
               

 

DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU     

CZTERECH WYZNAŃ 

 

Jest we Wrocławiu takie szczególne miejsce - jedyne nie tylko w Polsce, ale          

i w Europie  - między ulicami Kazimierza Wielkiego, św. Antoniego, Pawła 

Włodkowica i św. Mikołaja, gdzie spotykają się ludzie różnych religii i wyznań. 

Wrocławianie nazywają je Dzielnicą Czterech  Świątyń, Dzielnicą Czterech 

Wyznań lub  Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. Oficjalnie jest to Dzielnica 

Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.  Każda z tych nazw  wskazuje  

na piękne połączenie ludzi, którzy wiedzą, że wspólnie można zrobić wiele 

dobrego i że żadna religia nie może dzielić, ale powinna łączyć.  

W czerwcu 2018 r. w Krzyżowej odbyło się Polsko-Niemieckie Spotkanie 

Młodzieży biorącej udział w projekcie pt. „Razem w różnorodności”. W ramach 

projektu zorganizowaliśmy wycieczkę do Wrocławia, a w programie 

uwzględniliśmy odwiedziny tego szczególnego miejsca. Mieliśmy okazję przejść 

się trasą czterech świątyń, które znajdują się w niewielkiej  od siebie odległości. 

Nasze spotkanie zaczęliśmy od Synagogi pod Białym Bocianem, gdzie 

poznaliśmy historię tego pięknego zakątka Wrocławia oraz poczuliśmy jego 

niezwykły klimat – jakby czas zatrzymał się w miejscu. Nasz przewodnik 

przybliżył nam najważniejsze tradycje i obyczaje związane z judaizmem. Męska 

część grupy musiała założyć na głowę papierowe jarmułki. 

Stamtąd udaliśmy się na ul. Kazimierza Wielkiego do kościoła ewangelicko – 

augsburskiego Opatrzności Bożej. Podziwialiśmy stylowe empory i ambonę 



nadołtarzową. Diakon wprowadził nas w podstawowe zasady wiary kościoła 

luterańskiego. Młodzież zainteresowały tablice poświęcone żołnierzom 

niemieckim poległym w czasie I wojny światowej oraz w wojnach 

napoleońskich.  

Następnie przeszliśmy do cerkwi katedralnej Narodzenia Przenajświętszej 

Bogurodzicy, gdzie m.in. mogliśmy podziwiać piękne ikony, poznać ich 

symbolikę oraz ciekawą historię powstania tej świątyni.  

Naszą pielgrzymkę zakończyliśmy w kościele katolickim pod wezwaniem św. 

Antoniego z Padwy przy ul. św. Antoniego. W pięknych barokowych bogato 

zdobionych wnętrzach poznaliśmy życie  św. Antoniego z Padwy powszechnie 

znanego jako patrona zagubionych.  

We wszystkich tych miejscach byliśmy bardzo serdecznie przyjmowani przez 

Gospodarzy. W każdym z nich odkrywaliśmy  historię odwiedzanych kościołów, 

ale przede wszystkim mieliśmy okazję bliżej poznać różne wyznania -  ich piękne 

tradycje, sposoby obchodzenia świąt, modlitwy. Te spotkania uświadomiły 

nam, jak wielkim bogactwem jest możliwość bycia z ludźmi o różnych 

poglądach, kulturach, wyznaniach i jak ważne jest, by pielęgnować wzajemny 

szacunek.  

                                   

                                                   


