
1

Dzisiaj polecamy Państwu katalog wystawy „7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” przygotowanej 
przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i eksponowanej w Sali Mieszczańskiej wrocławskiego Starego 
Ratusza od lutego do maja 2016 roku.

Mottem katalogu są słowa Jana Pawła II wypowiedziane we Wrocławiu podczas 46. Międzyna-
rodowego Kongresu Eucharystycznego w 1997 r.: „Wrocław jest miastem położonym na styku trzech 
krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które 
jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu”. Zarówno wystawa jak 
i upamiętniająca ją publikacja pokazują tę tradycję duchową obu płuc Europy (to również słowa Jana 
Pawła II) oraz łączący je spójnik: Wrocław i Dolny Śląsk, poprzez konkretne jej przejawy i artefakty.

Katalog wystawy „7 Cudów” to fascynująca podróż przez stulecia historii Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Historii wielokulturowej, wielonarodowościowej. Etapów tej podróży, jak sugeruje już sam tytuł, jest 
siedem: Krajobraz, Język, Sztuka, Nauka, Architektura, Religia, Spotkanie. Poszczególne przystanki na każ-
dym z tych etapów, to najcenniejsze zabytki kartografii, piśmiennictwa, dzieła sztuki o ogromnej 
wartości, publikacje, dokumenty, sylwetki uczonych, mówiące o akademickich tradycjach miasta, 
obiekty architektoniczne, świadczące o wielkości i europejskim charakterze Wrocławia, zabytki 
sakralne, ukazujące duchowy aspekt życia wrocławian i Dolnoślązaków oraz chrześcijańskie korzenie 
tych ziem. Końcowy etap: Spotkanie mówi o tym, co decyduje o specyfice Wrocławia i jego wyjątko-
wym klimacie: wielokulturowość, wielowyznaniowość, akceptacja, współpraca i pojednanie. 
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Listę 7 cudów otwiera rozdział zatytułowany 
Krajobraz. Pozwala nam umiejscowić i poznać 
obszar, którym będziemy się zajmować. Podkreśla 
różnorodność krajobrazu i rolę rzeki Odry. Możemy 
tu podziwiać takie zabytki kartograficzne jak m.in.: 
Mapa Śląska Marcina Helwiga, wyjątkowy okaz 
z 1561 r. zwany matką wszystkich map Śląska 
czy niezwykle precyzyjny Perspektywiczny plan 
Wrocławia Frederika Hendriksa Vrooma i Friedricha 
Grossa z 1594 r.

Następny rozdział został poświęcony językowi. Pokazany w nim Śląsk to „językowa Wieża Babel” jak 
określił go autor rozdziału prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz. Jakie skarby tu znajdziemy? Pierwszy 
z nich to Księga henrykowska 1269–1310, czyli kronika klasztoru cystersów w Henrykowie, która 
zawiera najstarsze zapisane w języku polskim zdanie: Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Jest ono 
kwintesencją tego o czym mówi ten rozdział: „niemiecki mnich zapisał w łacińskiej kronice najstarsze 
zdanie polskie, które do swojej żony Polki wypowiedział czeski chłop”, że zacytuję wspomnianego już 
wyżej autora tej części katalogu. Księga w 2015 r. została wpisana na Listę „Pamięć świata” UNESCO. 
Kolejnym zabytkiem piśmienniczym jest trójjęzyczny Psałterz floriański 1395-1405 napisany dla królo-
wej Jadwigi po łacinie, niemiecku i polsku. Zawiera najstarszy przekład księgi biblijnej na język polski 
– tekst Psalmów. Z kolei najstarszym tekstem drukowanym w języku polskim są trzy modlitwy dołączone 
do Statutów synodalnych biskupów wrocławskich z 1475 r.: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga. 
Wśród tego zacnego zbioru znajdziemy nie tylko pobożne czy też odnoszące się do obowiązków tek-
sty. W Kodeksie Mikołaja z Koźla autor umieścił, uważaną za najstarszą polską pieśń miłosną, Cantilenę 
inhonestę (Nieprzyzwoitą śpiewkę). Utwór na tyle frywolny, że został skrzętnie zamazany tak, że ledwo 
można go odczytać. Zbiór zamyka autograf Martina Opitza – ojca poezji niemieckiej z roku 1618.

Przechodzimy do kolejnej części, w której zapoznamy się z zabytkami śląskiej sztuki sakralnej. 
Możemy tu podziwiać Piękną Madonnę Wrocławską, gotycką rzeżbę z ok. 1390–1400, skupia-
jącą wszystkie charakterystyczne dla tego typu przedstawień Maryi cechy. Następnym dziełem 
sztuki, tym razem malarskiej, jest Ołtarz św. Barbary przypisywany warsztatowi Wilhelma Kalteysena 
von Oche z 1447 r. Skupia najważniejsze tendencje obowiązujące ówcześnie w sztukach pla-
stycznych. Niestety do naszych czasów dotrwały tylko fragmenty. Oczywiście nie może w tym 
rozdziale zabraknąć Michaela Leopolda Willmanna. Druga połowa XVII w. to czas jego absolut-
nej dominacji na Śląsku. Wystarczy wspomnieć opactwa w Krzeszowie i Lubiążu, gdzie można 
podziwiać jego wybitne malowidła. Obecnie możemy zapoznać się z szerokim spektrum dzieł 
Willmanna na wystawie monograficznej prezentowanej przez Muzeum Narodowe w Pawilonie 
Czterech Kopuł (Willmann. Opus magnum, 22 grudnia 2019 – 4 października 2020). W tym rozdziale 
dowiemy się również, jaki kościół był najważniejszą świątynią miasta w XV i XVI w. i dlaczego. 
W zebranych w tej części dziełach możemy dostrzec z jakich europejskich ośrodków czerpali inspirację 
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lokalni artyści, skąd docierały do Wrocławia i na Dolny Śląsk współczesne im prądy i tendencje: 
Czechy, Niderlandy, Włochy.

Kolejny etap opowieści prowadzi nas przez świat nauki. Poznamy początki wrocławskiego szkolnictwa, 
prześledzimy starania o powstanie uniwersytetu. Materialnym śladem tych starań jest wieńcząca je 
Złota Bulla fundacyjna cesarza Leopolda I z 21 października 1702 r. Zapoznamy się z krótkimi biogra-
mami noblistów związanych z Wrocławiem. Będziemy towarzyszyć odbudowie i trudnym początkom 
polskiego życia akademickiego po II wojnie światowej. Oczywiście nie można tu pominąć wrocław-
skiej szkoły matematycznej, którą stworzyli wybitni matematycy przybyli tu ze Lwowa, Warszawy 
i Poznania. M.in. Hugo Steinhaus, Edward Marczewski, Bronisław Knaster, Władysław Ślebodziński. 
Profesor Steinhaus przeszczepił na grunt wrocławski Księgę szkocką tworzoną we lwowskiej kawiarni  
Szkocka przez uczonych z lwowskiej szkoły matematycznej. Nowa księga szkocka prezentowana 
w katalogu zawiera 965 problematów matematycznych. Obecnie można ją zobaczyć na wystawie 
głównej „Wrocłąw 1945–2016” w Centrum Historii Zajezdnia. Nauka wrocławska to nie tylko mate-
matyka, dlatego poznamy również sylwetki uczonych z innych jej dziedzin. Przekonamy się, że nie 
wystarcza im Ziemia, śmiało kierują się ku przestrzeniom wszechświata. Zwieńczone sukcesem wysiłki 
wybitnych specjalistów z dziedziny medycyny współcześnie niosą zaś nadzieję chorym z przerwanym 
rdzeniem kręgowym.

Wrocławska architektura została przedstawiona w piątym już rozdziale katalogu. Architektura czyni 
miasto niepowtarzalnym, stwarza jego przestrzenie, powinna być materialnym wyrazem ducha miasta. 
W końcówce i po II wojnie światowej podzieliła jego los. Duch miasta został zdruzgotany, a to 
wszystko co było fizycznym uosobieniem wielkości i europejskości miasta w większości legło w gru-
zach. Starzy mieszkańcy odeszli, pojawili się nowi i stworzyli nowe miasto. Przeszłość jednak nie dała 
o sobie zapomnieć. Przetrwała zapisana w ocalałych i odbudowanych obiektach architektonicznej 
tkanki miejskiej. W katalogu skupiono się na budowlach, które powstały zaledwie w ciągu ośmiu lat, 
między 1905 a 1913 rokiem. Najwięcej miejsca poświęcono Hali Stulecia Maksa Berga, zwanej rów-
nież w swoim czasie Halą Ludową. Jest to, jak do tej pory, jedyny obiekt z Wrocławia wpisany na 
Listę światowego dziedzictwa UNESCO (2006 r.) Hala została uznana za jeden z kamieni milowych 
w historii architektury. Co o tym zdecydowało? Dowiecie się Państwo z lektury publikacji.

Kolejny rozdział katalogu poświęcono religii. Znajdziemy tu dokumenty związane ze św. Jadwigą „wielkiej 
ziemi śląskiej klejnotem”, m.in. Bullę kanonizacyjną z 26 marca 1267 r. czy „Kodeks hornigowski” z 1451 r. 
największy zbiór tekstów o Świętej w języku niemieckim przełożonych przez anonimowego tłuma-
cza. Śląsk tak, jak i inne ziemie był świadkiem i uczestnikiem debat, reform i wojen na tle religijnym. 
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Nobliści – wybitni uczeni związani z Wrocławiem 
Noble Prize Winners – eminent scholars related to Wrocław

 4.5  Eduard Buchner (1860–1917) – chemik. Nagrodę 
Nobla otrzymał w 1907 roku za badania nad 
procesami fermentacyjnymi pozaustrojowymi. 
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 
1906–1911,  
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Eduard Buchner (1860–1917) – a chemist. He was 
awarded the Nobel Prize in 1907 for his research on 
extracorporeal fermentation processes.  
Professor of the University of Wrocław in 1906–1911,  
Archive of the University of Wrocław.

 4.7  Fritz Haber (1868–1934) – chemik. Nagrodę Nobla 
otrzymał w 1918 roku za opracowanie metody syntezy 
amoniaku z azotu i wodoru z atmosfery. Urodził się 
we Wrocławiu, uczęszczał do Gimnazjum św. Elżbiety, 
studiował na Uniwersytecie Wrocławskim,  
SLUB / Deutsche Fotothek.

   Fritz Haber (1868–1934) – a chemist. He was awarded 
the Nobel Prize in 1918 for developing a method to 
synthetize ammonia from nitrogen and hydrogen 
from atmosphere. He was born in Wrocław. He 
attended St. Elizabeth Gymnasium and he studied at 
the University of Wrocław,  
SLUB / Deutsche Fotothek.

 4.6  Paul Ehrlich (1854–1915) – chemik i bakteriolog. 
Nagrodę Nobla otrzymał w 1908 roku za pionierskie 
prace nad immunologią. Pochodził ze Strzelina, 
ukończył Gimnazjum św. Magdaleny we Wrocławiu, 
studiował medycynę na Uniwersytecie Wrocławskim,  
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Paul Ehrlich (1854–1915) – a chemist and 
bacteriologist. He was awarded the Nobel Prize 
in 1908 for his pioneering work in the field of 
immunology. He came from Strzelin and he graduated 
from the St. Magdalenea Gymnasium in Wrocław. 
He studied medicine at the University of Wrocław,  
Archive of the University of Wrocław. 

 4.3  Theodor Mommsen (1817–1903) – historyk, 
archeolog, profesor prawa rzymskiego. Nagrodę 
Nobla otrzymał w 1902 roku za monumentalną 
powieść historyczną Historia Rzymu. Wykładał na 
Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1854–1857, 
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 Theodor Mommsen (1817–1903) – a historian, 
archaeologist, professor of Roman law. He was 
awarded the Nobel Prize in 1902 for his monumental 
historical novel History of Rome. He gave lectures at 
the University of Wrocław in 1854–1857,  
Archive of the University of Wrocław.

 4.4  Philipp Lenard (1862–1947) – fizyk. Nagrodę Nobla 
otrzymał w 1905 roku za prace nad promieniowaniem 
katodowym. Wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim 
w roku akademickim 1894/1895,  
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Philipp Lenard (1862–1947) – a physicist. He was 
awarded the Nobel Prize in 1905 for his work on 
cathode radiation. He gave lectures on the University 
of Wrocław in the academic year of 1894/1895,  
Archive of the University of Wrocław.

 4.8  Friedrich Bergius (1884–1949) – chemik. Nagrodę 
Nobla otrzymał w 1931 roku za wynalezienie 
chemicznych metod wysokociśnieniowych, między 
innymi uwodorniania węgla kamiennego i brunatnego 
do węglowodorów ciekłych (benzyna syntetyczna). 
W latach 1903–1907 studiował we Wrocławiu i Lipsku,  
Wellcome Library.

   Friedrich Bergius (1884–1949) – a chemist. He 
was awarded the Nobel Prize in 1931 for inventing 
chemical high-pressure methods, including the 
method of hydrogenation hard coal and lignite 
to liquid hydrocarbons (synthetic gasoline). In 
1903–1907 he studied in Wrocław and Leipzig,  
Wellcome Library.
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Trwałym (wbrew założeniom) śladem tych zawirowań są kościoły pokoju w Świdnicy (1656–1657) 
i Jaworze (1654–1655) wybudowanie w wyniku uzgodnień pokoju westfalskiego po wojnie trzydzie-
stoletniej. Był jeszcze jeden w Głogowie (1652), niestety nie zachował się do naszych czasów, spłonął 
w 1758 r. Ocalałe dwa w roku 2001 zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ostatni siódmy cud Wrocławia i Dolnego Śląska poznamy w rozdziale Spotkanie. Przedstawiono 
w nim Wrocław jako miasto spotkania (znowu nawiązanie do słów Jana Pawła II). Spotkania narodów, 
kultur, religii, tradycji. W pigułce możemy to zobaczyć w Dzielnicy Czterech Wyznań z kościołem 
św. Barbary – Katedrą Prawosławną Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogą „Pod Białym 
Bocianem”, kościołem rzymskokatolickim św. Antoniego z Padwy i kościołem ewangelicko-augsburskim 
Opatrzności Bożej. W katalogu pokazano także inne ślady świadczące o zróżnicowaniu etnicznym 
wrocławian. Czeski etap historii miasta reprezentuje Denar Bolesława II i oraz skarb odkryty w 1988 r. 
w Środzie Śląskiej. Dziełem rzemieślników pochodzących z południowej Francji, znad Renu i z Turynu 
było opactwo św. Wincentego na Ołbinie, największy romański zespół klasztorny na terenie Polski, 
ufundowane przez Piotra Włostowica. Niestety przetrwały zaledwie drobne jego fragmenty z najbar-
dziej okazałym: portalem wmurowanym w południową ścianę kościoła św. Marii Magdaleny. Historię 
wrocławskich Żydów poznajemy m.in. z macew, tu mamy macewę córki rabbiego Chajima oraz kolekcję 
sztuki Maxa Silberberga. Niemiecką literaturę reprezentuje Angelus Silesius, czyli Johannes Scheffler 
lekarz i wybitny śląski poeta mistyk. Pisał po niemiecku, ale sam określał się jako syn polskiego szlachcica. 
Nie mogło tu także zabraknąć wzmianki o Uwerturze akademickiej op. 80, którą skomponował Johannes 
Brahms jako podziękowanie za tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego przyznany mu 
w marcu 1879 r. Powszechnie najbardziej znane są takty końcowej partii uwertury. Dlaczego i pod 
jaką nazwą jest znana ta część? Po odpowiedź trzeba sięgnąć do treści katalogu.

W części poświęconej spotkaniom możemy również znaleźć informacje i ciekawostki o Wystawie 
Ziem Odzyskanych (21 lipca – 31 października 1948 r.) i towarzyszącym jej Światowym Kongresie 
Intelektualistów w Obronie Pokoju (25–28 sierpnia 1948 r.). Przeczytamy tu historię Gołąbka pokoju, 
którego autorem był jeden ze sławnych uczestników Kongresu – Pablo Picasso.

meeting
SpotKanie



5

Elżbieta Kałuża
Przewodnik w Centrum Historii Zajezdnia

NIEWĄTPLIWĄ ZALETĄ KATALOGU JEST JEGO DWUJĘZYCZNOŚĆ, ZOSTAŁ WYDANY W WERSJI 
POLSKO–ANGIELSKIEJ, DZIĘKI CZEMU MOŻE STAĆ SIĘ PRZYCZYNKIEM DO KOLEJNEGO 
SPOTKANIA KULTUR, JĘZYKÓW I NARODÓW.  KATALOG JEST DOSTĘPNY W NASZYM SKLEPIKU 

 ZAJEZDNIOWYM ORAZ W OFERCIE INTERNETOWEJ.

PRZEJDŹ DO SKLEPU ONLINE

Ten etap podróży śladami 7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska wieńczy historia o pojednaniu. 
Rozpoczyna się od Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich datowanego na 18 listopada 1965 r. 
Jakie wydarzenie i jakie grono osób zainicjowało powstanie tego listu? Kto był jego autorem? Jakie 
było znaczenie i konsekwencje tego pisma? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie Państwo w publikacji.

Historia Wrocławia i Dolnego Śląska to opowieść fascynująca i ekscytująca jak najlepsze powieści 
podróżnicze, jak świetny kryminał trzymający w napięciu do ostatniej litery. To poszukiwanie 
i odkrywanie tożsamości tych ziem, włączonych po II wojnie światowej do tzw. Ziem Odzyskanych 
przez Polskę. Przewodnikiem w tej podróży są książki, jedną z nich jest katalog 7 Cudów Wrocławia 
i Dolnego Śląska. Publikacja albumowa, pięknie wydana na kredowym papierze, bogato ilustrowana 
świetnymi fotografiami, z przemyślaną i dopracowaną formą graficzną. Autorami poszczególnych 
rozdziałów są wybitni naukowcy i znawcy tematów. Dobór dzieł, dokumentów i innych artefaktów 
pozwala dostrzec i zrozumieć fenomen Wrocławia i Dolnego Śląska. Należy też wspomnieć, że wiele 
z tych obiektów nie jest powszechnie prezentowanych i zostały specjalnie wypożyczone i udostęp-
nione na czas wystawy i przygotowania upamiętniającego ją katalogu. Dla osób, które miały szczęście 
obejrzeć je na wystawie publikacja będzie wartościowym przypomnieniem i uzupełnieniem, a dla 
tych, którzy mieli mniej szczęścia i możliwości, będzie być może jedyną okazją do zapoznania się 
z takim obszernym przeglądem dorobku poprzedzających nas pokoleń wrocławian i Dolnoślązaków.

https://sklep.zajezdnia.org/produkt/7-cudow-wroclawia-i-dolnego-slaska/#

