje na temat aktualnych
rozkładów jazdy tramwajów
i autobusów można uzyskać
w Biurze Informacji Turystycznej w Rynku (punkt „Miejsce
Spotkań/The Meeting Point”,
Rynek 14).

Most Tumski
Plac Kościelny
Instytucje społeczne na Ostrowie Tumskim
Katedra i jej wieże
Katedra św. Jana Chrzciciela
Katedra – barokowe kaplice
Katedra – legenda o kamiennej głowie
Muzeum Archidiecezjalne
Brama Kluskowa
Kościół św. Idziego
Ogród Botaniczny
Kościół św. Marcina
Most Młyński i stare młyny
Pomnik biskupa Kominka
Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku
Biblioteka Uniwersytecka
Śluza Piaskowa
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
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Ostrów Tumski
– wprowadzenie
Ostrów Tumski i pobliskie wyspy: Bielarska, Słodowa, Młyńska
i Piasek, są żywym świadectwem ponad 1000-letniej historii
Wrocławia – od jego początków po kolejne cykle upadku i odrodzenia. Wymieniony zespół wysp, położonych blisko skrzyżowania ważnych szlaków handlowych biegnących z północy na
południe i z zachodu na wschód, został zasiedlony w średniowieczu. Jego historia do czasów współczesnych, gdy znalazł
się w sercu tętniącej życiem metropolii, odzwierciedla burzliwe
polityczne, gospodarcze i duchowe przemiany, które zaszły nie
tylko we Wrocławiu, lecz także w całej Europie Środkowej.
Historia Wrocławia rozpoczęła się na Ostrowie Tumskim.
W staropolszczyźnie słowo „ostrów” oznaczało „wyspę”, natomiast „tum” pochodzi od niemieckiego słowa „Dom”, które
można przetłumaczyć jako „kościół”. Około roku 1000 na wyspie zbudowano zamek książęcy dynastii Piastów śląskich,
a następnie katedrę. Gród warowny strzegący brodu na Odrze
zapewniał bezpieczeństwo lokalnym książętom i stanowił dogodną przystań dla podróżników przemierzających starożytny
szlak bursztynowy. W XIII wieku gród na wyspie stał się za
ciasny dla rosnącej liczby mieszkańców. W pierwszej połowie
XIV wieku książę Henryk VI przeniósł się do nowej rezydencji
na południowym brzegu Odry (w pobliżu dzisiejszego Uniwersytetu Wrocławskiego), co sprawiło, że wyspa stała się niemal
enklawą pod zarządem Kościoła katolickiego. Fizyczna i duchowa niezależność wyspy skończyła się wraz z nadejściem epoki
napoleońskiej. Po zajęciu miasta przez oddziały francuskie rozebrano w latach 1806–1808 mury miejskie, w tym te otaczające
Ostrów. Tym, co pozostało z ogromnych gwiaździstych fortyfikacji, wypełniono odnogę Odry za katedrą, na zawsze łącząc
Ostrów Tumski z otaczającym go miastem. Późniejsze reformy
przeprowadzone na mocy ustaw sekularyzacyjnych z 1810 roku
doprowadziły do zajęcia kościelnego mienia. Ostrów Tumski
przestał być wyspą pod wyłącznym zarządem Kościoła, ale
zdołał zachować swój odrębny historyczny charakter.
5
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Wprowadzenie
Po roku 1989, w wyniku przemian politycznych i gospodarczych, Ostrów Tumski odzyskał swój kościelny charakter związany z Kościołem katolickim. Oprócz funkcji religijnej Ostrów
i pobliskie wyspy pełnią także ważną funkcję społeczną, edukacyjną i turystyczną dla mieszkańców miasta oraz gości, którzy
przybywają tu z całego świata.
Dla wielu Ostrów Tumski pozostaje synonimem zespołu wysp
na Odrze, to znaczy Wyspy Piasek, z której roztacza się piękny
widok na Wrocław i Ostrów Tumski, Wyspy Bielarskiej, gdzie
niegdyś bielono tkaniny, Wyspy Młyńskiej, gdzie znajduje się
jeden z dawnych młynów na Odrze, oraz pełnej zieleni Wyspy
Słodowej, gdzie organizowane są koncerty i inne wydarzenia.
Brukowane uliczki Ostrowa Tumskiego i okolicznych wysp to
doskonałe miejsce na romantyczne spacery przez całe tysiąclecie stylów architektonicznych, światowej klasy rzeźb oraz
miejsc kultu i refleksji. Wyspy połączono ścieżkami spacerowymi i mostkami, co sprawiło, że wrocławianie coraz chętniej
spędzają tu wolny czas. Podziwiając piękno i historię tej okolicy,
docieramy do serca i duszy Wrocławia, miasta zwanego „miejscem spotkań”.

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
sygn. 11030-A
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Wprowadzenie
Najważniejsze daty w historii miasta:

1000

Zajęcie miasta przez Bolesława I Chrobrego z dynastii Piastów. W tym samym roku
w mieście powstaje biskupstwo podległe
polskiemu episkopatowi w Gnieźnie.

Po śmierci księcia Henryka VI miasto zostaje włączone do Czech. Cztery lata później na
mocy traktatu krakowskiego Czechy zajmują cały Śląsk.

1526

Bezpotomna śmierć Ludwika Jagiellończyka, króla Węgier i Czech, w bitwie pod
Mohaczem, w wyniku której cały Śląsk
przechodzi w ręce Ferdynanda I Habsburga.

Zwycięstwo Fryderyka II w pierwszej wojnie śląskiej przypieczętowane traktatem
wrocławskim, po którym miasto, nazywające się wtedy Breslau, przechodzi pod
panowanie Korony Pruskiej.

1945

1335

1742

6 maja podpisana zostaje kapitulacja miasta. Na mocy układu poczdamskiego ustalającego zachodnią granicę Polski na Odrze
i Nysie Wrocław staje się częścią Polski.
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Hala Targowa

Zdjęcie: Michał Azarewicz

Godziny otwarcia:
Zdjęcie: Agnieszka Kaczmarek

poniedziałek–piątek: 8.00–19.00; sobota: 9.00–15.00
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Hala Targowa

1

Wrocławska Hala Targowa powstała w latach 1906–1908.
Autorem projektu był Richard Plüddemann, ówczesny architekt miejski, który planował zbudowanie pięciu hal targowych
w ważnych punktach na peryferiach historycznego centrum
miasta. Gdyby plan został zrealizowany, każdy mieszkaniec
miasta mógłby dotrzeć do najbliższej hali w ciągu około 10 minut. Za względu na ograniczenia finansowe zbudowano tylko
dwie identyczne hale. Drugą, wzniesioną na południe od Starego Miasta, wyburzono w latach siedemdziesiątych zeszłego
stulecia. Na jej miejscu miał powstać basen publiczny, lecz
inwestycji tej nigdy nie zrealizowano. Pierwotny projekt Plüddemanna zakładał zastosowanie konstrukcji metalowej, ale
po wykonaniu fundamentów władze miasta zaczęły rozważać
możliwość użycia nowego materiału budowlanego – żelbetu.
Konstrukcję metalową uznano za bardziej kosztowną, zwłaszcza ze względu na konieczność przeprowadzania regularnych
prac konserwacyjnych.
Budowniczy hali Friedrich Küster zaprojektował wewnętrzne
paraboliczne łuki. Po ukończeniu budowy żelbetowe łuki miały największą rozpiętość na świecie (19 m). Wewnętrzne powierzchnie łuków i ich krawędzie zdobiły kolorowe dekoracje.
Na górnym poziomie hali umieszczono pomalowane na niebiesko barierki z kutego żelaza wypełnionego żelaznymi ogniwami.
Początkowo większość stoisk przydzielano „według potrzeb”
rolnikom, którzy przywozili do miasta swoje towary. Obecnie
wynajmują je stali sprzedawcy. Mięso, podobnie jak przed wojną, sprzedawane jest w stoiskach ustawionych przy północnej
ścianie hali.
Aby wybudować halę, wyburzono XVI-wieczny arsenał i rząd
renesansowych budynków. Na północnej elewacji budynku
wciąż widoczne są kule armatnie – pozostałość starego arsenału.
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Most Tumski

Zdjęcie: Kamil Toczek

Zdjęcie: Michał Azarewicz

Zdjęcie: Kamil Toczek

Zdjęcie: Michał Azarewicz
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Most Tumski

2

Do następnego przystanku na naszej trasie docieramy po przekroczeniu pomalowanego na czerwono mostu Piaskowego.
Skręcamy w prawo w bulwar Włostowica, który biegnie wzdłuż
nabrzeża rzeki po wschodniej stronie wyspy Piasek. Na końcu
ścieżki spacerowej skręcamy w prawo i dochodzimy do mostu
Tumskiego, głównego wejścia na Ostrów Tumski.
W XIV wieku wybudowano tu drewniany most, który w latach
1888–1892 zastąpiono istniejącą do dziś konstrukcją stalową.
W średniowieczu most łączył miasto z katolicką enklawą, prowadząc do jej serca, czyli katedry św. Jana Chrzciciela. Przed
wejściem na most ustawiono dwie interesujące rzeźby: po lewej stronie rzeźbę św. Jadwigi, patronki Dolnego Śląska, a po
prawej – św. Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia.
W bliższych nam czasach most Tumski zyskał miano „Mostu
Zakochanych”. Zgodnie z nowym zwyczajem pary zawieszają
na nim kłódkę ze swoimi imionami, a kluczyk wyrzucają do Odry.
Ma to sprawić, że ich uczucie będzie nierozerwalne.
Co wieczór na brukowych uliczkach Ostrowa Tumskiego odbywa się prawdziwy happening – zapalane są piękne gazowe
latarnie, wskazujące drogę od gorączkowego świeckiego życia
miasta do wyciszonego duchowego centrum. Zwyczaj ten jest
kultywowany od końca XIX wieku, czyli od czasu zainstalowania latarni. Podczas oblężenia Breslau w 1945 roku latarnie
i instalacja doprowadzająca do nich gaz zostały zniszczone, ale
zadbano o to, by przywrócić im dawną formę.
Latarnie zapalane są w różnym czasie, w zależności od pory
roku. W przyszłości będzie to robił latarnik ubrany w strój z epoki.
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Plac Kościelny

Zdjęcie: Roksana Orfin-Grabowska
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Plac Kościelny

3

50 metrów za mostem Tumskim znajduje się plac Kościelny. Pośrodku placu stoi pomnik św. Jana Nepomucena, wzniesiony
w celu spopularyzowania kultu świętego-męczennika, który, jak
mówi legenda, zginął, strzegąc tajemnicy spowiedzi. Zgodnie
z legendą św. Jan Nepomucen został skazany na śmierć w 1393
roku przez króla Czech Wacława IV. Monarcha, który podejrzewał swoją żonę o niewierność, zażądał od Nepomucena wyjawienia treści jej spowiedzi. Gdy ten odmówił, został poddany
torturom, a następnie wrzucony do Wełtawy. W miejscu śmierci przyszłego świętego pojawił się na wodzie krąg pięciu gwiazdek, stąd aureola z gwiazdami stała się nieodłącznym elementem pomnikowych przedstawień świętego. Pomnik wzniesiono
w latach 1730–1732, by podkreślić katolicki charakter wyspy.
Musiała się ona zdefiniować na tle miasta, w którym przeważały wpływy protestanckie – Kościół katolicki nadal przestrzegał
świętości spowiedzi, podczas gdy protestanci ją odrzucili.
Za pomnikiem św. Jana Nepomucena znajduje się kościół Świętego Krzyża ufundowany w XIII wieku przez księcia Henryka
IV Prawego na pamiątkę zakończenia sporu między nim a ówczesnym biskupem Tomaszem II. Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1288, a ukończono w 1295. Budynek kościoła jest
wyjątkowy – są to właściwie dwa kościoły w jednym: dolna
część jest poświęcona św. Bartłomiejowi, patronowi dynastii
Piastów śląskich, a górna to właściwy kościół Świętego Krzyża.
Kościół Świętego Krzyża miał służyć jako miejsce pochówku
Piastów śląskich. Znajdował się tu bogato zdobiony sarkofag
księcia Henryka IV, który dziś możemy oglądać we wrocławskim Muzeum Narodowym. W latach 1503–1538 świeckim
kanonikiem kolegiaty Świętego Krzyża był Mikołaj Kopernik.
Kościół wygląda szczególnie pięknie z pobliskiego Ogrodu Botanicznego.
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Instytucje społeczne
na Ostrowie Tumskim

Zdjęcie: Kamil Toczek
Zdjęcie: Kamil Toczek
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Instytucje społeczne
na Ostrowie Tumskim

4

Na Ostrowie Tumskim ma swoje siedziby szereg instytucji
społecznych. Po zachodniej stronie placu Katedralnego, na ul.
Katedralnej 4, znajduje się Orphanotropheum, barokowy gmach,
w którym istniał niegdyś katolicki sierociniec dla szlachetnie
urodzonych dzieci. W latach 1954–1995 w budynku mieścił
się studencki ośrodek religijny, a dziś znajduje się tu szereg
instytucji dobra społecznego. Od roku 1993 w budynku działała też katolicka rozgłośnia radiowa Radio Rodzina, założona
przez grupę katolików świeckich (oznaczona na mapie literą A).
Misją stacji jest stworzenie szerokiego forum dyskusji o zagadnieniach wiary we współczesnym świecie oraz pomoc ludziom
w potrzebie. Rozgłośnia nadaje transmisje mszy świętych, modlitw, pielgrzymek i rozmowy na temat dylematów moralnych
i religijnych. Zespołowi Radia bliska jest też idea ekumenizmu,
dlatego jednym z jego celów jest propagowanie dialogu z innymi wyznaniami.
We wschodniej części Ostrowa, przy ulicy św. Józefa 1/3, mieści się Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny prowadzony przez
siostry elżbietanki (oznaczony na mapie literą B). Budynek powstał w roku 1902 z przeznaczeniem na mieszkania dla nowicjuszek zakonnych, a w latach powojennych przekształcono go
w szpital (szpital znajdujący się niegdyś po drugiej stronie ulicy
został mocno zniszczony podczas oblężenia miasta w ostatnich
miesiącach drugiej wojny światowej; dawny budynek szpitala,
wraz z przejściem nad ulicą św. Józefa, niedawno odbudowano).
Po wojnie szpital upaństwowiono. W 1963 roku podjęto próby
usunięcia sióstr elżbietanek i sekularyzacji szpitala, jednak udaremniła je interwencja profesora Wiktora Brossa, światowej
sławy chirurga, który zagroził odejściem ze szpitala, jeśli siostry
zostaną zmuszone do opuszczenia zakładu. W roku 1993 szpital
wrócił do elżbietanek.
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Katedra
– wieże

Zdjęcie: Roksana Orfin-Grabowska
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Katedra
– wieże

5

Przed wejściem do katedry św. Jana Chrzciciela warto zwrócić uwagę na dwie strzeliste wieże. Na długo przed nastaniem
epoki miejskich drapaczy chmur i wielkich apartamentowców
wieże katedry były jedynymi budowlami, które sięgały nieba.
Iglice wieńczące wieże wrocławskiej katedry miały w przeszłości różne kształty, odzwierciedlając nieustannie zmieniający się wizerunek wyspy, miasta i kraju. Katedrę wielokrotnie
nawiedzały pożary (1540, 1632–1635, 1759 i 1945), które nie
tylko powodowały poważne zniszczenia wnętrza budynku i jego
elewacji, lecz także całkowicie niszczyły iglice. Ostatnim razem
miało to miejsce w 1945 roku podczas oblężenia Breslau. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie huk dział. Ogień jest tak gorący, że dzwony katedry zaczynają się kołysać. Wykonane z brązu
korpusy dzwonów śpiewają swoją ostatnią pieśń – wypaczają
się, topią i spadają na ziemię. Obecne gotyckie iglice zainstalowano w latach dziewięćdziesiątych, ale dźwięk dzwonów
katedralnych zastąpiono nagraniami elektronicznymi. Warto
pojechać windą na szczyt wieży północnej i pomyśleć o początkach miasta oraz jego burzliwej historii, przywołać w wyobraźni
jego wielokulturową przeszłość, wojenną tragedię, po której
nastały czasy komunizmu, i nieustanną przebudowę. Wrocław
rozpościerający się przed naszymi oczami to miasto zrodzone
z popiołu i historycznych zawieruch.

Źródło: Biblioteka Universytecka we Wrocławiu

Zdjęcie: Agnieszka Kaczmarek
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Katedra

Katedra św. Jana Chrzciciela

Zdjęcie: Adam Marecik
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Katedra

Katedra św. Jana Chrzciciela

6

Katedra św. Jana Chrzciciela, o fasadzie ozdobionej niezwykłymi detalami, jest jednym z najpiękniejszych budynków na
Ostrowie Tumskim. Prezentuje się jeszcze okazalej w nocy, kiedy gotyckie wieże wyłaniają się z gry świateł i cieni. Pierwszą
katedrą na wyspie był prawdopodobnie kamienny romański kościółek wzniesiony w roku 1000. W XII wieku na jego miejscu
wybudowano podobny budynek, z którego pochodzi rzeźba św.
Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia, znajdująca się obecnie
we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym.
Budowę gotyckiego kościoła rozpoczęto w XIII wieku po zniszczeniu katedry w czasie najazdów tatarskich. Prace ukończono
około roku 1341, ale wiele romańskich elementów przetrwało
i zostało włączonych do gotyckiego gmachu. Jako przykład
może posłużyć romańska rzeźba lwa po lewej stronie głównego wejścia. Przez wiele wieków przechodnie głaskali głowę lwa,
co sprawiło, że dziś jest prawie nierozpoznawalna.
Od XVI wieku katedrę nawiedziło pasmo pożarów i katastrof.
Najtragiczniejszą było oblężenie Breslau w 1945 roku, podczas
którego budynek został w 70% zniszczony.
Po wojnie katedrę odbudowano, dzięki czemu odzyskała swój
dawny blask. Do dziś odbywają się tu uroczyste pochówki biskupów, które zapoczątkowano w XII wieku. Katedra jest też
główną świątynią drugiej co wielkości archidiecezji w Polsce.

Katedra otwarta jest codziennie
w godz. 10.00–16.00, w niedzielę w godz. 11.00–16.00
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Barokowe kaplice

Zdjęcie: Stanisław Klimek
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Na tyłach katedry znajdują się dwie barokowe kaplice: kaplica
św. Elżbiety i kaplica Elektorska, które zachwycają niezwykłym
pięknem i mają wielką wartość historyczną.
Kaplicę św. Elżbiety zbudował Friedrich von Hessen-Darmstadt,
pochodzący z wpływowej protestanckiej rodziny kardynał, który nawrócił się na katolicyzm po wizytach na dworach papieża Urbana VIII i kardynała Francesca Barberiniego. Kardynał,
który nie chciał spocząć w ponurej, ciemnej kaplicy, pragnął
przenieść piękno i światło włoskiej architektury do katedry
w Breslau. Kaplicę zaprojektował Giacomo Scianzi, a rzeźby,
które miały ją ozdobić, zamówiono u Ercole Ferraty i Domenica
Guidiniego, współpracowników wybitnego barokowego rzeźbiarza i architekta Giovanniego Berniniego. Rzeźby z marmuru
kararyjskiego wykonano w 1686 roku, ale do miasta dotarły dopiero w 1698. Rzeźbione sceny obfitują w alegorie – na przykład
postacie dwóch kobiet po dwu stronach nagrobka kardynała
symbolizują Prawdę depczącą Herezję.
Warta zwiedzenia jest też kaplica Elektorska zamówiona przez
Franza Ludwiga von Neuburga, następcę kardynała von Hessena. W odróżnieniu od kaplicy św. Elżbiety w jej architekturze
i wystroju widoczne są wpływy baroku austriacko-czeskiego.
Zwiedzanie kaplic możliwe jest jedynie po uzgodnieniu – należy
je więc wcześniej zaplanować, umawiając wizytę za pośrednictwem biura informacji turystycznej w Rynku. Wewnątrz czekają na nas prawdziwe perły, podobne do tych, które znaleźć
można w Rzymie lub Wiedniu.
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Katedra
Legenda o kamiennej głowie

Zdjęcie: Christina Lo Tempio
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Katedra

Legenda o kamiennej głowie

Gdy staniemy na wprost głównego wejścia do katedry, a następnie przejdziemy tuż za prawy róg i podniesiemy wzrok,
zobaczymy wyglądającą przez okno wykrzywioną bólem kamienną twarz.
Z tą niezwykłą sceną wiąże się kilka legend. Oto jedna z nich:
Dawno temu, gdy trwała budowa katedry, uczeń stolarza zakochał się w córce swojego mistrza. Uczeń był biedny i gdy poprosił mistrza o rękę córki, ten odmówił. Zdesperowany uczeń
uciekł i dołączył do bandy rabusiów. Po pewnym czasie ukradł
kompanom wszystkie zgromadzone przez nich bogactwa. Potem
wrócił z całym swoim bogactwem do domu stolarza i ponownie
poprosił o rękę jego córki. Oglądając z podziwem skarby młodego człowieka, stolarz rozpoznał pierścień, który należał do jego
przyjaciela, niedawno obrabowanego i zamordowanego. Nagle
zrozumiał, w jaki sposób uczeń posiadł swoje bogactwa, i wpadł
w wielką złość. Nakazał uczniowi odejść i nigdy nie wracać. Ten
postanowił się zemścić. Poczekał, aż zapadnie zmrok, i podpalił dom stolarza. Ponieważ chciał dobrze widzieć płonący dom,
pobiegł więc do katedry i wyjrzał przez położone wysoko okno.
Nagle poczuł, że okno zaciska się wokół jego szyi. Przerażony,
próbował cofnąć głowę, ale było już za późno – głowa utkwiła
w murze i skamieniała. Znajduje się tam do dziś, z twarzą wykrzywioną bólem i ze wzrokiem zwróconym ku domowi starego
stolarza.
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Muzeum Archidiecezjalne

Zdjęcie: Adam Marecik

Zdjęcie: Christina LoTempio

Zdjęcie: Christina LoTempio

Zdjęcie: Marcin Owczarek
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Muzeum Archidiecezjalne

Za katedrą św. Jana Chrzciciela znajduje się Muzeum Archidiecezjalne. Założone w 1898 roku jest jedną z najstarszych instytucji tego typu w Polsce. Muzeum ma trzy działy: bibliotekę,
archiwum i muzeum.
Pomysł utworzenia muzeum zrodził się w XIX wieku, gdy władze
kościelne zaczęły martwić się o przetrwanie wartościowych
obiektów sakralnych, starych rękopisów i akt kościelnych.
Zbiory muzeum zawierają bezcenne obiekty sztuki religijnej
z okresów romanizmu, gotyku, renesansu i baroku. Nie wszystkie jednak eksponaty wiążą się z historią Kościoła i liturgią.
W obszernych zbiorach muzeum znajdują się też mumia egipskiego chłopca z IV wieku p.n.e., gliniana tabliczka z pismem klinowym z V wieku p.n.e. oraz niezwykła kolekcja sztuki etruskiej.
Pierwsza biblioteka w katedrze powstała w roku 1009. W muzeum znajduje się wykonana na zamówienie XV-wieczna drewniana szafa archiwalna, dostosowana później do przechowywania wartościowych zbiorów biblioteki. Biblioteka liczy obecnie
ponad 250 000 tomów, w tym imponującą kolekcję tysiąca
rękopisów.
Z archiwum muzealnego korzystają zarówno poważni badacze,
jak i osoby poszukujące wiedzy o rodzinnej historii, a szczególnie o losach członków rodzin po przesiedleniach, które miały
miejsce po drugiej wojnie światowej.

Muzeum Archidiecezjalne
ul. Katedralna 16
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00–15.00
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Brama kluskowa

Dochodząc do kościoła św. Idziego, warto się zatrzymać i obejrzeć Bramę Kluskową, łączącą romański kościół z Muzeum
Archidiecezjalnym. Na szczycie bramy znajduje się kamienny
element w kształcie karczocha, tzw. kluska, z którym wiąże się
pewna legenda. Poniżej przytaczamy jedną z jej wersji.
W jednej z podwrocławskich wiosek mieszkała kobieta, która
gotowała najsmaczniejsze kluski w okolicy. Jej mąż był bardzo
dumny z kulinarnego kunsztu żony i często jadał przyrządzone
przez nią kluski. Niestety, kobieta ciężko zachorowała i zmarła.
Pogrążony w żałobie i dręczony myślą, że nigdy nie zje już miski
doskonałych klusek, mężczyzna w ogóle przestał jeść.
Pewnego dnia, jadąc przez miasto na targ, by sprzedać swoje
towary, mężczyzna postanowił zdrzemnąć się pod bramą. Gdy
spał, przyśniła mu się żona i obiecała, że da mu garnek, w którym codziennie pojawi się nowa porcja klusek. Postawiła jednak
jeden warunek: na dnie zawsze musi pozostać ostatnia kluska.
Po przebudzeniu mężczyzna znalazł garnek wypełniony po brzegi ulubionym daniem – doskonałymi kluskami! Nie dowierzając własnym oczom, zaczął jeść. Gdy na dnie garnka pozostała
ostatnia kluska, niepomny przestrogi bez wahania podniósł ją
do ust, lecz nagle coś wyrwało mu widelec! Ponownie podniósł
kluskę do ust, ale widelec znów odskoczył. Po trzeciej próbie
kluska sfrunęła z widelca, poleciała na szczyt bramy i tam skamieniała! Jest tam do dziś, przypominając przechodniom o obżarstwie mężczyzny.
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Kościół św. Idziego

Po lewej stronie arkady znajduje się kościół św. Idziego – najstarszy zachowany kościół we Wrocławiu ufundowany na początku XIII wieku. Podobnie jak inne późnoromańskie budowle,
prosty, jednonawowy kościół sprawia wrażenie małej solidnej
fortecy z zaokrąglonymi arkadami oraz małymi, wysokimi oknami. Nadal odbywają się tu nabożeństwa.

Zdjęcie: Kamil Toczek

Źródło: Biblioteka Universytecka we Wrocławiu,
sygn. inw. poczt. 20233
Zdjęcie: Kamil Toczek
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Ogród botaniczny

Zdjęcie: Roksana Orfin-Grabowska

Ogród można zwiedzać od marca do października od godz.
8.00 do 18.00. Szklarnie twarte są w godz. 10.00-17.00.
Telefon: +48 71 225 957.
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Ogród botaniczny

Przekraczamy bramę Ogrodu Botanicznego na Ostrowie Tumskim, pozostawiając za sobą zawrotne tempo miejskiego życia. Idąc główną, wysadzaną drzewami aleją, przenosimy się
w bardziej wytworne czasy. Wiele z tych drzew zasadzono
w 1811 roku, gdy z myślą o studentach medycyny miejscowego
uniwersytetu tworzono ogród botaniczny. Dziś znajduje się tu
około 11 000 odmian roślin, a Ogród współpracuje z podobnymi
instytucjami z całego świata. Zacieniona ścieżka we wschodniej części ogrodu prowadzi do drewnianego mostu przerzuconego nad dużym, porośniętym liliami stawem. Stanowi on pozostałość odnogi Odry zasypanej w czasach wojen napoleońskich
na początku XIX stulecia. Brzegi stawu znajdują się w miejscu
dawnych fortyfikacji, które otaczały niegdyś Ostrów Tumski.
Spacerując po ogrodzie, możemy poszerzyć swoją wiedzę
o rodzinach roślin, zgrupowanych tematycznie i oznaczonych
tabliczkami z informacjami o ich pochodzeniu i o tym, że należą
do gatunków zagrożonych. Na zachodnim krańcu ogrodu znajduje się ogród dydaktyczny i kusząca łąka – idealne miejsce
na piknik. Pobliska altana wykorzystywana jest w programach
edukacyjnych przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci. Są
tu też dla nich specjalne place zabaw.
Na zachód od głównej alei znajdują się palmiarnia, kaktusiarnia i dział akwariów. Możemy tam doświadczyć różnych stref
klimatycznych i obejrzeć rośliny z różnych ekosystemów – od
bujnych lasów deszczowych po bezkresne pustynie. Znajduje
się tu również stała wystawa eksponatów geologicznych „Panorama natury”. Na przekroju 300-letniego dębu zaznaczono
przełomowe odkrycia nauk biologicznych. Panoramiczne malowidło ścienne przedstawia ewolucję życia na Ziemi w ciągu
ostatnich 600 milionów lat.
Ogród wybiera roślinę roku i co tydzień prezentuje 10 roślin
charakteryzujących się wyjątkowymi walorami estetycznymi
i naukowymi. Rośliny te ustawione są przy wejściach do ogrodu i specjalnie oznaczone na jego terenie.
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Kościół św. Marcina
i pomnik papieża
Jana XXIII

Zdjęcie: Kamil Toczek
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Kościół św. Marcina
i pomnik papieża
Jana XXIII

Jesteśmy teraz w najstarszej części Ostrowa Tumskiego,
w miejscu, gdzie stał zamek książęcy wzniesiony najprawdopodobniej w X wieku. W średniowieczu teren ten był szczelnie
otoczony fortyfikacjami i wodami Odry, dając bezpieczne schronienie mieszkańcom. Na przestrzeni wieków warowne mury
wielokrotnie burzono i odbudowywano, a ostatecznie rozebrano je w czasach napoleońskich. Ich fragmenty zachowały się
obok kościoła św. Marcina, a wbudowane w chodnik czerwone
cegły wyznaczają linię dawnych umocnień.
Kościół św. Marcina, pierwotnie zbudowany w stylu romańskim, znajdował się w samym środku otoczonego umocnieniami terenu. Dzisiejszą postać zawdzięcza przebudowie dokonanej na polecenie księcia Henryka IV Prawego. Jedna z legend
związanych z kościołem opowiada o św. Czesławie, dominikaninie, który w roku 1241 wymodlił w nim cud, powstrzymując
najazd Tatarów.
Przez wieki kościół służył kilku zakonom, między innymi dominikanom i benedyktynom. Następnie przeszedł pod zarząd
biskupa Wrocławia. Po pierwszej wojnie światowej kościół św.
Marcina stał się ważnym miejscem spotkań Polaków – stanowiących w niemieckim Breslau mniejszość – którzy przychodzili się tu modlić i dyskutować o polityce. Podczas drugiej
wojny światowej kościół został prawie całkowicie zniszczony,
ale w 1960 roku go odbudowano. Od 1983 roku służy artystom
i środowiskom twórczym.
Na zachód od kościoła stoi wielki granitowy pomnik przedstawiający papieża Jana XXIII wznoszącego rękę w geście
błogosławieństwa. Na cokole pomnika widnieje tytuł encykliki
papieża PACEM IN TERRIS (Pokój na ziemi). Pomnik odsłoniły
władze komunistyczne w roku 1968 po tym, jak papież zdecydował o podporządkowaniu Diecezji Wrocławskiej Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, co de facto oznaczało uznanie przez Watykan
polskiej granicy na Odrze i Nysie.
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i stare młyny

Zdjęcie: Michał Azarewicz
Zdjęcie: Agnieszka Kaczmarek
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Most Młyński
i stare młyny

Wyspy w sercu Wrocławia wielu kojarzą się tylko z Ostrowem
Tumskim, ale naprawdę jest ich pięć: Ostrów Tumski (który
nie jest już wyspą), wyspa Piasek, Wyspa Młyńska, Wyspa
Słodowa i Wyspa Bielarska; wszystkie opisaliśmy w naszym
przewodniku. W XII wieku wyspy połączono brodami. W XIV
wieku w miejscu brodów powstały mosty. Trzy połączone mosty (Piaskowy, Corpus Christi i Fortuny) tworzyły tak zwane
Długie Mosty. W ich pobliżu wzniesiono dwie wieże strażnicze.
W późniejszym okresie mosty połączono, tworząc jedną drewnianą konstrukcję zwaną mostem Przedtumskim. Most Przedtumski łączył ul. św. Jadwigi i pl. Bema, przechodząc po drodze
przez Wyspę Młyńską. W roku 1885 drewnianą konstrukcję
zastąpiono mostem stalowym, który miał 78 metrów długości i 13 metrów szerokości. Po drugiej wojnie światowej most
przemianowano na most Młyński i w roku 1956 odbudowano.
Ostatni remont mostu zakończył się w roku 1990.
Na wyspie powstały dwa młyny: Maria na wyspie Piasek (nadal istnieje) oraz Klara I i Klara II, które znajdowały się niegdyś
na Wyspie Słodowej i Bielarskiej. Młyny Klara, których historia
sięga lat 1262–1288, zburzono w 1975 roku pomimo protestów
Urzędu Ochrony Zabytków i opinii publicznej.
A teraz, przed naszym następnym przystankiem w pobliżu
mostu Tumskiego na wyspie Piasek, zapraszamy na spacer po
wyspach Młyńskiej, Słodowej i Bielarskiej.
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Pomnik
biskupa Kominka

Zdjęcie: Kamil Toczek
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Pomnik
biskupa Kominka

2 grudnia 2005 roku odsłonięto pomnik Bolesława Kominka,
drugiego arcybiskupa Diecezji Wrocławskiej w latach 1972–
1974. Upamiętnia on gest pojednania, który biskup Kominek
uczynił w 1965 roku wobec biskupów niemieckich. Na mocy
postanowień jałtańskich i poczdamskich niemieckie miasto
Breslau (wraz z byłymi wschodnimi terytoriami Niemiec) zostało przekazane Polsce, która z kolei straciła duże obszary na
wschodzie na rzecz Związku Radzieckiego. Ta geopolityczna
zmiana granic doprowadziła do wielkich przepływów ludności i wywołała dużo negatywnych emocji i wrogości. Biskup
Kominek wystosował list do biskupów niemieckich, w którym
przyznał, że tragedia drugiej wojny światowej dotknęła obydwa
narody, i wyraził życzenie rozpoczęcia procesu pojednania.
Pomnik przedstawia biskupa zwróconego twarzą ku Odrze,
a u jego stóp widnieje najsłynniejszy fragment jego listu: „...
przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Gest Kominka rozwścieczył Władysława Gomułkę, który uznał propozycję pojednania za bezpośredni atak na uprawianą przez siebie propagandę polityczną i politykę zagraniczną. Pomimo antyniemieckich
i antyreligijnych reakcji władz komunistycznych Kominek zainicjował nową erę zaangażowania polskiego Kościoła w sprawy
międzynarodowe i społeczne, wcześniej uznawane za wyłączną
domenę rządzącej partii.
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Kościół Najświętszej
Marii Panny na Piasku
Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku to gotycka świątynia wzniesiona w latach 1334–1375, przylegająca do Biblioteki
Uniwersyteckiej na Wyspie Piasek. Zbudowano go w miejscu,
w którym we wczesnym średniowieczu odbywały się egzekucje heretyków i schizmatyków. Kościół może poszczycić się
wyszukaną architekturą: nawy boczne i główna mają tę samą
wysokość, co stanowiło wyzwanie dla budowniczych. Warto
zwrócić uwagę na trójdzielne sklepienia, którymi przekryte są
nawy boczne. Zamiast harmonijnego geometrycznego wzoru
występuje tu nieregularne, niespokojne żebrowanie, które wydaje się biec „nerwowym“ zygzakiem lub podskakiwać w kierunku tylnej części kościoła. Inną bardzo nietypową cechą są
rzeźby ustawione u stóp kolumn podtrzymujących sklepienia.
Według niektórych interpretatorów rzeźby w nawie północnej
wyobrażają zmysłowe sceny ze starotestamentowej „Pieśni
nad pieśniami”, a rzeźby w nawie południowej przedstawiają
anioły z nowotestamentowego opisu ukrzyżowania.
W ostatnich miesiącach drugiej wojny światowej budynek
kościoła poważnie ucierpiał, ale został odbudowany. Do dziś
zachowały się dwa elementy średniowiecznego gmachu:
tympanon – znajdująca się w nawie południowej kamienna
płaskorzeźba z przedstawieniem założyciela kościoła Piotra
Włostowica, jego żony i syna, oraz chrzcielnica udekorowana
scenami z życia ważnych na Dolnym Śląsku świętych, którą
umieszczono na lewo od głównego wejścia. Na ścianie za
chrzcielnicą znajdują się metalowe tabliczki upamiętniające
cierpienia Polaków podczas drugiej wojny światowej, w tym
syberyjskich zesłańców. Dużą atrakcję, szczególnie dla dzieci,
stanowi mechaniczna szopka w kaplicy bocznej, zachwycająca
połączeniem muzyki, światła i ruchu.
W kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku znajdujemy
odbicie lokalnej historii. Początki Ostrowa Tumskiego repre36
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Kościół Najświętszej
Marii Panny na Piasku

zentowane są przez tympanon i chrzcielnicę, a bliższą historię
opowiadają pamiątkowe tabliczki. Echa odległych wydarzeń
mieszają się tu ze wspomnieniami i tragediami z bliższych nam
czasów.
Podczas mszy przednia część kościoła jest niedostępna dla
zwiedzających, ale można tam wejść w przerwach między
nabożeństwami. Polecamy ją jako miejsce warte obejrzenia.

Zdjęcie: Michał Azarewicz

Zdjęcie: Michał Azarewicz
Zdjęcie: Michał Azarewicz
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Biblioteka Uniwersytecka

W budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdowały się niegdyś
klasztory powiązane z kościołem Najświętszej Marii Panny na
Piasku. Mieściły się tu kościelne archiwa ze zbiorami sakralnych rękopisów. W 1810 roku, po sekularyzacji, klasztory przekształcono w bibliotekę świecką, a za podstawę jej zbiorów
posłużyły wcześniejsze zbiory kościelne. W roku 1945 podczas oblężenia miasta w bibliotece ulokowało się niemieckie
dowództwo. W ostatnich miesiącach wojny, w wyniku ataków
wojsk radzieckich, zniszczeniu uległo 75% budynku i znaczna
część jego zawartości. Dziś biblioteka mieści dużą kolekcję
rzadkich książek, rękopisów, historycznych ilustracji, fotografii
i nut. Zbiory rękopisów liczą 13 000 oryginalnych rękopisów,
w tym 3000 manuskryptów średniowiecznych, co stawia je na
pierwszym miejscu pod względem wielkości w kraju. Wśród
interesujących pozycji znajdują się fragmenty tekstu z V wieku
i IX-wieczny zielnik.
Dział śląsko-łużycki powstały w 1945 roku gromadzi czesko-,
niemiecko- i polskojęzyczne materiały na temat Wrocławia
i okolicy. Wśród interesujących pozycji są wydane w latach
pięćdziesiątych książki zawierające zestawienia starych niemieckich nazw ulic i nazw polskich nadanych po wojnie. Wydawnictwa te miały przekonać Polaków, by dawne niemieckie
miasto Breslau uznali za własne.
Biblioteka Uniwersytecka nie tylko służy środowisku akademickiemu, lecz odgrywa także ważną rolę w budowaniu tożsamości mieszkańców. Jest źródłem wiedzy o Wrocławiu z okresu
niemieckiego, a także sprzed tego okresu i po nim, przyczyniając się do właściwej interpretacji historii miasta w podręcznikach, literaturze i pracach naukowych w Polsce i na całym
świecie. Udostępniając materiały na temat historii Wrocławia,
Biblioteka Uniwersytecka działa na rzecz propagowania historii,
pojednania i obywatelskiego zaangażowania.
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Biblioteka Uniwersytecka

Istnieje możliwość zorganizowania wizyty tematycznej po
uzgodnieniu z Biblioteką:
ul. św. Jadwigi 3/4
tel. +48 71 375 24 04
www.bu.uni.wroc.pl

Zdjęcie: Agnieszka Kaczmarek
Zdjęcie: Adam Marecik

Zdjęcie: Marcin Owczarek
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Śluza piaskowa

Śluzę Piaskową zbudowano w latach 1791–1794 w południowej
części Wyspy Piasek, aby barki towarowe mogły przepłynąć
przez centrum miasta.
W środku śluzy znajdują się wrota, które dzielą ją na dwie części. Cała śluza ma ok. 47 metrów długości i umożliwia spiętrzenie wody do 1,7 metra. Kanał prowadzący do górnej części śluzy
ma 57 metrów długości i prawie 7 metrów szerokości. Śluza
Piaskowa jest jednym z najstarszych nadal eksploatowanych
elementów Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Zdjęcie: Agnieszka Kaczmarek
Zdjęcie: Michał Azarewicz
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Ewangelikalna
Wyższa Szkoła Teologiczna

Zdjęcie: Agnieszka Kaczmarek

Zdjęcie: Agnieszka Kaczmarek

Po przejściu przez most Piaskowy na Wyspę Piasek zobaczymy po lewej stronie Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną.
Utworzono ją we Wrocławiu w roku 1990, a w roku 1998 przeniesiono do obecnej siedziby. Budynek szkoły został wzniesiony
w roku 1690 na miejscu zniszczonej średniowiecznej kaplicy
i pełnił funkcję kościoła. Później, do roku 1810, mieściła się tu
siedziba zakonu Augustianów, a następnie seminarium dla nauczycieli katolickich. W następnych latach budynek znów pełnił
funkcję kościoła, a w roku 1945 urządzono w nim tymczasowy
magazyn, w którym podczas oblężenia miasta składowano 500
tys. książek ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Niestety, budynek spłonął i książki zostały zniszczone.
Głównym celem szkoły jest łączenie osób wywodzących się
z różnych nurtów chrześcijaństwa i uczenie ich wspólnego działania na rzecz rozwoju społeczeństwa nie tylko przez modlitwę,
lecz także przez działanie i dialog. Kierując się tą filozofią, szkoła
nawiązała bliskie kontakty z innymi wrocławskimi grupami wyznaniowymi. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, zlokalizowana w historycznie katolickiej okolicy Ostrowa Tumskiego,
zyskała akceptację i szacunek okolicznych Kościołów, a nawet
dzieli budynek z kościołem prawosławnym.
ul. św. Jadwigi 12 , tel. +48 71 346 99 00, www.ewst.pl
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Marek Cieciera
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Patrycja Polczyk
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Marcin Owczarek
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Paul Kohan
SUNY Brockport

Christina LoTempio
SUNY Brockport

Maciej Bagiński
Dolnośląska Szkoła Wyższa

2009 UCZESTNICY

Specjalne podziękowania dla: Iwony Bińkowskiej, Alicji Borys,
Joela Burnella, Arkadiusza Cencory, Cezarego Chwilczyńskiego,
Ewy Gołąb-Nowakowskiej, Katarzyny Hawrylak, Jerzego Ilkosza,
Jolanty Kalisz, Łukasza Krzywki, Marioli Palusiak-Łoś, Zbigniewa
Pasieki, Józefa Patery, Ewy Pitak, siostry Samueli Sabiny Chrostek,
Tomasza Sielickiego, Alicji Wodzińskiej, WP Hala Ludowa,
Towarzystwa Upiększania Wrocławia, State University of New
York at Brockport, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz mieszkańców
Wrocławia.
44

45

George Shellenbarger
Dayton, Ohio

Sue Shellenbarger
Dayton, Ohio

Nicole Raterman
SUNY Brockport

Christa Noyes
SUNY Brockport

Kerry Nerp		
SUNY Oswego

Katarzyna Gronowska
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Michalina Furtok
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Miasto na wyspach.
Przewodnik po Ostrowie Tumskim i początkach Wrocławia

St

Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej

Al.

Świętokr
zy

ienkie

krzyska

St

a St

12

Centrum Informacji Turystycznej

13

Godziny otwarcia:
w sezonie (od 1.04 do 31.10) codziennie: 9.00–21.00
poza sezonem: codziennie 9.00–19.00
Kanonia St
Rynek 14, 50-101 Wrocław
tel. +48 71 344 31 11, faks. +48 71 344 29 62
tel kom. +48 663 888 725
Tumski Brid
ge
e-mail:
www.wroclaw-info.pl
Chinfo@itwroclaw.pl,
urc

9

Saint Gile

’s St.

11 10
Miasto na wyspach. Przewodnik po Ostrowie Tumskim
7
i początkach Wrocławia
5 86
h Sq

uare

Kate

draln

A.

Cathedral Square

a St

Jac

kob

St

WYDAWCA: Dolnośląska Szkoła Wyższa (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ISLAND
ZDJĘCIA: Michał Azarewicz,CATHEDRAL
Agnieszka Kaczmarek,
Stanisław Klimek,
Christina LoTempio, Adam Marecik,
Roksana Tumski
Orfin-Grabowska, Marcin
Ostrów
Owczarek, Łukasz Szmigiel, Kamil Toczek
ILUSTRACJE ARCHIWALNE: Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu i Muzeum Architektury we Wrocławiu
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Orfin Studio
www.orfinstudio.pl | Agnieszka Kaczmarek i Paweł Grabowski
EDYCJA 2011: szmigielDESIGN | szmigieldesign.pl

AR

4b

IVE

seu

m

e

Mu

Foo

tbr

46

idg

ridg

ISBN 978-83-62302-00-0

R

www.wroclawonyourown.pl

e

eB

ODR

St.

a

wicz

BOTANICAL GARDEN

Święto

15

218 4a 3

o

J. Matejko

Godziny otwarcia (codziennie): 10.00–20.00
ul. Sukiennice 12, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 342 01 85, faks +48 71 342 28 98
tel kom. +48 605 222 227
gen. J. Bema
e-mail: info@itwroclaw.pl, www.wroclaw-info.pl
H. S
Square

Pea
c

gen. J. Bema St

ska St

Na Szańcach

Miasto na wyspach.
Przewodnik po Ostrowie Tumskim i początkach Wrocławia

St

iego St

nda

Hlo

Miasto na wyspach. Przewodnik po Ostrowie Tumskim
i początkach Wrocławia to trzeci z serii przewodników opracowanych przez studentów międzynarodowej szkoły letniej
poświęconej zagadnieniom transformacji europejskich miast
„Experiencing the New Europe“, zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSW) przy współpracy State University of New York at Brockport. Szkoła umożliwiła
studentom poznanie czynników kulturowych, historycznych
i społecznych wpływających 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 3 do 29 lipca
2009) uczestnicy szkoły prowadzili badania nad Ostrowem
Tumskim – historycznym i duchowym sercem Wrocławia,
umożliwiającym wgląd w złożoną i wielowarstwową tożsamość miasta. Z punktu widzenia metodologii projekt wyrasta
z tradycji badań w działaniu, zakładających wykorzystanie
zdobytej wiedzy w społecznym działaniu. Studenci, opierając się na przeprowadzonych wywiadach, wizytach w terenie, obserwacjach oraz kontaktach z naukowcami, przedstawicielami władz, przedstawicielami różnych zawodów
i mieszkańcami miasta uczestniczącymi w życiu Ostrowa
Tumskiego, opracowali przewodnik, którego celem jest przybliżenie tej wyjątkowej części miasta osobom odwiedzającym w przyszłości Wrocław.

AS. Wy
szyńsk

.

Notatki

Nasz przewodnik powstał w ramach projektu badań w działaniu w obszarach miejskich, realizowanego przez Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej (www.iisce.org).
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Notatki
Przewodnik po Ostrowie Tumskim i jego okolicach opracowali w 2009 roku uczestnicy międzynarodowej szkoły letniej „Experiencing the New Europe”. (Więcej informacji na
wewnętrznej stronie okładki!).
Wszystkich, którzy chcą poznać inne części tego fascynującego 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 europejskiego modernizmu.
Ścieżka wzajemnego szacunku. Wycieczka po Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku śladami przeszłości – od tragedii
przez pojednanie do akceptacji
Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją
(International Institute for the Study of Culture and Education, IISCE), Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW).

www.iisce.org | www.wroclawonyourown.pl
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