
 

 

PROTESTANTYZM NA MAPIE WROCŁAWIA  

Wyrusz w podróż po protestanckiej historii Wrocławia ! Fascynujący świat protestantyzmu, bogato wpisany w historię miasta, jest na 

wyciągnięcie ręki. Spacer wiedzie oryginalnym szlakiem architektonicznych zabytków, ciekawostek znanych nielicznym i intrygujących losów 

postaci zasłużonych dla historii grodu nad Odrą. Oferujemy także poznanie smaku współczesnego, protestanckiego Wrocławia ! Poznaj 

prawdziwe zróżnicowanie religijne oraz wielowiekowe dziedzictwo stolicy Dolnego Śląska. 

 

Czas trwania :   2 godz. 

Miejsce spotkania: skwer przy pomniku Kryształowej Planety/ skrzyżowanie ulic Kazimierza 

Wielkiego oraz  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. Krzysztofa -  dawniej kościół p.w.  Św. Marii Egipcjanki; obecnie w Kościele św. 

Krzysztofa odbywają się nabożeństwa dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, których 

językiem ojczystym jest język niemiecki. 

3. 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. 

4. Dom Heinricha von Rybischa. 

5. Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety (Kościół Garnizonowy) - pierwszy śląski kościół przejęty 

przez ewangelików; przejęcie kościoła miało jakoby nastąpić w wyniku wygranej w grze                   

w kości;  historia zawalenia się drewnianego hełmu wieży -  „kara Boska” kontra „świadectwo 

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

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rybisch


 

 

 

6. Pomnik Dietricha Bonhoeffera - niemieckiego księdza luterańskiego zaangażowanego na rzecz ekumenizmu. 

7. Kościół pw. śś. Stanisława, Doroty i Wacława - ufundowany w 1351 r. dla zakonu franciszkanów z okazji ugody zawartej pomiędzy 

Kazimierzem Wielkim a cesarzem Karolem IV ; w  1524 r. ks. dr Jan  Hess prowadził tu dysputę w której wynikiem było wprowadzenie 

reformacji we Wrocławiu; w ołtarzu głównym ukazane męczeństwo św. Doroty. 

8. Uniwersytet Wrocławski - barkowy budynek dawnego kolegium jezuitów, ze 171 metrową fasadą budynku głównego; barkowe wnętrza               

tj.: Aula Leopoldyna, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna z tarasem widokowym; pomnik - fontanna  Szermierza - legenda.  

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". 

 

Na życzenie możliwość wejścia na jedną z wież widokowych – Katedra Św. Marii Magdaleny, Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety lub Wieża 

Matematyczna 
 


