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Przewodnik po wrocławskim Rynku opracowali w  2010 
roku uczestnicy międzynarodowej szkoły letniej 
„Experiencing the New Europe”. Wszystkich, którzy chcą 
poznać inne części tego fascynującego miasta, zachęcamy 
do sięgnięcia po dwa pozostałe przewodniki opracowane 
przez studentów z USA i Polski:

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

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 
(IISCE), Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW).

www.iisce.org | www.wroclawonyourown.pl

Kościół 
św. Marii Magdaleny 
Nasza wycieczka rozpoczyna się 
od kościoła Św. Marii Magdaleny 
położonego przy ul. Szewskiej 10.

Początek trasy:
Kościół św. Marii Magdaleny

Wrocławski Rynek:
W samym sercu miejsca spotkań

2 Kamienica Pod Złotym Psem
3 Dom towarowy Feniks
4 Ulica Świdnicka
5 Krasnale
6 Pręgierz
7 Ratusz – wprowadzenie
8 Ratusz – fasada wschodnia
9 Ratusz – fasada południowa
10 Ratusz – fasada zachodnia
11 Piwnica Świdnicka
12 Fredro
13 Plac Solny
14 Giełda
15 Rzeźba? Pomnik?
16 Apteka Radinga
17 Pierzeja zachodnia
18 Staromiejski Bank
19 Dom Pod Gryfami
20 Waga i fontanna
21 a b Sukiennice i Kramy Bogate
22 Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego
23 Jatki
24 Kościół św. Elżbiety
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Wrocławski Rynek: W  samym sercu miejsca spotkań to 
czwarty z  serii przewodników opracowanych przez studen-
tów międzynarodowej szkoły letniej poświęconej zagadnie-
niom transformacji europejskich miast „Experiencing the 
New Europe“, zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut 
Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE) Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej (DSW) przy współpracy Stanowego Uniwersytetu 
Nowojorskiego w  Brockport. Szkoła umożliwiła studentom 
poznanie czynników kulturowych, historycznych i  społecz-
nych 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 trans-
formacji. Przez ponad trzy tygodnie (od 2 do 28 lipca 2010) 
uczestnicy szkoły prowadzili badania nad wrocławskim 
Rynkiem – prawdziwym sercem miasta. Z punktu widzenia 
metodologii projekt wyrasta z tradycji badań w działaniu, za-
kładających wykorzystanie zdobytej wiedzy w  społecznym 
działaniu. Studenci, opierając się na przeprowadzonych wy-
wiadach, wizytach w terenie, obserwacjach oraz kontaktach 
z  naukowcami, przedstawicielami władz, przedstawicielami 
różnych zawodów i  mieszkańcami miasta uczestniczącymi 
w  życiu Rynku, opracowali przewodnik, którego celem jest 
przybliżenie tej wyjątkowej części miasta osobom odwiedza-
jącym w przyszłości Wrocław.

Nasz przewodnik powstał w ramach projektu badań w dzia-
łaniu w obszarach miejskich, realizowanego przez Międzyna-
rodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej (www.iisce.org).

Wrocławski Rynek:
W samym sercu miejsca spotkań

Rz
eź

ni
cz

a Malarska

Jatki

Igielna

Igielna

Kotlarska

Nożownicza

Wita Stwosza

Kurzy Targ

Oławska

Ku
źn

ic
za

Ku
źn

ic
za

Sz
ew

sk
a

W
ię

zi
en

na

Świętego Mikołaja

Ki
eł

ba
śn

ic
za

Ruska

Plac Solny

Rynek

Sukiennice

Przejście Żelaźnicze

Przejście Garncarskie

O
dr

za
ńs

ka

2

3

4

6 7
89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21a

21b

22

23

24

5

1

Koś
ci

ó
ł ś

w. Marii M

ag
d

aleny



3

Wrocławski Rynek:
W samym sercu miejsca spotkań

Wrocławski Rynek: W  samym sercu miejsca spotkań to 
czwarty z  serii przewodników opracowanych przez studen-
tów międzynarodowej szkoły letniej poświęconej zagadnie-
niom transformacji europejskich miast „Experiencing the 
New Europe“, zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut 
Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE) Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej (DSW) przy współpracy Stanowego Uniwersytetu 
Nowojorskiego w  Brockport. Szkoła umożliwiła studentom 
poznanie czynników kulturowych, historycznych i  społecz-
nych 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 trans-
formacji. Przez ponad trzy tygodnie (od 2 do 28 lipca 2010) 
uczestnicy szkoły prowadzili badania nad wrocławskim 
Rynkiem – prawdziwym sercem miasta. Z punktu widzenia 
metodologii projekt wyrasta z tradycji badań w działaniu, za-
kładających wykorzystanie zdobytej wiedzy w  społecznym 
działaniu. Studenci, opierając się na przeprowadzonych wy-
wiadach, wizytach w terenie, obserwacjach oraz kontaktach 
z  naukowcami, przedstawicielami władz, przedstawicielami 
różnych zawodów i  mieszkańcami miasta uczestniczącymi 
w  życiu Rynku, opracowali przewodnik, którego celem jest 
przybliżenie tej wyjątkowej części miasta osobom odwiedza-
jącym w przyszłości Wrocław.

Nasz przewodnik powstał w ramach projektu badań w dzia-
łaniu w obszarach miejskich, realizowanego przez Międzyna-
rodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej (www.iisce.org).

Wrocławski Rynek:
W samym sercu miejsca spotkań

Rz
eź

ni
cz

a Malarska

Jatki

Igielna

Igielna

Kotlarska

Nożownicza

Wita Stwosza

Kurzy Targ

Oławska

Ku
źn

ic
za

Ku
źn

ic
za

Sz
ew

sk
a

W
ię

zi
en

na

Świętego Mikołaja

Ki
eł

ba
śn

ic
za

Ruska

Plac Solny

Rynek

Sukiennice

Przejście Żelaźnicze

Przejście Garncarskie

O
dr

za
ńs

ka

2

3

4

6 7
89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21a

21b

22

23

24

5

1

Koś
ci

ó
ł ś

w. Marii M

ag
d

aleny



4
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Wprowadzenie
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Wprowadzenie

Ukryta historia
 
Położony nad Odrą Wrocław to stolica Niziny Dolnośląskiej. Wro-
cławskie zabytki, kultura i  tradycja są ucieleśnieniem licznych 
wyzwań, którym miasto musiało sprostać w różnych okresach 
swej niezwykłej, burzliwej historii. Przyjezdni odwiedzający dziś 
miasto – szczególnie wrocławski Rynek, znajdujący się w samym 
sercu „miejsca spotkań” – wyraźnie odczuwają tu istnienie silnej 
lokalnej społeczności, którą cechują wyjątkowy lokalny duch i mi-
łość, jaką mieszkańcy darzą swoje miasto.

Wiele śladów skomplikowanej historii Wrocławia nie jest widocz-
nych na pierwszy rzut oka – kryją się za kolorowymi fasadami 
i pod ziemią, głęboko w piwnicach. Niekiedy historia odkrywa 
swoje sekrety tylko przed archeologiami po wielu latach wykopa-
lisk. Mamy nadzieję, że z przyjemnością udacie się z nami w po-
dróż po wrocławskim Rynku i jego tajemnicach, by lepiej poznać 
i docenić to szczególne miasto. 

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Wrocławski Rynek: 
W samym sercu miejsca spotkań

Wprowadzenie

Miasto i ludzie

Zarówno w  sensie geograficznym, jak i  społecznym, Rynek 
znajduje się w sercu Wrocławia, miasta promującego się jako 
„miejsce spotkań”. Polskie słowo „rynek” pochodzi od niemiec-
kiego „Das Ring”. Od początku istnienia Wrocławia, Rynek był 
miejscem, gdzie kupowano i sprzedawano towary, wymieniano 
się informacjami i gdzie miało miejsce wiele z najważniejszych 
zgromadzeń w historii miasta. W Rynku znajduje się wiele budyn-
ków i miejsc ucieleśniających liczne tradycje i wydarzenia, które 
ukształtowały dzisiejszy charakter miasta. Złożoną historię Wro-
cławia dostrzec można w śladach różnych kultur, które tu kwitły 
i ukształtowały osobowość obecnych mieszkańców. Mieszkańcy 
miasta, dawni wysiedleńcy, przez ostatnich 65 lat ułożyli swo-
je życie na nowo i uczynili z Wrocławia swój prawdziwy dom. 
W ciągu ostatnich 75 lat mieszkańcy Wrocławia i ich przodkowie 
doświadczyli bardzo wiele: nazistowskiej okupacji Polski i spu-
stoszeń drugiej wojny światowej; zmiany granic, po której Pola-
cy znaleźli się w obcym mieście, dawnej niemieckiej metropolii 
o nazwie Breslau, na której gruzach narodził się polski Wrocław; 
utraty majątku i bliskich w latach powojennych; a następnie nie-
przewidywalnych fal odwilży i ucisku za czasów komunizmu.

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Wprowadzenie

Miasto – zwane wówczas Breslau – dostaje 
się w  ręce Prusaków na mocy traktatu 
z Breslau.

6 maja miasto ogłasza kapitulację. Na 
mocy sierpniowego układu poczdamskiego, 
ustalającego zachodnią granicę Polski na 
Odrze i  Nysie, Wrocław staje się częścią 
Polski.

1945

1742 

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

1526

Po śmierci księcia Henryka VI miasto 
przechodzi pod panowanie korony czeskiej. 
Cztery lata później, po podpisaniu traktatu 
krakowskiego, Czechy zajmują cały Śląsk.

1335

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

1000

Najważniejsze daty w historii miasta:
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Wrocławski Rynek: 
W samym sercu miejsca spotkań

Wprowadzenie

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Geneza i rozwój Rynku

Przełomowym wydarzeniem dla genezy wrocławskiego Rynku 
było przyjęcie w połowie XIII stulecia niemieckiego prawa miej-
skiego, tj. prawa magdeburskiego. Prawo magdeburskie, wzoro-
wane na prawie ówczesnych miast niemieckich, było prawdopo-
dobnie najważniejszym zbiorem praw miejskich w średniowieczu. 
Nadawało szczególne przywileje miastom i  ich mieszkańcom, 
w  tym pewną autonomię od miejscowych władców, prawo 
własności i dziedziczenia majątku oraz system sądowniczy, któ-
ry dawał kupcom i rzemieślnikom poczucie stabilności i kontroli 
nad prywatnymi i ekonomicznymi sferami życia. Wprowadzenie 
prawa magdeburskiego stanowiło przełomowy moment w roz-
woju setek środkowoeuropejskich miast. Tworzono w nich nowe 
centrum, odpowiadające panującym warunkom gospodarczym 
i politycznym, zwykle na terenie niezagospodarowanym, znacznie 
oddalonym od tradycyjnych osiedli i siedziby władz.

We Wrocławiu prawo magdeburskie wprowadzono po niszczy-
cielskich najazdach mongolskich w 1241 roku. Wcześniej życie 
we Wrocławiu koncentrowało się w osiedlach znajdujących się 
na wyspach na Odrze i w ich pobliżu – w okolicach dzisiejszego 
Ostrowa Tumskiego. To tam, z osiedli założonych w miejscu zwę-
żenia rzeki powstało miasto i centrum życia miejskiego zdomino-
wane przez sprawujących władzę książąt i kościół. Wraz z rozwo-
jem handlu, dynamicznej klasy kupców i napływem niemieckich 
osadników, zrodziła się potrzeba stworzenia nowego systemu, 
który cechowałby się przewidywalnym prawem i szerszą auto-
nomią gospodarczą i polityczną. Centrum życia Wrocławia – ty-
powego miasta ukształtowanego przez te prawa – przeniosło się 
z okolic Ostrowa Tumskiego do miejsca zwanego dziś Rynkiem.

Wprowadzenie
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Wrocławski Rynek: 
W samym sercu miejsca spotkań

Jak powstał dzisiejszy Rynek

Cechą charakterystyczną środkowoeuropejskich miast lokowa-
nych na prawie magdeburskim jest wyraźne wydzielony, duży 
rynek. Siatka ulic i kwartałów zabudowy, rozrastająca się od cen-
trum miasta, odzwierciedlała starannie zaprojektowaną symetrię 
głównego placu miasta.

Zgodnie z nowym porządkiem życia miasta – w którym dominu-
jącą rolę odgrywali rajcy miejscy, kupcy i rzemieślnicy – nowe 
instytucje powstawały głównie wzdłuż dwóch osi: komercyj-
no-funkcjonalnej, która prowadziła przez Rynek ze wschodu na 
zachód pomiędzy bramami miasta, i  symboliczno-duchowej, 
przecinającej Rynek w poprzek wzdłuż niewidocznej linii łączącej 
Ratusz z kościołem św. Marii Magdaleny (kościołem członków 
cechów) na wschodzie i kościołem św. Elżbiety (duchową bazą 
elity rządzącej) na północnym zachodzie.

Układ dzisiejszego Rynku niewiele odbiega od układu wytyczo-
nego w chwili jego powstania. Ale choć Rynek zachował swój 
początkowy rozmiar i  kształt, to barwne i  nierzadko okazałe 
kamienice tworzące pierzeje z  upływem stuleci zmieniały wy-
gląd w cyklach zniszczenia, rozbiórki i odbudowy. Architektura 
dzisiejszych budynków odzwierciedla różnorodność wpływów 
kulturowych i wymyślnych stylów architektonicznych – od go-
tyku po modernizm. W latach 1954-1965 budynki znajdujące się 
w centrum miasta – wypalone na skutek bombardowań i poża-
rów podczas drugiej wojny światowej – odbudowano, nadając im 
dzisiejszy wygląd. Podobnie jak inne starówki, np. warszawska, 
gdańska i poznańska, wrocławski Rynek odbudowano zgodnie 
z szeregiem praktyk, które w latach powojennych zyskały miano 
polskiej szkoły konserwacji zabytków. Zgodnie z nimi, odbudowa 
winna była przebiegać w oparciu o wyniki szczegółowych badań 
archiwalnych i archeologicznych oraz analiz innych dokumentów. 

Wprowadzenie
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Jednak rekonstrukcja bywała czasem selektywna i w przypadku 
Wrocławia część odbudowanego centrum nabrała zdecydowa-
nie polskiego charakteru. Działo się tak na przykład wówczas, 
gdy projektanci, po zapoznaniu się z materiałami archiwalnymi, 
odkrywali, że dany budynek miał niegdyś cechy wcześniejszego 
stylu architektonicznego, obecnego również w przedwojennych 
polskich miastach. A zatem ignorowano „germański charakter”, 
który fasada miała przed wybuchem drugiej wojny światowej, na 
rzecz wcześniejszego wyglądu budynku. Jako przykład posłużyć 
tu może Dom pod Złotą Koroną (Rynek 29). Obniżono też wy-
sokość budynków w stosunku do stanu przedwojennego (przy-
kładem są domy na zachodniej pierzei Placu Solnego), nadając 
okolicy bardziej średniowieczny charakter, odwołując się w ten 
sposób do – jak postrzegali to niektórzy – polskich korzeni miasta.

Wpływ prawa magdeburskiego na rozwój miast Europy Środ-
kowej dostrzec można w  rynkach w  całej Polsce, zwłaszcza 
w Krakowie i Wrocławiu. Rynki tych dwóch miast należą do naj-
większych w Europie Środkowej. Rynek krakowski jest większy – 
mierzy 220 na 220 metrów i jest największym rynkiem w Polsce. 
Dla porównania, Rynek we Wrocławiu ma wymiary 175 na 205 
metrów.

Wprowadzenie

Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 
sygn. 11030-A
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Kościół
Św. Marii Magdaleny

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Budowa gotyckiego kościoła św. Marii Magdaleny rozpoczęła się 
w latach 40. XIII wieku i trwała około 20 lat (choć kościelne wieże 
ukończono znacznie później). Kościół, który pierwotnie był świą-
tynią katolicką, stał się kolebką wrocławskiego protestantyzmu 
– do 1945 roku mieściła się tu parafia protestancka. W latach 
powojennych kościół stał się siedzibą Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego, odłamu kościoła katolickiego założonego 
przez polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych.

Od swojego powstania kościół św. Marii Magdaleny był ściśle 
związany z cechami rzemieślniczymi, które go finansowały i ufun-
dowały wiele znajdujących się tu niezwykłych dzieł sztuki. Po-
szczególne kaplice, usytuowane wzdłuż nawy głównej, należały 
do różnych cechów. Członkowie cechów wchodzili do nich przez 
prywatne wejścia, znajdujące się w ścianach bocznych kościoła.

Obecnie do kościoła wchodzi się przez główne drzwi, znajdujące 
się na jego fasadzie zachodniej. Przed wejściem warto zwrócić 
uwagę na ślady odbudowy, która miała miejsce po drugiej wojnie 
światowej. Są one szczególnie widoczne na wieżach kościoła, 
które łączy mostek. W przeciwieństwie do wielu innych wro-
cławskich zabytków, odbudowa kościoła św. Marii Magdaleny 
nie była związana ze zniszczeniami wojennymi. To zadziwiające, 
ale kościół przetrwał wojnę w stanie niemal nienaruszonym, choć 
wiele budynków w  okolicy zostało w  czasie wojny poważnie 
uszkodzonych. Jednak kilka dni po zakończeniu działań wojen-
nych w południowej wieży nastąpił wybuch – prawdopodobnie 
materiałów wybuchowych – który uszkodził wieżę południową 
i mostek pomiędzy wieżami. Gdy dokładnie się przyjrzymy, do-
strzeżemy różne kolory cegieł – dowód niefortunnego wybuchu.

Eksplozja zniszczyła największy dzwon w mieście, Dzwon Grzesz-
ników, który ważył aż 6 ton i rozbrzmiewał jedynie przy specjal-
nych okazjach.

Kościół
Św. Marii Magdaleny

1
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Na fasadzie południowej, na prawo od głównego wejścia, znajdu-
je się bogato rzeźbiony romański portal, który służył niegdyś jako 
główne wejście do Opactwa Ołbińskiego, kompleksu powstałego 
w latach 30. XII wieku, które wyburzono przygotowując miasto 
do tureckich najazdów w XVI wieku. Na fasadzie południowej 
znajdują się też zamurowane gotyckie portale, ślepe schody i inne 
wejścia, które zdają się prowadzić donikąd. Są to pozostałości 
wejść, które umożliwiały członkom cechów prywatny dostęp do 
kaplic. Dziś kaplice dostępne są jedynie od wewnątrz kościoła.

Po wejściu do środka koniecznie trzeba zwrócić uwagę na am-
bonę, znajdującą się w centralnej części kościoła, obok nawy 
bocznej. W XVI wieku wszystkie ławki zwrócone były ku ambo-
nie, z której kapłan wygłaszał kazanie. Kazanie było najważniejszą 
częścią nabożeństwa i wymagało największej uwagi. Symbolika 
ambony jest bardzo bogata. Gdy dokładnie się przyjrzymy, u stóp 
schodów dostrzeżemy smoka, symbol zła. Stąpał po nim kapłan, 
wchodząc po schodach, by wygłosić kazanie. Przyjrzyjmy się 
teraz podstawie ambony. Wierni, słuchając słów pastora, mogli 
odnieść wrażenie, że jest on podtrzymywany przez cztery anioły. 
Na przedniej części ambony przedstawiono sceny biblijne, w tym 
opowieści o Dawidzie i Goliacie, zburzeniu Jerycha i Danielu w ja-
skini lwa.

Po obydwu stronach nawy głównej znajdują się liczne epitafia, 
grobowce i kaplice – większość związana z życiem cechów rze-
mieślniczych i  ich czasami. Interesujący przykład znajdziemy 
w  północno-zachodnim rogu kościoła, bezpośrednio po lewej 
stronie od wejścia. Spoczywa tu Georg II von Kupferberg, którego 
ogromne epitafium zdaje się wyłaniać z pnia gigantycznego drze-
wa. Wielobarwne importowane marmury wskazują na to, że były 
tu niegdyś bogate dekoracje, w tym znacznie więcej drewnianych 
i złoconych rzeźb. Von Kupferberg, magnat kopalniany, choć po-
chodził z prostej rodziny, zgromadził za życia ogromny majątek. 

Kościół
Św. Marii Magdaleny
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Ten ogromny pomnik, który von Kupferberg zamówił i którego po-
wstanie nadzorował, wskazuje na imponujący rodowód bogacza 
w formie, którą niektórzy postrzegają jako drzewo genealogiczne.

Ciekawostka
Choć można odnieść wrażenie, że kościół św. Marii Magdaleny 
został całkowicie odbudowany z powojennych zniszczeń, wieże 
są nadal w odbudowie i nie zostały jeszcze zwieńczone renesan-
sowymi iglicami. Mostek łączący wieże odbudowano w 2001 
roku, dzięki czemu kościół odzyskał legendarny tytuł budowli 
z najwyższym mostkiem na Śląsku. Za niewielką opłatą można 
wejść na wieżę i  podziwiać panoramę miasta. Obok wejścia 
znajduje się sklepik z pamiątkami. Przed wspinaczką na wieżę 
warto zwrócić uwagę na krasnala na motocyklu, który znajduje 
się naprzeciwko głównego wejścia.

Kościół
Św. Marii Magdaleny

1
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Zdjęcie: Łukasz Szm
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Kamienica 
Pod Złotym Psem

Zdjęcie: Juliet D. Golden

Źródło: Biblioteka Universytecka w
e W

rocław
iu
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Kamienica
Pod Złotym Psem

Po wyjściu z kościoła św. Marii Magdaleny kierujemy się na pół-
noc ulicą Szewską, a następnie skręcamy w lewo w ulicę Wita 
Stwosza. Dochodzimy do Rynku, gdzie po lewej stronie widzimy 
Kamienicę Pod Złotym Psem (Rynek 41).

Historia Kamienicy pod Złotym Psem jest odmienna od historii 
innych budynków w Rynku. Większość z nich odbudowano po 
drugiej wojnie światowej, w latach 50. i 60., natomiast Kamienica 
Pod Złotym Psem, jako jedyna, została odbudowana po zakoń-
czeniu zimnej wojny. Jest to zatem jedna z najnowszych budowli 
w Rynku i prawdopodobnie jedna z niewielu pełnych rekonstrukcji 
barokowej fasady kamienicy w rynku, których dokonano w Pol-
sce po 1989 roku.

Pierwowzór Kamienicy Pod Złotym Psem powstał w 1670 roku, 
a nadziemne kondygnacje dzisiejszego budynku w latach 1993-
1994. W  trakcie odbudowy kamienicy, inwestor, architekci 
i główny rzeźbiarz bazowali na planach pochodzących z miejskich 
archiwów, fotografiach ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej i ka-
miennych elementach dawnego budynku eksponowanych w Mu-
zeum Architektury. W  efekcie obecna Kamienica pod Złotym 
Psem stanowi mieszankę stylów i elementów z różnych okresów 
historii budynku. 286 kamiennych elementów nowej fasady wy-
konano przy użyciu tradycyjnych narzędzi i technik w warsztacie, 
który znajdował się na Starym Cmentarzu Żydowskim.

Po wielu dekadach, w których historia przedwojennego Breslau 
była nieobecna, odbudowa Kamienicy pod Złotym Psem stała 
się symbolem otwarcia się miasta i jego mieszkańców w latach 
90. XX wieku na bardziej złożone i pełniejsze wersje przeszłości 
Wrocławia.

2
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Dom towarowy Feniks
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Dom towarowy Feniks
3

Na rogu Kurzego Targu i Rynku znajduje się były dom towarowy 
braci Barasch. Wzniesiony w latach 1902-1904 budynek, w któ-
ry obecnie mieści się dom towarowy Feniks, jest doskonałym 
przykładem zmian gospodarczych i  społecznych, jakie zaszły 
w Europie na początku XX stulecia. Wraz z nadejściem rewolucji 
przemysłowej w XIX wieku, normą stała się masowa produkcja 
dóbr konsumpcyjnych, jak buty, odzież i wyposażenie domu.

Miejsce specjalistycznych sklepików z towarami rzemieślniczy-
mi, które dominowały niegdyś w Rynku, zajęły domy towarowe, 
oferujące w jednym miejscu i po znacznie niższych cenach sze-
roki wybór dobrych jakościowo produktów. Należał do nich dom 
towarowy braci Barasch. Domy towarowe stanowiły zabójczą 
konkurencję dla rzemieślników i kupców, ale oferowały rodzinom 
z klasy średniej i robotniczej dostęp do dóbr, o których ci wcze-
śniej mogli tylko pomarzyć. Dzięki ofercie braci Barasch i innych 
handlowców, przeciętny mieszkaniec miasta mógł poprawić ja-
kość swojego życia a zarazem swój status socjoekonomiczny.

Architektura budynku mówi nam, że w Rynku pojawił się popyt 
na budynki wielkopowierzchniowe. Podczas gdy w poprzednich 
stuleciach wokół Rynku powstawały wysokie, wąskie budynki, 
ten gmach zajmuje działkę, która w minionych dekadach pomie-
ściłaby kilka budowli. Godny uwagi jest również styl architekto-
niczny budynku. Choć fasada i wnętrze odbiegają od pierwotnego 
projektu i nie ma już okazałego wejścia, budynek nadal reprezen-
tuje popularny na początku XX stulecia styl art deco. Styl ten, 
choć odmienny od renesansu i baroku – stylów, które w Rynku są 
szeroko reprezentowane – nie odbiega tak wyraźnie od okolicznej 
architektury jak powstałe w późniejszych dekadach, niemal cał-
kowicie pozbawione dekoracji budynki modernistyczne.

Dziś na parterze domu towarowego Feniks mieści się supermar-
ket, a na jego pięciu kondygnacjach sprzedawcy oferują szeroką 
gamę towarów, w tym pamiątki.
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Zdjęcie: Łukasz Szm
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Świdnicka
4

Z południowo-wschodniego narożnika Rynku wychodzimy na uli-
cę Świdnicką, niegdyś elegancki bulwar i modna ulica handlowa, 
prowadząca do zamożnych dzielnic w południowej części Wro-
cławia. Dziś na Świdnickiej znajduje się wiele sklepów i domów 
handlowych, zarówno nowopowstałe kompleksy, jak i stylowo 
odnowione historyczne domy handlowe z początku XX wieku. 
Niewielki odcinek ulicy Świdnickiej w pobliżu Rynku, obecnie 
deptak, został w latach 60. XX wieku całkowicie przebudowany. 
Później, w epoce Solidarności, organizowano tu antykomunistycz-
ne demonstracje.

Członkowie Pomarańczowej Alternatywy zaproponowali kolor 
pomarańczowy jako alternatywę dla dominującej pod rządami 
komunistów czerwieni. W latach 80. tysiące młodych Wrocła-
wian gromadziło się tu, by brać udział w pomysłowych demon-
stracjach, podczas których pokpiwano z rządu. Protesty organi-
zowane w formie happeningów zwracały uwagę na sprzeczności 
i niesprawiedliwość komunistycznych rządów. Symbolem ruchu 
stały się krasnale, które zaczęły pojawiać się na murach w formie 
graffiti. Dziś krasnale wykorzystywane są do promowania miasta.
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22

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel



23

Krasnale
5

Po całym Wrocławiu rozsiane są oryginalne, odlane z brązu fi gurki 
krasnali. Większość z nich znajduje się w Rynku i jego okolicach. 
Początkowo służyły do oznaczenia miejsc o historycznym znacze-
niu i jako pamiątkowe upominki dla fi rm. Jednak wiele instytucji 
zapragnęło mieć własne krasnale, co sprawiło, że ich liczba wzro-
sła. Pierwszego krasnala stworzył Tomasz Moczek. Umieszczono 
go na południowym końcu ulicy Świdnickiej, czyli w  miejscu 
łączącym współczesną inicjatywę artystyczno-promocyjną z  jej 
inspiracją – ruchem Pomarańczowej Alternatywy (patrz wyżej). 
We Wrocławiu znajduje się ponad sto  krasnali, które nie tylko 
stanowią niezwykłą atrakcję Wrocławia, ale również zbiorowy 
pomnik barwnego ruchu, który przyczynił się do zmiany biegu 
historii Polski w drugiej połowie XX wieku.

Ciekawostka
Jednym ze sposobów na poznanie miasta jest wycieczka śladami 
krasnali. Dla ambitnych turystów przygotowano specjalne mapy 
z trasami, na których znajdują się krasnale Pomarańczowej Alter-
natywy. Mapy dla poszukiwaczy krasnali kupić można w sklepach 
z pamiątkami i punktach informacji turystycznej w Rynku.

CiekawostkaCiekawostkaCiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka
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Pręgierz
6

Z ust młodych ludzi umawiających się na spotkanie w Rynku czę-
sto można usłyszeć zdanie: „Spotkajmy się pod Pręgierzem”. Prę-
gierz, usytuowany przed starym Ratuszem, jest obecnie jednym 
z najpopularniejszych miejsc spotkań w Rynku, ale przez stulecia 
był miejscem, gdzie wymierzano surowe kary, jak chłosta czy 
odcinanie części ciała (uszu, rąk, nosów i włosów). Budowla, 
którą widzimy przed nami, to już trzeci pręgierz we Wrocławiu. 
Pierwszy był drewniany. Po wojnie, podczas prac wykopalisko-
wych prowadzonych w miejscu, gdzie się niegdyś znajdował, od-
kryto szczątki skrępowanych kobiecych rąk. Drugi był kamienny, 
podobny do tego, przed którym właśnie stoimy, ale uległ znisz-
czeniu podczas drugiej wojny światowej. Na szczycie pręgierza 
znajduje się niewielka rzeźba – to Rolland, średniowieczny symbol 
sprawiedliwości.

Ciekawostka
U góry pręgierza widnieje data, której druga cyfra – przypominają-
ca odwróconą literę alfa (α) – odpowiada połowie ósemki. Należy 
ja zatem odczytać jako rok 1492.

CiekawostkaCiekawostkaCiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka



26

Wrocławski Rynek: 
W samym sercu miejsca spotkań

Ratusz 
– wprowadzenie

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel



27

Ratusz
– wprowadzenie

7
Wrocławski ratusz to jeden z najważniejszych zabytków w Pol-
sce, perła gotyckiej i renesansowej architektury. Budynek posia-
da bogato zdobione kamienne dekoracje, a na jego wschodniej fa-
sadzie, od strony pręgierza, znajduje się efektowny astronomiczny 
zegar. Ratusz położony w samym sercu wrocławskiego Rynku, 
służy obecnie jako siedziba Muzeum Miejskiego a także miejsce, 
gdzie podejmuje się zagranicznych dostojników oraz organizuje 
zjazdy, spotkania, seminaria, konferencje, a nawet koncerty.

Powstanie tak okazałego Ratusza wiązało się ze wzrostem zna-
czenia samorządów miejskich w średniowieczu, szczególnie po 
przyjęciu prawa magdeburskiego w XIII wieku (więcej informacji 
na ten temat we wstępie). Prawo to nie tylko regulowało handel 
i własność prywatną, ale także dawało większą władzę lokal-
nym organom samorządowym, takim jak rada miejska. A zatem 
głównym elementem nowego centrum nie był zamek królewski 
czy pałac biskupa, ale funkcjonalny Ratusz, gdzie miejska elita – 
w szczególności rajcy miejscy – rozwiązywali problemy miasta 
i wytyczali trajektorię jego rozwoju.
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Podziwiając i  zwiedzając Ratusz, będziemy mogli prześledzić 
wzrost znaczenia Wrocławia od czasów średniowiecznych. Sku-
pimy się na Ratuszu widzianym od strony Rynku.

Dzisiejszy Ratusz jest rezultatem 300 lat budowy, przebudowy 
i rozbudowy. Budowę rozpoczęto w 1299 roku od wzniesienia pro-
stego, dwutraktowego budynku. Przez następne 300 lat siedzibę 
władzy miejskiej stopniowo rozbudowywano, dostosowując ją 
do nowych funkcji, wymaganych w przypadku budynku tej ran-
gi. Na początku XVI wieku Ratusz zyskał swój dzisiejszy wygląd 
i rozmiar. Od tamtej pory zmianie uległy tylko niektóre elementy 
dekoracji i inne detale architektoniczne.

Ratusz 
– fasada wschodnia

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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8Ratusz 
– fasada wschodnia

Naszą wycieczkę rozpoczynamy od wschodniej fasady budyn-
ku, w pobliżu pręgierza i domu towarowego Feniks. Największą 
atrakcją fasady jest „magiczny” astronomiczny zegar. W drugiej 
połowie XVI wieku zainstalowano tu 24-godzinny zegar, który na-
stępnie zastąpiono zegarem 12-godzinnym. Niegdyś zegar umoż-
liwiał śledzenie faz księżyca i zmian pór roku, którym odpowiadają 
umieszczone w jego rogach egipskie symbole.

Różnorodność stylów architektonicznych reprezentowanych na 
fasadzie wschodniej daje rzadką możliwość prześledzenia, jak Ra-
tusz powiększał się i zmieniał od swojego powstania w XIII wieku. 
Po prawej stronie znajduje się wąska część budynku, która ma 
trzy kondygnacje, a na każdej z nich trzy symetrycznie rozmiesz-
czone okna. To najstarsze okna fasady wschodniej, pochodzące 
z około 1328 roku, utrzymane w prostym stylu wczesnogotyckim. 
Za trzema oknami na najniższej kondygnacji mieści się najstarsza 
sala obrad rady miejskiej. Im dalej przesuwamy wzrok w lewo, 
tym późniejsza data budowy i późniejszy styl architektoniczny. 
Środkową i lewą część fasady wschodniej dodano podczas wiel-
kiej rozbudowy, która rozpoczęła się w 1470 roku i trwała około 30 
lat. W centralnej części – na której znajduje się zegar – dostrze-
gamy znacznie późniejsze elementy gotyckie. Malowane gotyckie 
okna  ozdobione są bardziej misternym maswerkiem, a nad nimi 
umieszczono rzeźby zwierząt. Na koniec spójrzmy na część wysu-
niętą najdalej na lewo – narożny wykusz ozdobiony „płomiennym” 
gotyckim maswerkiem.
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Ratusz 
– fasada południowa 

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Po przejściu za róg Ratusza, stajemy przed fasadą południową i jej 
bogatą symfonią kamiennych dekoracji. Naszą uwagę natych-
miast zwraca brak widocznego ceglanego muru. Warto poświę-
cić kilka chwil, by obejrzeć to, co „rozgrywa się” przed naszymi 
oczami. Na tle brzoskwiniowego tynku umieszczono płaskorzeźby 
wyryte w piaskowcu, przedstawiające sceny z codziennego ży-
cia. Spójrzmy w górę, na wypoczywających ludzi, i zastanówmy 
się, jaką rolę w naszym życiu odgrywa czas wolny. Nieco niżej 
znajdują się płaskorzeźby inspirowane bajkami Ezopa. Zwróćmy 
też uwagę na rzeźby znajdujące się pomiędzy oknami a drugim 
piętrem – naturalnej wielkości postacie ludzkie, reprezentujące 
cały wachlarz postaci z  życia miasta. Są wśród nich skryba, 
mnich, a nawet rycerz. Poszukajmy też przedstawicieli innych 
grup społecznych. Figury te – z twarzami wybitnych mieszkań-
ców miasta z tego okresu – dodano w trakcie prac renowacyj-
nych w XIX wieku. Na południowej fasadzie znajduje się również 
wejście do najstarszej piwnicy piwnej w mieście, Piwnicy Świd-
nickiej (patrz dalej).

Ratusz 
– fasada południowa 

Zdjęcie: Juliet D. Golden
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W samym sercu miejsca spotkań

Ratusz 
– fasada zachodnia

Tu znajduje się obecnie główne wejście do Ratusza. Na wykuszu 
po prawej stronie od wejścia widnieje data „1504” – rok zasad-
niczego zakończenia budowy tej strony budynku i zakończenia jej 
trzydziestoletniej rozbudowy, których efektem jest obecny kształt 
Ratusza. Od czasów średniowiecznych Ratusz był siedzibą władz 
miejskich, a  zatem warto zwrócić uwagę na symbol miasta – 
herb, który umieszczono w wielu miejscach na Ratuszu i w jego 
okolicy. Z miejsca, w którym się znajdujemy, widać trzy wersje 
herbu: pierwszą tuż nad głównym wejściem, drugą na wieży 
(najstarsze zachowane godło miasta) i trzecią – ogromne godło 
wbudowane w bruk w 1997 roku.

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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10Ratusz 
– fasada zachodnia

Godło, jak zresztą cały Ratusz, doskonale odzwierciedla dynamicz-
ną historię miasta. W sercu tarczy, na srebrnej misie, widzimy 
głowę Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia. Otaczają ją postacie 
reprezentujące różne okresy historii miasta. W prawym górnym 
rogu znajduje się Orzeł Piastów – symbol dynastii, która panowała 
w mieście w początkowym okresie jego istnienia. Lew w koronie 
z dwoma ogonami w lewym górnym rogu reprezentuje późniejszy 
okres panowania korony czeskiej. Wielka litera „W” nie oznacza 
wcale Wrocławia, ale Wratysława, legendarnego założyciela mia-
sta. Radę Miejską reprezentuje jej patron, św. Jan Ewangelista, 
widoczny w prawym dolnym rogu. 

Aby opisać ze szczegółami niezwykłe wnętrze Ratusza, potrzebna 
byłaby cała książka. Przed dalszą częścią wycieczki warto wejść 
do środka, by zwiedzić komnaty, kaplice i wielkie sale Ratusza. 
Najważniejszym pomieszczeniem jest Kaplica św. Jana Chrzci-
ciela i  św. Jana Ewangelisty. Kaplica ta, ufundowana w  XIV 
stuleciu, symbolizowała autonomię wrocławskiej rady miejskiej. 
Warto też odwiedzić Izbę Radnych, Kancelarię Rady, Salę Sądową 
a także Salę Mieszczańską na parterze i Wielką Salę piętro wyżej 
– w obydwu odbywały się ważne spotkania.
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W samym sercu miejsca spotkań

Piwnica Świdnicka

Znajdująca się w podziemiu Ratusza Piwnica Świdnicka, powsta-
ła w 1303 roku, to najstarsza pijalnia piwa w mieście. Wejście 
do Piwnicy znajduje się na południowej fasadzie Ratusza. Łatwo 
tu trafić, bo nad wejściem umieszczono duże rzeźby awanturują-
cych się małżonków. Scenka przedstawia mężczyznę, usiłującego 
wejść do domu po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu, co miało 
prawdopodobnie miejsce w znajdującej się poniżej piwnicy. Za-
uważywszy męża, żona rusza w jego kierunku z pantoflem w dłoni. 
Intencja autora staje się jasna, gdy „odczytamy” ozdobne detale 
na kroksztynach podpierających figury. Pod kobietą widzimy parę 
zajadle walczących psów, a pod mężczyzną dwie małpy, które, nie 
zważając na powstałe zamieszanie, nadal piją pozostałe w kuflach 
piwo. Nasuwa się następujący morał: rozgniewane kobiety są 
jak rozwścieczone psy, natomiast pijani mężczyźni zachowują się 
nierozsądnie, jak figlujące małpy.

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Piwnica Świdnicka

Nazwa lokalu pochodzi od miasta Świdnica, położonego około 
50 kilometrów na południe od Wrocławia, które słynęło w śre-
dniowieczu z doskonałego piwa. Świdnickie piwo cieszyło się tak 
wielką popularnością, że wysyłano je do wielu miast w tej części 
Europy. We Wrocławiu zaczęto je podawać w roku 1332.

Od początku swojego istnienia, Piwnica Świdnicka zawsze była 
centrum życia miasta i świadkiem ważnych wydarzeń społecz-
nych, kulturalnych i gospodarczych, z których wiele miało miejsce 
powyżej, w Ratuszu. Spotykali się tu rajcy miejscy, aby omówić 
ważne sprawy, a zwolennicy luteranizmu rozdawali tu w czasach 
reformacji tajne broszury. Podobno przychodzili tu też studenci, by 
świętować zdanie egzaminów.

Ciekawostka
Stare wrocławskie powiedzenie głosi: „Jeśli nie byłeś w Piwnicy 
Świdnickiej, nie byłeś we Wrocławiu”. Gościło tu wielu sławnych 
ludzi, w tym kompozytor Fryderyk Chopin, poeta Juliusz Słowacki, 
ojciec niemieckiej socjaldemokracji Ferdinand Lassalle, autor pol-
skiego hymnu  Józef Wybicki i wielu innych. Po wojnie przez wie-
le lat piwnica była zamknięta, ale w latach 60. otwarto w niej klub 
studencki, a dziś mieszczą się tu ekskluzywny bar i restauracja.

CiekawostkaCiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:CiekawostkaCiekawostka:Ciekawostka
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Fredro

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Fredro

Pomnik Aleksandra Fredry, wybitnego polskiego komediopisarza, 
zajmuje honorowe miejsce nieopodal głównego wejścia do Ratu-
sza. Zanim jednak trafi ł do wrocławskiego Rynku, odbył interesu-
jącą podróż. Pomnik powstał po śmierci pisarza w 1876 roku we 
Lwowie, wówczas kwitnącym centrum handlu i nauki uniwersy-
teckiej na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, a dziś mieście 
w zachodniej Ukrainie. Jedenaście lat po wojnie, w 1956 roku, 
pomnik Fredry przewieziono do Wrocławia. Dla mieszkańców 
Wrocławia, z których wielu – szczególnie spośród intelektualnej 
elity – uważało Lwów za straconą ojczyznę, przybycie Fredry do 
miasta pomogło zbudować lokalną tożsamość. Przybycie Fredry 
w 1956 roku i ustawienie go w miejscu, gdzie niegdyś znajdował 
się konny pomnik cesarza Fryderyka Wilhelma III, sprawiło, że 
Wrocław – dawne niemieckie miasto – stał się dla wielu o wiele 
bardziej polski.

Fredro urodził się w  lipcu 1793 roku w Galicji. Gdy miał szes-
naście lat, brał udział w wojnach napoleońskich. Zadebiutował 
w 1817 roku komediami o miłości i życiu szlachty. Oprócz sztuk 
Fredro napisał kilka powieści i pamiętniki „Trzy po trzy” (1846). 
Jego twórczość była tłumaczona na wiele języków, w tym an-
gielski, francuski, niemiecki, rosyjski i czeski. Zmarł w lipcu 1876 
roku w wieku 82 lat.

Ciekawostka 
Pomimo podziwu dla Fredry, którego wyrazem było przyznanie mu 
honorowego miejsca na wrocławskim Rynku, pióro pisarza stale 
padało łupem złodziei. Zdarzało się to tak często, że zainstalowano 
specjalną kamerę bezpieczeństwa, a strażnicy w każdej chwili 
gotowi są do interwencji. Mimo to pióro nadal od czasu do czasu 
znika. Podobno przygotowano cały ich zapas, aby w przypadku 
kradzieży Fredro mógł jak najszybciej odzyskać ten jakże ważny 
atrybut pisarza. 
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Plac Solny

38

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel

Wychodząc z Rynku od strony południowo-zachodniej, wchodzimy 
na plac Solny. Dziś znajduje się tu malowniczy targ kwiatów, ale 
do 1815 roku wzdłuż wschodniej pierzei placu stały kramy z solą.
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Plac Solny

39

W okresie rozkwitu średniowiecznego handlu solą, Wrocław był 
ważnym punktem na tak zwanym Szlaku Solnym, a plac Solny był 
jego centrum. Sól ceniono bardzo wysoko, szczególnie z uwagi na 
jej zastosowanie do konserwacji mięsa, co przed nastaniem ery 
nowoczesnej techniki chłodniczej miało kluczowe znaczenie. Plac 
Solny służył również jako plac targowy.
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Giełda

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Giełda

Rewolucja przemysłowa przyniosła również zmiany w  handlu 
surowcami i  innymi towarami. Najbardziej okazały budynek na 
Placu Solnym, znajdująca się na jego południowej pierzei Sta-
ra Giełda, jest świadectwem zmian gospodarczych, jakie zaszły 
w Europie w XIX stuleciu. Budynek Starej Giełdy, zaprojektowany 
przez K. G. Langhansa i zbudowany w latach 1822-1825, wzbu-
dza respekt, szczególnie z uwagi na swój neoklasyczny portyk. 
Dodajmy, że K. G. Langhans zaprojektował także słynną Bramę 
Brandenburską w Berlinie, jedną z najbardziej charakterystycz-
nych budowli w stolicy Niemiec a zarazem symbol upadku Muru 
Berlińskiego i komunizmu.

Początkowo budynek Starej Giełdy wcale nie był przeznaczony na 
siedzibę giełdy. Zorganizowano ją tu dopiero około dwadzieścia 
lat po powstaniu budynku, w 1846 roku. Giełda mieściła się tu 
do roku 1867, w którym na rogu ulic Krupniczej i Włodkowica 
zbudowano Nową Giełdę. Budynek Nowej Giełdy znajduje się kil-
ka minut drogi spacerem od placu Solnego, w pobliżu synagogi.
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Rzeźba?
Pomnik?

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Przejdźmy do środka placu i przyjrzyjmy się obiektowi, którego 
kształt przypomina iglicę lub wąski obelisk. Powstał w 1996 roku, 
a zaprojektował go Adam Wyspiański. Ten abstrakcyjny obiekt 
wzbudził pewne kontrowersje z uwagi na różne interpretacje jego 
znaczenia lub jego braku. Niektórym iglica przywodzi na myśl 
płomień, przypominając o tragedii, która rozegrała się tu w 1453 
roku, gdy ponad 40 Żydów spłonęło na stosie po tym, jak Jan 
z Capistrano gorliwy inkwizytor, a późniejszy święty, wygłosił sze-
reg płomiennych oskarżycielskich mów. Capistrano doprowadził 
do wygnania Żydów, kładąc kres aktywnej obecności społeczno-
ści żydowskiej w mieście na dwa następne stulecia. Dla innych 
iglica to po prostu dzieło sztuki, którego znaczenie jest inne dla 
każdego, kto na nie patrzy. Niestety, sam Adam Wyspiański chy-
ba nigdy nie zdradził intencji, jaka przyświecała mu, gdy tworzył 
swoje dzieło. Zamiar artysty pozostaje więc tajemnicą.

15Rzeźba?
Pomnik?
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Apteka Radinga

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel



45

Teraz odwróćmy się i spójrzmy na budynki znajdujące się naprze-
ciwko Starej Giełdy, na północnej pierzei placu Solnego. Pośród 
wielu stylów architektonicznych wyróżnia się wysoki budynek 
z dużymi balkonami i szklanymi oknami, mieszczący się pod ad-
resem plac Solny 2/3. Stanowi on wyraz poszukiwań nowych 
form architektonicznych, prowadzonych w mieście w pierwszych 
dekadach XX wieku. Budynek zaprojektował w 1919 roku Adolf 
Rading, wówczas świeżo upieczony absolwent szkoły architekto-
nicznej, po przybyciu z Berlina w celu objęcia profesury w reno-
mowanej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystyczne-
go. Rading był w centrum lokalnych i ogólnokrajowych dyskusji 
o współczesnej architekturze i wykorzystaniu nowych materia-
łów do rozwiązania problemów społecznych. Budynek Radinga, 
wzniesiony w 1927 roku, odzwierciedla te tendencje. Jego fasadę 
wykonano ze szkła, a za inspirację zakrzywionych modernistycz-
nych linii mógł posłużyć kształt statku pasażerskiego. W owym 
czasie luksusowe statki wycieczkowe stały się nowym, ekscy-
tujący elementem kultury popularnej. Dziś w budynku mieści się 
wrocławska filia jednego z największych polskich dzienników – 
Gazety Wyborczej.

16
Apteka Radinga

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Pierzeja zachodnia

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Przed powrotem do Rynku, spójrzmy na rząd uroczych kamieni-
czek na zachodniej pierzei placu. Gdy porównamy współczesne 
budynki z pocztówkami i fotografi ami przedstawiającymi przed-
wojenny Wrocław, zobaczymy, jak bardzo ta część miasta zmieni-
ła się po powojennej rekonstrukcji. Jak już pisaliśmy we wstępie, 
dominującą tendencją tak zwanej polskiej szkoły konserwacji było 
dążenie do wiernej rekonstrukcji przez odtworzenie budynku na 
podstawie badań archiwalnych i  dokumentacji fotografi cznej. 
Jednak w przypadku tej części placu Solnego, taka rekonstrukcja 
nie miała miejsca. Przed wojną na pierzei zachodniej znajdowały 
się wysokie budynki o historyzowanych fasadach, jakich było 
w tętniącej życiem niemieckiej metropolii wiele, ale w wyniku 
powojennej rekonstrukcji kamienice obniżono i zmieniono linie ich 
dachów. Teraz style architektoniczne i detale budynków znacznie 
bardziej przypominają te znane z miast Polski centralnej i wschod-
niej, co mogło sprawić, że pierwsi polscy osadnicy poczuli się we 
wciąż obcym mieście bardziej swojsko.

Ciekawostka
Nad głównym wejściem do modernistycznego wieżowca Radin-
ga na placu Solnym znajduje się skąpo odziana fi gura, od której 
pochodzi nazwa budynku: „Kamienica Pod Murzynem”. Nie jest 
to replika rzeźby przedwojennej, ale jej rekonstrukcja, powstała 
po roku 1989. Pozował do niej wrocławski artysta Eugeniusz Get-
-Stankiewicz (zmarły w kwietniu 2011 roku), którego warsztat 
mieści się nieopodal kościoła św. Elżbiety. Jego ciało posłużyło 
do stworzenia gipsowej formy, której następnie użyto do odlania 
rzeźby. Podobno rzeźba stała się miejscem pielgrzymek studen-
tów chirurgii i  innych lekarzy-specjalistów, który przychodzą tu 
studiować kształt tułowia osoby chorej na przepuklinę. Pewien 
lekarz, zobaczywszy reprodukcję ciała Geta-Stankiewicza, do-
konał trafnej diagnozy, a kilka dni później artysta trafi ł na stół 
operacyjny.

17
Pierzeja zachodnia
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Staromiejski Bank

Na rogu Rynku i placu Solnego znajduje się najwyższy budynek 
w Rynku, dawna Miejska Kasa Oszczędności, obecnie siedziba 
Banku Zachodniego WBK. Budynek powstał w 1931 roku jako 
próba wcielenia w życie modernistycznych idei i wkomponowa-
nia modernistycznej architektury w historyczną tkankę miasta. 
Liczący dziesięć pięter Bank był pierwszym prawdziwym wro-
cławskim wieżowcem. Jego autorem jest Heinrich Rump, którego 
projekt zwyciężył w miejskim konkursie architektonicznym.

Budową wieżowców w Rynku zainteresowany był już Max Berg, 
projektant wrocławskiej Hali Stulecia, który piastował urząd 
architekta miejskiego Wrocławia do 1925 roku. Berg rozważał 
pomysł zastąpienia wielu historycznych budynków w Rynku mo-
dernistycznymi wieżowcami.

Godny uwagi jest portal budynku, bogato zdobiony motywami 
przypominającymi egipskie hieroglify. Reliefy autorstwa Gustava 
Adolfa Schmidta stanowią wyraz fascynacji wszystkim, co egip-
skie, powszechnej w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku po okry-
ciu grobowca faraona Tutenchamona przez brytyjskiego archeolo-
ga Howarda Cartera w 1922 roku. Stylizowane na sztukę egipską 
sceny przedstawiają życie dwudziestowiecznej metropolii, której 
elementami są między innymi samochody i telefony. Łącząc hi-
storię ze współczesnością, artysta zdaje się sugerować istnienie 
kontinuum pomiędzy zdobyczami cywilizacji starożytnego Egiptu 
i wielkimi zmianami, jakie przyniosły rewolucja przemysłowa i no-
woczesność. Po zrealizowaniu projektu Rumpa, plan Maxa Berga, 
zakładający wybudowanie w Rynku i  innych częściach miasta 
wieżowców, zarzucono. Zwiedzając Rynek, odnosimy wrażenie, 
że budynek Rumpa nie pasuje do historycznej zabudowy sta-
rówki. Wiele osób mylnie przyjmuje, że powstał on w czasach 
komunistycznych. W latach 90. XX wieku, gdy fasady budynków 
w Rynku przechodziły renowację, wywiązała się dyskusja, czy nie 
pomalować górnej części budynku na niebiesko, żeby zlewał się 
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z kolorem nieba, a w środku nie dodać pasa czerwieni, nawiązują-
cego do koloru dachówek sąsiadujących kamieniczek, optycznie 
obniżając wysokość budynku. Oczywiście pomysł ten nigdy nie 
doczekał się realizacji.

Ciekawostka 
Jedną z ciekawostek budynku Rumpa jest paternoster – winda 
różańcowa, składająca się z szeregu otwartych kabin, które po-
ruszają się ze stałą prędkością w zamkniętej pętli. Nazwa windy 
pochodzi od różańca, który służył często do odmawiania łacińskiej 
wersji modlitwy pańskiej (Pater Noster, czyli Ojcze Nasz). Kabiny 
poruszające się wkoło w ruchu ciągłym przypominają paciorki 
różańca. Aby przemieścić się z piętra na piętro, wsiada się do 
kabiny bez drzwi. Gdy kabina pojawia się na piętrze, użytkownicy 
ostrożnie wskakują lub wyskakują z poruszającej się kabiny. Nie-
stety „magiczny” paternoster Miejskiej Kasy Oszczędnościowej 
nie jest już dostępny dla osób z zewnątrz. Na koniec, przywitajmy 
się z krasnalem korzystającym z bankomatu przed wejściem do 
budynku.

Ciekawostka Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka:Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka Ciekawostka:Ciekawostka 

Zdjęcie: Łukasz Szm
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W samym sercu miejsca spotkań

Dom Pod Gryfami
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Dom Pod Gryfami to manierystyczna kamienica z dwuspadowym 
dachem, zbudowana w latach 1587-1589 przez mistrza Friedricha 
Grossa i holenderskiego rzeźbiarza Georga Hendrika. Jej nazwa 
pochodzi od efektownych istot zdobiących fasadę budynku. Gryf 
to mityczne zwierzę o ciele lwa z głową i skrzydłami orła. Przed-
stawione na fasadzie zwierzęta zdają się stanowić grę z morfo-
logią tej legendarnej istoty. Na najniższym poziomie znajduje się 
lew w koronie, tuż nad nim – skrzydlaty gryf, jeszcze wyżej – orzeł 
w koronie, a na samej górze – coś, co przypomina orła bez korony. 
Jak w przypadku wszystkich obiektów w przestrzeni publicznej, 
nie wszyscy widzą to samo. Niektórzy twierdzą, że ptaki na samej 
górze to prawdopodobnie pawie, inni – że gęsi, a nawet kaczki 
lub żurawie.

Ciekawostka
Gdy policzymy piętra, okazuje się, że kamienica to renesanso-
wy wieżowiec o ośmiu nadziemnych kondygnacjach. Ale to nie 
wszystko – pod ziemią znajdują się jeszcze dwa poziomy piwnic, 
co oznacza, że budynek ma w sumie dziesięć kondygnacji. Wizyta 
w dwupoziomowej piwnicy budynku to doskonała okazja  do po-
znania podziemnego Wrocławia i cofnięcia się do początków Ryn-
ku. Dziś jest tam nastrojowa restauracja o bogatym, zabytkowym 
wystroju, ale przed renowacją, przez niemal 50 lat, piwnica była 
wypełniona po brzegi gruzami, które zalegały tu od zakończenia 
drugiej wojny światowej. Piwnica zyskała międzynarodowy roz-
głos, gdy popularny autor kryminałów Marek Krajewski umieścił 
w niej scenę morderstwa w książce „Koniec świata w Breslau”.

19
Dom Pod Gryfami
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Od czasów średniowiecznych publiczna waga odgrywała ważną 
rolę w kontroli handlu. W miastach lokowanych na prawie mag-
deburskim wagę i wartość towarów określały lokalne władze. 
Przybywszy do nowego miejsca, wędrowni handlarze musieli 
ponownie zważyć i zmierzyć swoje towary, bo każde miasto po-
siadało swój własny system miar. Na przykład funt gdański miał 
434 gramy, holenderski – 492, lubecki – 398, a wrocławski – 405. 
Jeśli chodzi o jednostki długości, sążeń miał od 1,787 do 2,1336 
metra, a łokieć od 57 do 59 centymetrów.

W latach 1571-1847 wrocławskie wagi znajdowały się w waż-
nych miejscach Rynku, osłonięte okazałymi budowlami. Przez 
stulecia budowle te ulegały przebudowie – ostatnia wersja przy-
pominała wieżyczkę wczesnorenesansowego zamku. Kamienna 
budowla wagi miała fantazyjną iglicę i szerokie arkady, umożliwia-
jące kupcom łatwy, trójstronny dostęp do wagi. Dziś po wagach 
nie pozostało nic oprócz śladów obrysu budowli, wbudowanych 
w bruk podczas renowacji placu.

20
Waga i fontanna
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Dominującym akcentem tej części placu jest szklano-kamienna 
fontanna według projektu profesora Alojzego Gryta z Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2000 roku, gdy ją zainstalowa-
no, wzbudziła wiele kontrowersji. Budowę fontanny zainicjował 
i wspierał Bogdan Zdrojewski, ówczesny prezydent Wrocławia, 
a  obecnie minister kultury. Projekt, choć wyłoniony w drodze 
konkursu, spotkał się ze stanowczym sprzeciwem Regionalnego 
Biura Konserwacji Zabytków i szanowanych historyków sztuki, 
którzy uznali, że nowoczesna fontanna jest brutalną ingerencją 
w historyczną tkankę Rynku. Twierdzili ponadto, że północno-po-
łudniowa orientacja fontanny zakłóca komercyjno-funkcjonalną oś 
wschód-zachód, która służyła niegdyś za racjonalną podstawę 
organizacji Rynku.

W końcu przeważyło stanowisko Urzędu Miejskiego, ale wyda-
no jedynie tymczasowe zezwolenie na instalację fontanny – po 
dwóch latach miała zostać zdemontowana. Mimo to – jak widać 
– fontanna nadal działa i prawdopodobnie większość mieszkań-
ców nie wyobraża sobie tej części Rynku bez niej.

Ciekawostka
W lecie, szczególnie wieczorem po kilku drinkach, szum orzeź-
wiającej wody w fontannie zachęca, by do niej wskoczyć, ale 
kąpiel w fontannie jest zabroniona. Wszyscy, którzy złamią ten 
zakaz, muszą być przygotowani na to, że fi lmik z ich „przygodą” 
znajdzie się w Internecie, jako że Rynek objęty jest całodobowym 
monitoringiem.

Waga i fontanna
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Stojąc przy fontannie, zwróćmy uwagę na duży budynek Nowego 
Ratusza, za którym niegdyś znajdował się kompleks Sukiennic, 
a dziś kryje się labirynt uliczek ze sklepami, restauracjami, biurami 
urzędu miasta i instytucjami kulturalnymi zlokalizowanymi w sa-
mym centrum Rynku. Ustawmy się twarzą do Nowego Ratusza, 
a plecami do fontanny, i  spójrzmy na trzy sklepione przejścia. 
Przejście po prawej stronie prowadziło niegdyś do zadaszonej uli-
cy z kramami, gdzie handlowano suknem i płótnem – stąd nazwa 
ulicy i całego kompleksu. Okna po prawej stronie, tuż nad przej-
ściem, należą do biura prezydenta miasta i sali rady miejskiej.

Przechodzimy przez środkowe przejście, kierując się do następ-
nego przystanku. Znajdujemy się teraz w Przejściu Żelaźniczym 
– najwęższej, najbardziej ustronnej uliczce przecinającej kompleks 
Sukiennic, biegnącej ze wschodu na zachód. Dziś panuje tu raczej 
półmrok i spokój, ale niegdyś uliczka była wypełniona towarami 
i tętniła życiem. Od XIII wieku znajdowały się tu tak zwane Kramy 
Bogate, gdzie zamożniejsi mieszkańcy Wrocławia mogli nabyć 
luksusowe towary.

Dziś musimy wytężyć wyobraźnię, by wyobrazić sobie życie Kra-
mów Bogatych i  zmiany, jakie zaszły tu na przestrzeni stuleci. 
Prace archeologów i historyków architektury odegrały kluczową 
rolę w zapełnianiu białych plam. W trakcie prac wykopaliskowych 
odkryto doły produkcyjne z XIII i XIV wieku. Wiemy również, że 
XIII-wieczne piwnice Kramów Bogatych wyłożone były drewnem. 
Piwnice murowane pojawiły się dopiero w następnym stuleciu. 
Historycy architektury „odkryli” wyraźne pozostałości trzech po-
ziomów Kramów Bogatych, co pozwoliło im poznać ich układ.

21aSukiennice
i Kramy Bogate



58

Wrocławski Rynek: 
W samym sercu miejsca spotkań

Śledząc historię Kramów Bogatych, śledzimy rozwój niezależnej 
klasy kupców i handlu w mieście. Dla kupców sprzedających tu 
swoje towary, ulica ta stawała się stopniowo centrum ich życia. 
W XIII wieku właściciele Kramów Bogatych mieszkali gdzie in-
dziej, ale na początku XV stulecia wielu z nich zajmowało małe 
kwatery nad kramami. Właściciele Kramów Bogatych cieszyli 
się też specjalnymi przywilejami. Inni kupcy mogli sprzedawać 
swoje towary tylko przez cztery dni w tygodniu, oni natomiast 
handlowali codziennie, dzięki czemu wzbogacili się i poprawili 
swój społeczny status.

Sukiennice
i Kramy Bogate

Ilustracja: Łukasz Krzyw
ka
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Aby zyskać wyobrażenie o warunkach panujących w Kramach 
Bogatych, idziemy do sklepionego przejścia, które znajduje się 
w połowie ulicy. To Zaułek Jerzego Grotowskiego, mała uliczka 
przecinająca cały kompleks, która łączy trzy główne przejścia. 

Stojąc plecami do fontanny, przechodzimy przez sklepione przej-
ście po lewej stronie i wchodzimy w trzecią uliczkę. Znajdujemy 
się teraz na małym, ustronnym placu, z dala od zgiełku otaczają-
cego nas Rynku. Dzisiejsza nazwa ulicy to Przejście Garncarskie. 
Począwszy od XVI wieku właściciele Kramów Bogatych miesz-
czących się w pobliżu dzisiejszego Zaułka Jerzego Grotowskiego 
zaczęli wykupywać grunt położony za kramami, powiększając 
swoje nieruchomości w kierunku przejścia Garncarskiego. Pew-
ne wyobrażenie o wyglądzie i wielkości kramów dają kamienne 
słupy, łuki i obramowania okien, wciąż widoczne na niektórych 
fasadach w środkowej części przejścia, np. na fasadzie domu pod 
adresem Przejście Garncarskie 8. Zanim kramy połączono jed-
nym dachem, szerokość jednego kramu odpowiadała odległości 
pomiędzy dwoma kamiennymi kolumnami. Daje nam to wyobra-
żenie o tym, jak wąskie i ciasne były miejsca pracy i mieszkania 
w pierwotnych kramach.

Sukiennice
i Kramy Bogate

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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Teatr Laboratorium
Jerzego Grotowskiego

Kierując się do naszego następnego przystanku, przechodzimy 
z powrotem pod sklepionym przejściem na lewo  od Przejścia 
Garncarskiego 8 i skręcamy w pierwszą uliczkę w lewo, w Przej-
ście Żelaźniczne. Panujący tu niesamowity spokój zdaje się 
zadawać kłam ważnej roli, jaką przejście to odegrało w  życiu 
kulturalnym Wrocławia w  latach 60. i 70. XX wieku. Działania 
twórcze, które miały tu miejsce, odbiły się również szerokim 
echem na świecie. Aby dowiedzieć się więcej, idziemy dalej, 
szukając czarnej granitowej tablicy, umieszczonej na murze po 
prawej stronie uliczki, blisko drzwi. Tablica upamiętnia twórczość 
światowej sławy reżysera i reformatora teatru Jerzego Grotow-
skiego (1933-1999).

Zdjęcie: Łukasz Szm
igiel
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22Teatr Laboratorium
Jerzego Grotowskiego

W późnych latach 60. i wczesnych 70. działał tu eksperymen-
talny Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego. W  czasach 
komunizmu, gdy Polska była w dużym stopniu odizolowana od 
Zachodu, Grotowski przesunął granice teatru (i tego, co w syste-
mie komunistycznym rozumiano jako sztukę). Teatr Laboratorium 
nie był jawnie polityczny i nie walczył otwarcie z systemem. Był 
jednak wywrotowy przez sam fakt istnienia jako kontrapunkt dla 
socrealizmu – ofi cjalnej doktryny, która narzucała „realizm” we 
wszystkich dziedzinach sztuki. Niedozwolone były obnażanie 
społecznych niedoskonałości, subtelna interpretacja rzeczywi-
stości i  poważne kwestionowanie istniejącego porządku. Gro-
towski promował także projekty „kultury aktywnej”, w ramach 
których odbywały się uliczne happeningi teatralne. Stały się one 
inspiracja dla antykomunistycznego ruchu Pomarańczowej Alter-
natywy, który rozwinął się w latach 80. Nowatorska twórczość 
Grotowskiego wykraczała daleko poza granice socrealizmu, a jej 
oddziaływanie – daleko poza granice Wrocławia i  Polski. Dziś 
dawny teatr Jerzego Grotowskiego służy ludziom teatru z całego 
świata jako ośrodek badawczy i miejsce spotkań. Nadal też jest 
miejscem teatralnych prezentacji.

Ciekawostka
Wychodząc z  Przejścia Żelaźniczego przez sklepione przejście 
w pobliżu fontanny, warto zwrócić uwagę na głębokie rysy w dol-
nej części kamiennego portalu. Wyżłobiły je koła powozów i in-
nych pojazdów, które niegdyś przeciskały się przez wąski przejazd 
z dostawami materiałów i towarów do kramów w Sukiennicach.
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Jatki

Ulica Jatki znajduje się nieopodal Rynku. Aby tam dojść, kieruje-
my się na północ ulicą Odrzańską. Jatki dają nam wyobrażenie, 
jak wyglądał targ mięsny pod gołym niebem na długo przed na-
dejściem ery supermarketów i modnych dziś delikatesów. Ulica 
powstała w XVII i XVIII wieku, ale część budynków, które się tu 
znajdują, jest dużo starsza, bo wzniesiono je w średniowieczu.

Ulice rzeźników lokowano często w pewnej odległości od głów-
nego placu z uwagi na nieprzyjemne zapachy związane z przy-
gotowaniem i sprzedażą niegotowanego, niechłodzonego mięsa. 
Brak możliwości chłodzenia miał też wpływ na cenę mięsa. Rano, 
gdy było ono świeże, cena była najwyższa. Potem sprzedawcy 
stopniowo obniżali cenę w nadziei, że uda im się do końca dnia 
sprzedać cały towar. Pomimo spartańskiej infrastruktury, ulicę po-
myślano tak, aby – o ile to możliwie – dało się na niej utrzymać 
czystość. Pamiętajmy, że działo się to w czasie, gdy nie istniały 
podziemne instalacje kanalizacyjne ani oczyszczalnie ścieków. 
Warto zwrócić uwagę na kamienny chodnik, którego nachylenie 
umożliwiało łatwiejsze czyszczenie i usuwanie niehigienicznych 
odpadków do biegnącego środkiem ulicy rynsztoka. Zrekonstru-
owany drewniany okap pozwala wyobrazić sobie, jak wyglądała 
niegdyś ulica i jak funkcjonowały kramy rzeźników. Dziś w okolicy 
znajdują się galerie, studia artystów, sklep z artykułami plastycz-
nymi i sklepy z upominkami. Przed wyruszeniem w dalszą drogę, 
oddajmy hołd zwierzętom, które od niepamiętnych czasów sta-
nowią źródło naszego pożywienia. Odlane z brązu rzeźby przedsta-
wiają świnie, gęsi, kaczki, kozy, króliki i inne zwierzęta, których 
mięso sprzedawano tu przez długie stulecia.

Ciekawostka
Czegoś tu jednak brakuje. W  grupie rzeźb przedstawiających 
zwierzęta nie ma krowy ani ryby. Nie jest to niedopatrzenie – targ 
rybny znajdował się w Rynku nieopodal miejsca, gdzie obecnie 
stoi pomnik Fredry .
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24Kościół
Św. Elżbiety

Ostatnim przystankiem na naszej trasie jest kościół św. Elżbiety, 
którego historia jest równie skomplikowana, co fascynująca. Gdy 
zbliżamy się do kościoła od strony Rynku, dochodzimy do dwóch 
kamieniczek połączonych łukową bramą. Na kartuszu wyryte są 
łacińskie słowa, które w tłumaczeniu na polski brzmią: „Śmierć 
bramą życia”. Na pozór nie pasują one do kościoła, ale tylko na 
pozór, bo przez bramę wychodzimy na plac, gdzie znajdował 
się niegdyś kościelny cmentarz. Połączone ze sobą kamieniczki 
– popularnie zwane Jasiem i Małgosią – służyły niegdyś jako 
kwatery dozorców kościoła i kościelnych kaplic. Stanowiły też 
granicę cmentarza. Dom po lewej stronie mieścił do niedawna 
dom i warsztat znanego lokalnego artysty, Eugeniusza Geta-Stan-
kiewicza, który zmarł niedawno, w kwietniu 2011 roku, w wieku 
69 lat. W kamieniczce po prawej stronie znajduje się siedziba 
Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Zbliżając się do wejścia ko-
ścioła św. Elżbiety, warto poświęcić chwilę, by obejrzeć główną 
wieżę kościoła, jeden z charakterystycznych elementów krajobra-
zu Wrocławia. Z jej szczytu możemy podziwiać jedną z najpięk-
niejszych panoram Wrocławia.
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Po wejściu do kościoła, warto zwrócić uwagę na jego niewyszu-
kany wystrój, dość nietypowy dla rzymskokatolickiej świątyni. 
W 1976 roku bogate dekoracje kościoła strawił pożar, którego 
przyczyną było prawdopodobnie podpalenie. Pożar zniszczył nie 
tylko znaczną część pięknych dzieł sztuki, ale również jedne z naj-
wspanialszych organów w tej części Europy. Obecnie planuje się 
odbudowę organów i przywrócenie kościoła do dawnej świetno-
ści. Do naw bocznych kościoła przylega szereg zdobionych kaplic, 
miejsce ostatniego spoczynku zamożnych patronów kościoła. 
Spoczywa tu  polityczna, gospodarcza i społeczna elita miasta, 
w tym burmistrzowie i rajcy miejscy. Inaczej niż w przypadku ko-
ścioła św. Marii-Magdaleny – który był pierwszym przystankiem 
na naszej trasie – gdzie kaplice poświęcono członkom cechów. 
Część prac renowacyjnych została już zakończona. Odnowiono 
między innymi duży balkon na tyłach głównego placu, jeden z naj-
bardziej ozdobnych elementów kościoła.

Kościół św. Elżbiety ma wyjątkową historię. Powstał w połowie 
XIV wieku jako kościół rzymsko-katolicki, ufundowany przez 
Zakon Krzyżowców z  Czerwoną Gwiazdą. Gdy w  połowie XVI 
wieku przez Europę przetaczała się fala reformacji, kościół prze-
kształcono w świątynię luterańską, jedną z pierwszych instytucji 
protestanckich we Wrocławiu. Wyznanie uległo zmianie, ale pa-
rafianie z klasy kupieckiej, stanowiący miejską elitę, pozostali ci 
sami. W przeciwieństwie do innych kościołów przekształconych 
w kościoły luterańskie, św. Elżbietę nie pozbawiono wspaniałych 
dekoracji. Dokonano jedynie niewielkich modyfikacji głównego 
ołtarza i konfesjonałów, aby dostosować je do obrządku luterań-
skiego. W 1945 roku, gdy niemiecki protestancki Breslau stał się 
polskim katolickim Wrocławiem, kościół św. Elżbiety powrócił 
do swoich rzymskokatolickich korzeni. Dziś nadal pełni funkcję 
kościoła rzymskokatolickiego i  jest otwarty dla zwiedzających 
poza godzinami mszy.

Kościół
Św. Elżbiety
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24
Ciekawostka
Jak już pisaliśmy, wieża kościoła św. Elżbiety jest jednym z naj-
lepszych punktów widokowych we Wrocławiu. Za niewielką opła-
tą można się wspiąć po schodach na jej szczyt, skąd roztacza się 
spektakularny widok na miasto.

Przed wspinaczką, warto zwrócić uwagę na kamienną tablicę 
znajdującą się obok wejścia do wieży, ilustrującą jedną z legend 
związanych z historią kościoła. Pewnej burzowej nocy w 1529 
roku górna część wieży kościoła zawaliła się pod naporem silnego 
wiatru. Cudowny zrządzeniem losu nikt nie został ranny i nikt nie 
poniósł strat majątkowych. Jedyną ofi arą wydarzenia był czarny 
kot. Narodziła się wówczas legenda, według której w chwili, gdy 
wieża zaczęła się walić, z nieba zstąpili aniołowie, przechwycili 
w powietrzu spadające kawałki wieży i zapobiegli katastrofi e.

Przy okazji poznajmy już ostatniego krasnala. Znajdziemy go 
na placu przed kościołem, w pobliżu domu artysty. Był jednym 
z  pierwszych krasnali upamiętniających ruch Pomarańczowej 
Alternatywy. Strzeże wejścia do swojego podziemnego świata.

Kościół
Św. Elżbiety
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2010 UCZESTNICY

Specjalne podziękowania dla: Rafała Eysymontta, Łukasza 
Krzywki, Piotra Oszczanowskiego, Tomasza Sielickiego, WP Hala 
Ludowa, Towarzystwa Upiększania Wrocławia, State University of 
New York at Brockport, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, mieszkańców 
Wrocławia.

Wrocław’s Rynek: 
The heart of the meeting place
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Mapa Wrocławia
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Wrocławski Rynek: W  samym sercu miejsca spotkań to 
czwarty z  serii przewodników opracowanych przez studen-
tów międzynarodowej szkoły letniej poświęconej zagadnie-
niom transformacji europejskich miast „Experiencing the 
New Europe“, zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut 
Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE) Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej (DSW) przy współpracy Stanowego Uniwersytetu 
Nowojorskiego w  Brockport. Szkoła umożliwiła studentom 
poznanie czynników kulturowych, historycznych i  społecz-
nych 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 trans-
formacji. Przez ponad trzy tygodnie (od 2 do 28 lipca 2010) 
uczestnicy szkoły prowadzili badania nad wrocławskim 
Rynkiem – prawdziwym sercem miasta. Z punktu widzenia 
metodologii projekt wyrasta z tradycji badań w działaniu, za-
kładających wykorzystanie zdobytej wiedzy w  społecznym 
działaniu. Studenci, opierając się na przeprowadzonych wy-
wiadach, wizytach w terenie, obserwacjach oraz kontaktach 
z  naukowcami, przedstawicielami władz, przedstawicielami 
różnych zawodów i  mieszkańcami miasta uczestniczącymi 
w  życiu Rynku, opracowali przewodnik, którego celem jest 
przybliżenie tej wyjątkowej części miasta osobom odwiedza-
jącym w przyszłości Wrocław.

Nasz przewodnik powstał w ramach projektu badań w dzia-
łaniu w obszarach miejskich, realizowanego przez Międzyna-
rodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej (www.iisce.org).
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Przewodnik po wrocławskim Rynku opracowali w  2010 
roku uczestnicy międzynarodowej szkoły letniej 
„Experiencing the New Europe”. Wszystkich, którzy chcą 
poznać inne części tego fascynującego miasta, zachęcamy 
do sięgnięcia po dwa pozostałe przewodniki opracowane 
przez studentów z USA i Polski:

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

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 
(IISCE), Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW).

www.iisce.org | www.wroclawonyourown.pl

Kościół 
św. Marii Magdaleny 
Nasza wycieczka rozpoczyna się 
od kościoła Św. Marii Magdaleny 
położonego przy ul. Szewskiej 10.

Początek trasy:
Kościół św. Marii Magdaleny
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2 Kamienica Pod Złotym Psem
3 Dom towarowy Feniks
4 Ulica Świdnicka
5 Krasnale
6 Pręgierz
7 Ratusz – wprowadzenie
8 Ratusz – fasada wschodnia
9 Ratusz – fasada południowa
10 Ratusz – fasada zachodnia
11 Piwnica Świdnicka
12 Fredro
13 Plac Solny
14 Giełda
15 Rzeźba? Pomnik?
16 Apteka Radinga
17 Pierzeja zachodnia
18 Staromiejski Bank
19 Dom Pod Gryfami
20 Waga i fontanna
21 a b Sukiennice i Kramy Bogate
22 Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego
23 Jatki
24 Kościół św. Elżbiety
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