
 

 

 

                   WROCŁAW  - DZIELNICA  CZTERECH  ŚWIĄTYŃ   
 

  Dzielnica Czterech Świątyń znajduje się w centrum Wrocławia, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Rynku. Tworzy ją obszar ograniczony 
ulicami Kazimierza Wielkiego, Św. Mikołaja, Pawła Włodkowica i Św. 
Antoniego. Nie jest to dzielnica w tradycyjnym, urbanistycznym roz 

umieniu tego pojęcia, niemniej jednak wyjątkowy charakter miejsca 
sprawił, że od 1995 roku obszar jest nazywany Dzielnicą Czterech 
Świątyń, Czterech Wyznań czy też Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. O 
jej unikalnym charakterze decydują wspaniałe zabytki architektury 
sakralnej. W odległości zaledwie 300 metrów znajdują się: 
prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, kościół 
św. Antoniego z Padwy – świątynia rzymskokatolicka, Synagoga pod 
Białym Bocianem oraz ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności 
Bożej.  
 
TERMIN; 24.04.2018   
CENA; 85zł  - pełnopłatni 
 
Wyjazd godz.8.30 

 przyjazd do Wrocławia –spotkanie z przewodnikiem 

 
- Cmentarz Żydowski 
 - Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, kościół św. 
Barbary 

 

Kościół prawosławnej diecezji wrocławsko – szczecińskiej. W latach 1268-
1309  stała tu kaplica białoskórników pod wezwaniem św. Barbary. 
Przebudowa na przełomie   XV/XVI w. W stylu późnego gotyku nadała 
światyni formę trójnawowej hali z  dobudowaną od południa wieżą (duga 
wieża nie została ukończona) nakrytą  namiotowym dachem. W 1945 
kościół został zniszczony, a po odbudowie przekazany  
 wrocławskiej wspólnocie prawosławnych. Wnętrze – okazały ikonostas i 
liczne ikony. 
- Kościół parafialny św. Antoniego 

: Kościół barokowy, emporowo-halowy (pierwszy taki kościół na Śląsku) powstał  

w latach 1685-1692. Obecnie wkomponowany jest w ciąg starej . 
zabudowy. Zachował  się kamienny portal z rzeźbą św. Antoniego, a 
wewnątrz cenny wystrój: ołtarz główny z  pocz. XVIIIw. z obrazami św. 
Antoniego i św. Rodziny oraz rzeźbami.; ołtarz św.  Tadeusza Judy ze 
snycerką wykonaną w 1725 r. przez Jana Jerzego Urbańskiego;  
klasycystyczna ambona z 1793 r. 
- Synagoga Pod Białym Bocianem 



 

 

Synagoga powstała w latach 1827-1829 w podwórzu, projektowana w stylu  
klasycystycznym przez Carla Ferdinanda Langhansa. Wzięła nazwę od 
placu, na którym   ją zbudowano. Przetrwała czasy holocaustu, ale została 
zdewastowana po wojnie.  Gmina Żydowska odzyskała ja w 1992r. 
Niedawno przepięknie odrestaurowana Synagoga Pod Białym Bocianem 

- Kościół Opatrzności Bożej 

Zbudowany w latach 1747-1750 przez Jonasa Friedricha Arnolda; od 1830 
r.  zwany był kościołem dworskim. Od początku należy do gminy 
ewangelicko – augsburskiej. Wnętrze, co typowe dla kościołów 
protestanckich, jest skromne. Uwagę zwracają jednak organy z 1922 r. i 
mała empora zwana królewską. 

 ,Przejście do  Auli Leopoldina –zwiedzanie- Aula Leopoldina, Wieża 

Matematyczna, Oratorium Marianum 

 

ok.godz. 15.00 – koniec wycieczki, czas wolny  

godz. 16.00 wyjazd w drogę powrotną. 
 

 

Swiadczenia w cenie;  

 
przejazd autokarem , 

 przewodnik po Wrocławiu,  

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 ubezpieczenie NNW 


