
 

 

SZLAKIEM ŻYDOWSKIEGO  WROCŁAWIA  

Poznaj z nami ponad 800-letnia historię Żydów we Wrocławiu. Zobacz gdzie mieszkali starozakonni i jak wyglądało ich codzienne życie. 

Spacerując po ulicach nadodrzańskiej metropolii poznasz historię miejsc nierozerwalnie związanych z rozwojem gminy żydowskiej, poznasz 

przełomowe momenty w historii ludności żydowskiej we Wrocławiu, odwiedzisz miejsca w których Żydzi modlili się, uczyli, handlowali. 

Zapraszamy na spacer szlakiem żydowskiego Wrocławia.  

 

Czas trwania : 3,5 godz. 

Miejsce spotkania : pl. Uniwersytecki  

Program spaceru:  

1. Początki osadnictwa żydowskiego – pl. Uniwersytecki, spacer ulicami Starego Miasta                          

w kierunku  pl. Solnego i pl. Bohaterów Getta 

2. Nowopowstająca XVIII- wieczna dzielnica żydowska   

Nowa strefa osadnictwa żydowskiego, zlokalizowana w południowo-zachodnim 

fragmencie Starego Miasta, na obszarze pomiędzy korytami dwóch fos miejskich,                      

w rejonie dzisiejszych ulic: Krupniczej, Włodkowica, św. Antoniego i Kazimierza 

Wielkiego oraz nieistniejącej już ulicy Złote Koło, a także w okolicach placu 

handlowego, zwanego niegdyś żydowskim, a obecnie placem Bohaterów Getta . Było to 

centrum żydowskiego Wrocławia.  

 

− Zajazdy żydowskie, w których mogli zatrzymywać się przybywający do miasta kupcy  

 Złoty Jelonek (ul. Kazimierza Wielkiego),  

 Szkoła Szermiercza (ul. Kazimierza Wielkiego) 

 Złote Koło (pl. Bohaterów Getta).  



 

 

 Pokoyhof (ul. św. Antoniego 2-4/ ul. Włodkowica 3) 

− XVIII wieczne bożnice prywatne i terytorialne 

− Szpitale żydowskie 

 

3. Rozwój Gminy Żydowskiej w XIX w. 

− Synagoga „Pod Białym Bocianem” dzieło najwybitniejszego śląskiego architekta Carl Ferdinand Langhansa, syna twórcy berlińskiej Bramy 

Brandenburskiej 

− Fundacje wielkiego filantropa Jonasa Fraenckela – Żydowskie Seminarium Teologiczne – najsłynniejsza żydowska instytucja XIX-wiecznego 

Wrocławia  

− Siedziba Wrocławskiej Gminy Żydowskiej, rytualna łaźnia   

− Synagoga Na Wygonie (ul. Łąkowa)  –  pomnik zburzonej synagogi zaprojektowanej przez Edwina Opplera      

                                    

Przy opcji zwiedzania autokarem lub meleksem możliwość odwiedzenia także :  
 

1. Muzeum Sztuki Cmentarnej – Stary Cmentarz Żydowski ( ul. Ślężna) 

 

2. Miejsca pamięci o Edycie Stein – błogosławionej,  patronce Europy 

 

(Rynek, ul. Kuźnicza, ul. Szewska, pl. Uniwersytecki, Most Uniwersytecki, ul. Dubois, ul. Myśliwska, ul. Poniatowskiego, Kościół Michała 

Archanioła z kaplicą Edyty Stein, ul. Prusa, ul. Nowowiejska). 

 


