
 

 

WROCŁAW SAKRALNY –  RÓŻNE WYZNANIA I EPOKI 

Poczuj duchową moc Wrocławia zaklętą w historycznych murach miejskich świątyń! Zapraszamy do spaceru obszarami o największym zagęszczeniu unikatowych, sakralnych zabytków.             

Należą do nich: Dzielnica Czterech Wyznań, rejon Rynku oraz Ostrów Tumski. Ta wyjątkowa wędrówka pozwala dotknąć świata kultury i religii katolickiej, prawosławnej, protestanckiej                   

oraz żydowskiej. Bogactwo zabytków, dzieł sztuki i miejskich legend zapiera dech w piersiach! 

 

Czas trwania:  3 godz.  

Miejsce spotkania:  skwer przy pomniku Kryształowej Planety/ skrzyżowanie ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą św. Antoniego. 

Obiekty na trasie zwiedzania: 

 

1. Kościół Ewangelicko - Augsburski Opatrzności Bożej – dawniej zwany  Kościołem Dworskim;  uwagę zwracają organy  i mała empora zwana 

królewską 

2. Kościół Św. Antoniego z Padwy - wcześniej we władaniu franciszkanów, elżbietanek,  salezjanów; od 1988 r. gospodarzami są sprowadzeni             

z Jasnej Góry – Ojcowie Paulini; w kościele obrazy autorstwa Michaela Willmanna; od 2014 r. Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła – 

wrocławska „mała Jasna Góra”. 

3. Synagoga pod Białym Bocianem – jedna z dwóch czynnych do dziś wrocławskich synagog; jednocześnie jedna z nielicznych zachowanych 

klasycystycznych bożnic w Środkowej Europie. Zaprojektowana przez Karla Ferdinanda Langhansa, syna twórcy berlińskiej Bramy 

Brandenburskiej. Obecnie także ośrodek działań kulturalnych. 

4. Katedra Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy -dawny kościół św. Barbary (początkowo filialny kościół cmentarny 

Bazyliki Mniejszej pw. św.  Elżbiety) jedna z najstarszych świątyń Wrocławia; w  swej kilkusetletniej historii służył trzem wyznaniom — katolikom, 

protestantom, a obecnie prawosławnym. Dziś gotycki kościół kryje interesujące wnętrze z ikonostasem i ikonami autorstwa Nowosielskiego; 

legenda „Zegara Kluskowego”. 

5. Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety (Kościół Garnizonowy) - pierwszy śląski kościół przejęty przez ewangelików;  historia zawalenia się drewnianego hełmu wieży - „kara Boska” kontra 

„świadectwo szczególnej opieki Boga”;  wieża widokowa - ponad 90 m. 

6. Kościół Imienia Jezus - ( Kościół Uniwersytecki) – najpiękniejszy barokowy kościół Wrocławia; kopia Piety Michała Anioła 

7. Katedra św. Marii Magdaleny – tu w 1525 r.  ks. dr Jan Hess poprowadził tu pierwsze ewangelickie nabożeństwo we Wrocławiu; tablica poświęcona reformacji; „Mostek Czarownic” - najwyżej 

położony most Wrocławia 243 schody, 47 m. 

8. Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku - jedna z  największych i najstarszych świątyń Wrocławia z całoroczną ruchomą szopka bożonarodzeniową! 



 

 

9. Ostrów Tumski  – Katedra  św. Jana Chrzciciela - powstała na miejscu wcześniejszej, drewnianej z 1000 r. , z wieżami które mają 91 m wysokości; obraz Matki Boskiej nazywany Madonną 

wrocławską ( trik malarski); legenda „O głowie w murze”; Kościół Św. Krzyża -  jeden z nielicznych w Europie gotyckich kościołów dwupoziomowych;  Kościół św. Idziego - późnoromański 

kościół,  najstarszy w pełni zachowany budynek Wrocławia, a zarazem najstarszy czynny do dziś kościół w mieście; legenda o "Bramie Kluskowej". 

 

Dodatkowe usługi na życzenie: 

1. Przejazd  meleksem na trasie Dzielnica Czterech Wyznań - Stare Miasto – Ostrów Tumski. 

2. Rejs po Odrze. Wymagana wcześniejsza rezerwacja.  

3. Możliwość zorganizowania przerwy kawowej w kawiarni Bike Cafe ( grupa do 25 osób) . 

4. Dla grup zorganizowanych możliwość udostępnienia wyposażonej w sprzęt multimedialny sali w kawiarni Bike Cafe  (wykłady, warsztaty, spotkania tematyczne). Na życzenie możliwość 

przygotowania cateringu.  

5. Możliwość rezerwacji lub zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne ( koncerty, spektakle itp.) 

6. Na życzenie możliwość przygotowania  upominków oraz wydawnictw o Wrocławiu . 

 

 


