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1. Cmentarz żydowski przy ul. Gwarnej w Miejskim Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego 

W 2000 r. uchwałą Rady Miasta Wrocławia powstał Miejski Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego obejmujący teren dawnego cmentarza przy ul. Gwarnej (Plan miejscowy nr 16, 

opracowanie dla Przedmieścia Świdnickiego, akta nr XVII/529/00)1. Plan ten określa ulicę 

Gwarną jako „rejon dawnego cmentarza żydowskiego” oraz przewiduje powstanie w tym 

miejscu terenu zielonego (m.in. „wprowadzenie  zieleni  podkreślającej  wartości  zabytkowe 

terenu byłego cmentarza żydowskiego”) oraz upamiętnienia cmentarza, a także dawnych 

mieszkańców miasta tam pochowanych („podkreślenie elementami przestrzennymi przebiegu   

linii  dawnego cmentarza żydowskiego  oraz   wprowadzenie  małej  architektury   ze 

specjalnym elementem upamiętniającym”). W 2021 r. Fundacja Urban Memory (zwana dalej 

także Fundacją) wzięła udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Wydział 

Partycypacji Społeczne Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji (GPR).2 Fundacja zgłosiła przedsięwzięcie rewitalizacyjne dla kwartału przy ul. 

Gwarnej postulujące zainicjowanie strategicznych i wielokierunkowych działań mających na 

celu realizację założeń i wskazań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

kwartału przy ul. Gwarnej, uwzględniając m.in. uporządkowanie i rewitalizację kwartału oraz 

upamiętnienie cmentarza, przy zasadniczym wsparciu i dofinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej lub innych środków zewnętrznych. 

2. Rys historyczny i współczesne konteksty społeczne cmentarza żydowskiego przy 

ul. Gwarnej 

Cmentarz żydowski przy obecnej ul. Gwarnej we Wrocławiu (noszącej przed II wojną 

światową nazwę Claassenstrasse) powstał w 1761 roku i do 1856 pełnił funkcję miejsca 

pochówku dla żydowskiej społeczności miasta. W tym okresie na jego terenie pochowano 

ponad 4000 osób. W połowie XVIII wieku, gdy powstawał, teren ten znajdował się poza 

murami miejskimi, jednak wraz z rozwojem urbanistycznym Breslau – a przede wszystkim w 

wyniku wybudowania w latach 50. XIX wieku w jego sąsiedztwie kolejowego Dworca 

Głównego – cmentarz stał się częścią centralnej, dynamicznie rozwijającej się części miasta. 

Dlatego też od początku XX w. zaczęto stopniowo zmniejszać powierzchnię cmentarza. 

 
1 https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/31532/ 
2  Konsultacje zostały przeprowadzone dla osiedli: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac 

Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie. Więcej na ten temat: 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-jakie-dzialania-w-gminnym-programie-rewitalizacji-faq 
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Ostatecznie, w okresie rządów nazistów, wymuszono na władzach gminy żydowskiej sprzedaż 

pozostałego terenu, który odtąd ulegał dalszej dewastacji. Formalnie cmentarz zlikwidowano 

jednak dopiero później, już w powojennej Polsce. Wtedy też, w ramach przekształcania 

przedwojennych niemieckich cmentarzy w parki, przestrzenie rekreacyjne lub w tereny 

przeznaczone pod zabudowę, usunięto z jego terenu ostatnie zachowane nagrobki. 

 

Rys. 1. Breslau, Dworzec Główny i cmentarz, koniec XIX/początek XX wieku, . Źródło: https://wroclaw.polska-

org.pl/508930,Wroclaw,Cmentarz_zydowski_ul_Gwarna_dawny.html  

https://wroclaw.polska-org.pl/508930,Wroclaw,Cmentarz_zydowski_ul_Gwarna_dawny.html
https://wroclaw.polska-org.pl/508930,Wroclaw,Cmentarz_zydowski_ul_Gwarna_dawny.html
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Rys. 2. Zarys niezachowanego cmentarza przy ul. Gwarnej w obecnej tkance urbanistycznej miasta 

z uwzględnieniem: a) nieistniejących przedwojennych budynków (ciemno-zielony kolor; mapa z 1907 r.), b) 

obszaru przeznaczonego pod budowę hotelu (czerwony kolor). Opracowanie: ch+ architekci na użytek projektu 

„Miejsca Pamięci i Zapominania” 

 

Rys. 3. Zarys niezachowanego cmentarza przy ul. Gwarnej w obecnej tkance urbanistycznej miasta. Opracowanie: 

ch+ architekci na użytek projektu „Miejsca Pamięci i Zapominania” 

Dziś jedynym widocznym świadectwem istnienia w tym miejscu cmentarza jest fragment muru 

cmentarnego z 1908 roku, znajdujący się w pobliżu budynku przy ul. Gwarnej 6. Znaczna część 

dawnej powierzchni grzebalnej pozostaje niezabudowana: stanowi ona obecnie teren 
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Młodzieżowego Centrum Sportu, znajdują się na niej także korty tenisowe i parking. Przestrzeń 

ta otoczona jest blokami mieszkalnymi z lat 60. XX wieku oraz wybudowanym kilka lat temu 

hotelem.  

Teren kompleksu sportowego jest wyniesiony o 1,5–2 m w stosunku do poziomu ulicy, co 

wynika najprawdopodobniej z przerzucenia w to miejsce gruzu (m.in. fragmentów macew) i 

szczątków ludzkich z wykopów pod budowę bloków, które stanęły na terenie cmentarza po 

wojnie (Kichler 2017). W innych częściach Wrocławia znajdują się fragmenty kilku macew z 

cmentarza żydowskiego przy ul. Gwarnej: należą do nich m.in. macewa przymocowana do 

ściany kościoła Św. Maurycego czy dwa nagrobki znajdujące się obecnie na cmentarzu 

żydowskim przy ul. Lotniczej.3   

 

Fot. 1. Fragment dawnego muru cmentarnego z 1908 r. przy ul. Gwarnej. Fot. Agnieszka Jabłońska 

Ostatnia monografia cmentarza przy ul. Gwarnej, wówczas Claassenstrasse, opisująca jego 

historię oraz wartość pod względem sztuki cmentarnej i kulturowej została napisana przez 

Alfreda Grotte (1927). Ponadto o cmentarzu, zarówno w okresie przed-, jak i powojennym, 

pisali m.in. Louis Neustadt, Willy Cohn, Louis Lewin, Karl Adolf Menzel, Leszek Ziątkowski, 

Marcin Wodziński, Franciszek Połomski, Maciej Łagiewski, Jerzy Kichler, Halina Okólska i 

Marek Burak, Agnieszka Jabłońska oraz Magdalena Nogaj. W 2023 r. ukażą się dwie kolejne 

publikacje naukowe w języku angielskim autorstwa lokalnych badaczy i badaczek poświęcone 

cmentarzowi przy ul. Gwarnej (Limisiewicz, Kichler, Jabłońska 2023; Jabłońska 2023). 

 
3 Więcej informacji w poście na profilu Facebook Fundacji (https://bit.ly/3HuIy1e). 
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3. Działania Fundacji Urban Memory na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat 

cmentarza żydowskiego przy ul. Gwarnej oraz możliwości jego upamiętnienia (2020-

2022). 

Fundacja Urban Memory, w ramach projektu „Miejsca Pamięci i Zapominania”4, podjęła się 

szeregu działań rozpoznawczych, których planowanym rezultatem jest wypracowanie 

rekomendacji dla konkursu architektonicznego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych 

w kontekście upamiętnienia cmentarza jako elementu rewitalizacji kwartału ulic ul. Gwarnej, 

T. Kościuszki, J. Piłsudskiego i Dworcowej we Wrocławiu.  

W ramach wskazanego projektu przygotowano serię przedsięwzięć wśród społeczności 

lokalnej i mieszkańców Wrocławia – zarówno zwiększających świadomość istnienia w tym 

miejscu cmentarza żydowskiego, jak i sprawdzających (przy pomocy badań terenowych) 

nastawienie interesariuszy wobec kwestii upamiętnienia tegoż cmentarza. Opisane na 

kolejnych stronach działania realizował zespół 21 wolontariuszek i wolontariuszy – przede 

wszystkim studentów, doktorantów oraz absolwentów wrocławskich uczelni (głównie 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu). Każdy z etapów działań został przygotowany we współpracy z ekspertami 

(socjologami, architektami i znawcami kultury żydowskiej). Zespół projektowy uczestniczył 

w ponad dwudziestu warsztatach5 przygotowujących do realizacji badań społecznych, których 

wyniki zostaną omówione na kolejnych stronach. 

3.1. Wydarzenia podnoszące świadomość o historii cmentarza oraz projekt artystyczno-

edukacyjny  

Jednym z najważniejszych działań rozpoznawczych Fundacji była organizacja dwudniowego 

pikniku sąsiedzkiego na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu przy ul. Gwarnej 10 w dniach 

 
4 Projekt „Miejsca Pamięci i Zapominania” został zainicjowany przez Stowarzyszenie FestivALT z Krakowa 

oraz Fundację Urban Memory (UMF) z Wrocławia. Był realizowany w latach 2021-2022 dzięki Funduszom 

Norweskim z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy we współpracy z partnerami lokalnymi: 

Fundacją OP ENHEIM, Fundacją Dom Pokoju oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska 

Hufiec Kraków-Śródmieście. Projekt poświęcono działaniom na rzecz dwóch miejsc trudnego dziedzictwa: 

cmentarza żydowskiego przy ul. Gwarnej we Wrocławiu oraz terenu byłego obozu koncentracyjnego KL Plaszow 

w Krakowie.  
5 Wolontariusze uczestniczyli między innymi w warsztatach: Pamięć miasta, które poprowadzili architekci Daniel 

Ljunggren i Wojciech Chrzanowski, Miejsca pamięci – inkluzywność i symbolika z Anną Makówką-

Kwapisiewicz, Budowanie dialogu i transformacja konfliktu, warsztat poprowadzony przez Maję Zabokrzycką i 

Dorotę Whitten z Fundacji Dom Pokoju, Metodologia i praktyka wywiadów z Roma Sendyką oraz Warsztaty 

praktyczne: Zaprojektowanie rozmów z mieszkańcami z Martą Duch-Dyngosz, Proces grupowy – narzędzie pracy 

z konfliktem, przeprowadzonych przez psychoterapeutę Mateusza Ostrowskiego oraz Narzędzia partycypacji 

obywatelskiej, które przeprowadził Tadeusz Rudzki z Fundacji Edukacja dla Demokracji.  
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17-18 lipca 2021 r. W imprezie tej wzięło udział w sumie ponad 60 osób, w tym wielu 

mieszkańców kwartału, mieszkańców Wrocławia oraz członków wrocławskiej Gminy 

Wyznaniowej Żydowskiej. Piknik był finansowany z programu „Mikrogranty” Urzędu 

Miejskiego Wrocławia i został przygotowany we współpracy z wrocławską Fundacją Dom 

Pokoju. Podczas tego wydarzenia lokalna społeczność miała sposobność posmakowania 

kuchni żydowskiej oraz wysłuchania koncertu instrumentalnego. Ważnym celem tego 

przedsięwzięcia było rozpowszechnienie wśród uczestników historycznych map terenu (w 

formie pocztówek i plakatów), które stały się istotnym bodźcem do rozpoczęcia rozmów na 

temat historii miejsca spotkania.  

W trakcie pikniku wolontariusze i zespół Fundacji oraz ekspertki z Fundacji Dom Pokoju 

przeprowadzili 29 rozmów nieformalnych z 60 rozmówcami. Informacje zebrane podczas tych 

rozmów posłużyły do stworzenia narzędzia badawczego wykorzystanego podczas 

późniejszych badań terenowych. Po pikniku członkowie grupy projektowej dążyli 

do podtrzymywania relacji z poznanymi mieszkańcami okolicy i rozpowszechniania wiedzy o 

realizowanej inicjatywie.  

   

Rys. 4. Plakaty i pocztówki przygotowane na piknik sąsiedzki. Nałożenie archiwalnych map (zbiory Muzeum 

Architektury we Wrocławiu) z obrysem cmentarza przy ul. Gwarnej na obecną topografię miasta. Opracowanie 

graficzne dla UMF: Arkadiusz Fochtman 

Ważnym punktem działań na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej o istnieniu 

cmentarza żydowskiego przy ulicy Gwarnej była współpraca z artystką Anną Schapiro, która 

w dn. 13-18 września 2022 r. przygotowała tymczasowy projekt artystyczny pt. „Trzy Ziemie”. 

Projekt ten polegał na zaznaczeniu naturalnymi pigmentami ziemnymi fragmentów granic 

dawnego cmentarza. Nośnikami interwencji artystycznej stały się dawny mur cmentarny przy 

ul. Gwarnej oraz fragment chodnika na pl. Konstytucji 3 Maja. W przeciwieństwie do 

klasycznej idei dzieła artystycznego o ustalonej formie, prace wizualne Schapiro są elastyczne 
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i dopasowują się do wybranego miejsca niczym druga skóra. Dana przestrzeń jest nie tylko 

miejscem realizacji dzieła, lecz staje się również jego aktywnym nośnikiem. W tym 

szczególnym kontekście materialnych świadectw istnienia cmentarza, praca Anny Schapiro 

ukazuje poprzednie warstwy historyczne i topograficzne terenu oraz jego przemiany w czasie. 

Projekt ten miał uświadomić mieszkańcom tej okolicy i Wrocławia, jak złożona 

i niejednoznaczna jest historia tego miejsca.6 Pracom artystki towarzyszyły tablice 

informacyjne objaśniające historię cmentarza, układające się w ścieżkę spaceru edukacyjnego, 

który prowadził od muru przy ul. Gwarnej do pl. Konstytucji 3 Maja (lub w odwrotnym 

kierunku). Dwa oficjalnie zaplanowane spacery odbyły się 18 września 2022 r. (spacer z 

autorką, w dniu symbolicznego „otwarcia wystawy”) i 12 października 2022 r. (spacer z 

zespołem Fundacji podczas konferencji „Trudne Dziedzictwo” zorganizowanej przez Fundację 

i jej partnerów w ramach kolejnego projektu realizującego zadania z obszaru pamięci i troski 

o dziedzictwo żydowskie na terenie Polski7).  

   

Fot. 2. Projekt artystyczno-edukacyjny Anny Schapiro we Wrocławiu. Fot. Filip Morawski 

Co ważne, artystyczny projekt Schapiro wpisał się w krajobraz ulicy Gwarnej i pl. Konstytucji 

3 Maja, stając się przyczynkiem do dalszych rozmów na temat przestrzeni miejskiej 

prowadzonych przez mieszkańców. Pomimo obaw organizatorów instalacja artystyczna nie 

została zniszczona, a pierwsze graffiti pojawiło się 20 grudnia, czyli dopiero po 3 miesiącach 

od stworzenia prac. Tablice informacyjne także nie zostały zniszczone i nadal budzą 

zainteresowanie przechodniów. W październiku 2022 r. Fundacja Urban Memory wystąpiła z 

 
6 Więcej informacji o projekcie „Trzy Ziemie” autorstwa Anny Schapiro na stronie Urban Memory Foundation: 

http://urbanmemoryfoundation.org/miejsca-pamieci-i-zapominania-projekt-dla-bylego-cmentarza-zydowskiego-

przy-ul-gwarnej/  

7 Negotiating Difficult Pasts (NeDiPa). Więcej o projekcie: https://nedipa.eu/  

http://urbanmemoryfoundation.org/miejsca-pamieci-i-zapominania-projekt-dla-bylego-cmentarza-zydowskiego-przy-ul-gwarnej/
http://urbanmemoryfoundation.org/miejsca-pamieci-i-zapominania-projekt-dla-bylego-cmentarza-zydowskiego-przy-ul-gwarnej/
https://nedipa.eu/
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wnioskiem do zarządców terenów, na których znajdują się prace Anny Schapiro, oraz do władz 

miejskich Wrocławia – Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego – o 

przedłużenie terminu projektu do 31 marca 2023 r. Fundacja uzyskała zgodę na pozostawienie 

prac w przestrzeni miasta do tej daty.  

Kolejną okazją do pogłębionej dyskusji o dawnym cmentarzu oraz o możliwościach 

rewitalizacji kwartału przy ul. Gwarnej było wydarzenie zatytułowane „Miejsca trudnej 

pamięci – jak projektować, jak rozmawiać?” zorganizowane 16 listopada 2022 r. przez 

Fundację we współpracy z Fundacją OP ENHEIM oraz Dolnośląskim Festiwalem Architektury 

– DOFA 2022 w ramach wspomnianego wcześniej projektu NeDiPa. Panel dyskusyjny 

architektów i ekspertów wydarzenia nawiązywał do festiwalowego przewodniego hasła DOFy 

– „Miasto Solidarne”.   

3.2 Badania terenowe: upamiętnienie cmentarza żydowskiego przy ul. Gwarnej  

Kluczowym działaniem Fundacji w ramach projektu „Miejsca Pamięci i Zapomnienia” było 

przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowych badań opinii przedstawicieli lokalnej 

społeczności8, aktorów publicznych9 oraz potomków przedwojennej społeczności żydowskiej 

Breslau10 względem możliwego upamiętnienia cmentarza przy ul. Gwarnej we Wrocławiu.  

Badania terenowe były realizowane od połowy lutego 2022 roku do połowy września 2022 r. 

przez 21 wolontariuszy techniką wywiadów ustrukturyzowanych oraz semi-

ustrukturyzowanych (w zależności od kompetencji osoby prowadzącej wywiad).  

W ramach badań zostało przeprowadzonych w sumie 78 rozmów (62 indywidualnych, 10 w 

formie diad11, 6 w formie triad12, ogółem 100 osób), w tym 49 wywiadów ustrukturyzowanych 

lub semi-ustrukturyzowanych oraz 29 rozmów nieformalnych. Wśród wywiadów 

przeprowadzono: 22 z mieszkańcami (w tym 4 diady i jedna triada: ogółem 28 osób) oraz 10 z 

przedstawicielami lokalnych biznesów (w tym 2 diady, ogółem 12 osób). Przeprowadzono 

także 10 wywiadów z aktorami publicznymi oraz 7 z potomkami przedwojennych żydowskich 

 
8 W analizowanych badaniach społeczność lokalną stanowią mieszkańcy i przedstawiciele/pracownicy firm 

działających w kwartale położonym najbliżej terenu dawnego cmentarza tj. przy ul. Gwarnej, J. Piłsudskiego, 

Dworcowej oraz T. Kościuszki. 
9 Kategorię aktorów publicznych stanowią przedstawiciele gminy żydowskiej, organizacji pozarządowych 

oraz instytucji miejskich. 
10 Są to osoby obecnie mieszkające poza Polską: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Belgii 

i Izraelu. 
11 Diada to w metodologii badań społecznych przeprowadzenie wywiadu równocześnie z dwiema osobami. 
12 Triada to w metodologii badań społecznych przeprowadzenie wywiadu równocześnie z trzema osobami. 
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mieszkańców Breslau. Podczas zbierania danych empirycznych wolontariusze około 140 razy 

spotkali się z odmową wzięcia udziału w badaniach – zarówno ze strony przedstawicieli 

społeczności lokalnej, jak i osób decyzyjnych.  

W niniejszym raporcie pojawią się odwołania (cytaty i parafrazy) do wypowiedzi 

poszczególnych badanych, których tożsamość oznaczana jest kodami odpowiadającymi 

kategorii respondentów: RD – rozmowy z  aktorami publicznymi, RP – rozmowy 

z potomkami, RLP – rozmowy z przedstawicielami lokalnych biznesów, RM – rozmowy z 

mieszkańcami. Kod wskazujący kategorię dookreślony jest numerem porządkowym wywiadu 

(np. RM1). Zebrany materiał empiryczny jest poddany anonimizacji – z wypowiedzi usunięto 

charakterystyczne cechy badanych osób, nazwy instytucji czy inne szczegóły potencjalnie 

umożliwiające identyfikację rozmówców. 

4. Analiza danych i wnioski z badań terenowych: upamiętnienie cmentarza żydowskiego 

przy ul. Gwarnej – postawy interesariuszy. 

4.1. Świadomość istnienia cmentarza przy ul. Gwarnej wśród respondentów 

Przedstawiciele społeczności lokalnej (tj. mieszkańcy i osoby pracujące w tej okolicy 

od dłuższego czasu), którzy wzięli udział w wywiadach w większości przypadków wiedzieli 

o istnieniu w tym miejscu przed wojną cmentarza żydowskiego. Świadomość ta była także 

wyrażana przez potomków żydowskich Breslauerów oraz przez aktorów publicznych. 

O istnieniu w tym miejscu nekropolii nie wiedziały przede wszystkim osoby, które od 

niedawna mieszkają w tej okolicy, a także nowo zatrudnieni pracownicy okolicznych zakładów 

pracy.  

Pytani o przeszłość ulicy Gwarnej i okolic mieszkańcy najchętniej opowiadali o różnych 

epizodach życia społecznego z powojennego okresu funkcjonowania ulicy.13 Większość 

 
13 Podczas wywiadów pojawił się między innymi wątek kolejarzy, którzy współtworzyli lokalną wspólnotę (ze 

względu na fakt, że część mieszkań przy ul. Gwarnej była przekazywana kolejarzom), o odnajdywaniu w ziemi 

niemieckich odznaczeń, które robiły furorę (RM21), sklepie monopolowym, który kiedyś znajdował się 

naprzeciwko komendy na ul. Gwarnej (RM2), Domu Kultury, który był w Dworcu Głównym i stanowił miejsce 

spotkań lokalnej społeczności (RM6), czy lokalnych sklepikach. Opisywali także co znajdowało się na miejscu 

współcześnie istniejących zabudowań: m.in. mówiąc o starym Dworcu PKS, który był zlokalizowany na terenie 

dzisiejszego Silver Tower (ul. Plac Konstytucji 3 Maja, 5 min. pieszo od ul. Gwarnej). Nieliczni mieszkańcy i 

reprezentanci lokalnych biznesów wspominali też o prostytucji i morderstwach, które pamiętają sprzed lat: 

mafijnych porachunkach, czy plotkach o kobiecie zabitej na rogu ul. Gwarnej. Część z przedstawicieli lokalnych 

biznesów wspomina też inne wydarzenia: historię podziemi pod podwórkiem, które miały zostać odkryte podczas 

budowy [hotelu] (RLB4) czy losy zabytkowego „niemieckiego” chodnika, którego nie da się wymienić, mimo 

że stanowi ważny problem dla lokalnej społeczności (RLB3). 
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rozmówców wskazywała jednak także na fakt istnienia w tym miejscu cmentarza. 

Ich nastawienie wobec tego faktu można podsumować stwierdzeniem jednej z respondentek: 

A co mi to przeszkadza? (RM19). Co więcej, mieszkańcy są także świadomi, że ziemia na ich 

podwórku kryje ludzkie szczątki:  

Wiadomo, że był cmentarz. Pamiętam, że kiedy kopali i uderzyli w transformator to 

wychodziły koście, oznaki niemieckie i swastyki (RM22);  

Widzieliśmy na własne oczy jeszcze kości, jak robili kanalizację, czy coś (RM19);  

Znaczy tak, no ogólnie tutaj przy budowie to wiadomo, że znajdowali kości. To nawet 

ostatnio jak tu ten hotel budowali (RM14). 

Dla mieszkańców, którzy dowiedzieli się od przeprowadzających wywiad o historii ulicy 

Gwarnej nie była to wiadomość szokująca. Przykładowo, dla jednej z respondentek była to 

raczej nieszczególna, po prostu zwykła informacja (RM11). Podobne zdanie wyraziła inna 

rozmówczyni: nic o tym nie słyszałam, ale nie wzburzyło, nie ruszyło mnie to. Nie traktuję tego 

miejsca jako miejsca pamięci: jest to zwykłe miejsce do mieszkania tak samo jak nowe osiedla 

(RM5). Czasem reakcją na wiadomość o cmentarzu było zaciekawienie: to ciekawe, nigdy o 

tym nie słyszałem (RM10). 

Aktorom publicznym ul. Gwarna kojarzy się jednoznacznie z dziejami cmentarza 

żydowskiego. Respondenci wspominają przykładowo, że w przeszłości ulica ta nosiła miano 

Claassenstrasse, że zostały na niej pochowane znane osoby ze świata rabinackiego, czy że dla 

społeczności międzynarodowej [Gwarna jest] ważna ze względu na jej związek z seminarium 

rabinackim (RD2). Część rozmówców wspominała także swoje działania na rzecz 

zabezpieczenia wykopywanych kości, pełnienie w tym miejscu nadzoru, monitorowanie prac 

ziemnych, przewożenie płyt nagrobnych z ul. Gwarnej na ul. Lotniczą, czy odnalezienie 

nielegalnie wysypanego gruzu, w którym znajdowały się kości ludzkie, przy ul. Rakietowej. 

Historia cmentarza ma dla przedstawicieli tej grupy wyłącznie wymiar zawodowy, a – co za 

tym idzie – mają oni do niej związany z nim dystans zawodowy. Obrazują to słowa jednego 

z badanych, w których opisuje moment dowiedzenia się o losach cmentarza: Temu odkryciu 

nie towarzyszyła głębsza refleksja, a jedynie spostrzeżenie, że to kolejny cmentarz na terenie 

Wrocławia (RD7).  



 

12 

 

Co więcej, dominująca w tej grupie perspektywa zawodowa spowodowała, że aktorzy 

publiczni często projektowali własną wiedzę o przeszłości ulicy Gwarnej na ogół mieszkańców 

miasta – jako wiedzę powszechną i ogólnie dostępną. Przykładowo jedna z rozmówczyń na 

pytanie, czy widziałaby ul. Gwarną na mapie turystycznej Wrocławia, odpowiedziała:  

Już jest! Nie zadawałabym pytania z pozycji perspektywicznej. Wymieniane jest ono 

w przewodnikach po mieście już od kilku lat. Taki przewodnik wydało Muzeum Miejskie 

Wrocławia w 2016 r., „Śladami Gminy Żydowskiej we Wrocławiu”, cmentarz na ul. 

Gwarnej znajduje się na jego mapie (RD1).  

Potomkowie przedwojennych mieszkańców Breslau, podobnie jak aktorzy publiczni, posiadają 

wiedzę na temat przeszłości miejsca. Część z nich podczas wywiadu korzysta z okazji na 

dzielenie się posiadanymi informacjami i rodzinnymi opowieściami:  

Otóż najpierw cmentarz znajdował się poza murami miasta, z czasem miasto zaczęło 

się rozrastać i cmentarz znalazł się wewnątrz miasta; później  przebiegała tam droga 

głównego dworca kolejowego. W 1937 roku rząd nazistowski zwrócił się z prośbą 

o przeniesienie części grobów, aby zrobić drogę do dworca i społeczność [żydowska] 

wyraziła zgodę. Groby otwarto, szczątki przeniesiono przy zachowaniu ceremonii 

religijnych. To była mała część cmentarza. W 1941 roku sytuacja społeczności bardzo 

się pogorszyła. Rząd nazistowski ponownie zwrócił się z prośbą, ale tym razem prośba 

dotyczyła większej części cmentarza. Wtedy społeczność była już bardzo nieliczna i było 

niemożliwe, żeby zabrać szczątki w inne miejsce. Mój dziadek został poproszony przez 

przewodniczącego gminy, żeby udał się na cmentarz i ocenił sytuację. Dziadek tam 

poszedł i spotkał się na miejscu z profesorem [nazwisko ukryte]. Nie było wiadomo 

jak postąpić. Trudno było odmówić nazistom, szczególnie kiedy społeczność była 

tak osłabiona. [...] Naziści mogli robić, co chcieli. Dlatego część tego cmentarza dziś 

nie istnieje (RP7).  

4.2. Postawy respondentów wobec upamiętnienia cmentarza 

Na pytanie prowadzących wywiady o możliwe upamiętnienie żydowskiego cmentarza 

większość respondentów zareagowała pozytywnie. Akceptację wyrażono w 35 wypowiedziach 

badanych. Neutralne nastawienie wobec pomysłu upamiętnienia pojawiło się w 12 wywiadach 

a sprzeciw w 17 wywiadach. 
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4.2.1. Upamiętnienie cmentarza w opinii mieszkańców i przedstawicieli lokalnych 

biznesów 

Na pytanie osób przeprowadzających wywiad o możliwe upamiętnienie cmentarza mieszkańcy 

i osoby pracujące w tej okolicy najczęściej reagowali pozytywnie:  

Tak, zdecydowanie (...) ludzie powinni wiedzieć, że on tutaj jest, powinien być 

upamiętniony, [mieszkańcy] nie czują się niekomfortowo z samym faktem, że jest tam 

cmentarz, ale [czują się niekomfortowo] właśnie z tym, że jest nie upamiętniony (RM1); 

Odczuwam negatywną energię płynąca z tego miejsca, upamiętnienie tego miejsca 

może przyczynić się do zapewnienia spokoju mieszkańcom (RM2); 

Upamiętnienie to dobry pomysł, takie miejsce jak cmentarz po prostu wymaga 

upamiętnienia. Nie można „skrzywdzić” tej przestrzeni. Przechodziłam tam wiele razy, 

a nie wiedziałam o tym a lubię patrzeć na mapę i szukać takich miejsc. Myślę, że 

przyciągnęłoby to ludzi (RLB2);  

Nie mają mieszkańcy nic przeciwko, bo to są starsi ludzie, którzy cenią sobie historię i 

niedługo nikt z młodszego pokolenia nie będzie tego pamiętał (RLB3). 

Część lokalnej społeczności dostrzega, że nekropolia może być ważna dla społeczności 

żydowskiej:  

Jeżeli miałoby to być ładne upamiętnienie to dla Żydów mogłoby to być ważne, bo oni 

to celebrują i byłby to dla nich ważny punkt i święty (RLB3); 

Jeśli mają oni [Żydzi] jakieś poczucie, żeby to upamiętnić to ok (RM7);  

Dla mnie i dla innych mieszkańców to jest po prostu podwórko, to może być ważne 

pewnie dla społeczności żydowskiej, dla pozostałych to bardziej ciekawostka o tym jak 

zmieniało się miasto (RM11). 

Respondenci zauważali także korzyści związane z ewentualnym upamiętnieniem cmentarza 

dla mieszkańców okolicznych budynków, wynikające z zagospodarowania tej (w opinii 

badanych) niczyjej i opuszczonej przestrzeni. Dlatego też głównym, powracającym 

w większości wywiadów wątkiem był temat zielonego zakątka, z którego mogliby korzystać 

także mieszkańcy:   
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Jak staniesz na Gwarnej i się rozejrzysz to jakby było pusto, jakby jedną funkcją 

Gwarnej był parking dla dworca, nie ma tutaj, gdzie usiąść i odpocząć. Żeby była 

zieleń, ławki, ścieżka, śmietniki, żeby nie było już kolejnego parkingu, tylko żeby była 

zieleń, może parking podziemny (RM7);  

[Miejsce] popularne stanie się dla mieszkańców. Teren ten wreszcie zostanie ożywiony 

(RM21); 

Brak jest [tu] miejsc wspólnych, jak byłam młoda, to od strony kortów były ławki, gdzie 

przesiadywała młodzież, a aktualnie nie ma takich miejsc (RM5);  

Jest tu cicho, nie słychać samochodów, brakuje zieleni. Jest zaniedbane to miejsce. 

Podwórko, jak straszyło, tak dalej straszy, kiedyś pozwolili na przestawienie tych 

kontenerów ale no to szpeci, szpecą te kontenery (RM2);  

Nie jest to ładne miejsce [...] wydaje się że to miejsce jest opuszczone, to podwórko, nie 

ma tam nikogo (RM9). 

Najrzadziej w zebranym materiale pojawiały się opinie negatywne o możliwym upamiętnieniu 

i zazwyczaj łączyły się z wrogim nastawieniem względem społeczności żydowskiej i obawami, 

że potomkowie przedwojennej społeczności żydowskiej będą chcieli „przejąć” teren 

cmentarza:  

Ale z Żydami to nigdy nic nie wiadomo, bo tu już rozrabiali i chcieli to z powrotem 

odebrać. Oni dostali za to i bloki i wszystko, a mimo wszystko chcieli tutaj zabrać 

ten cmentarz...Nie...To zostawmy ten temat, bo to nie ma sensu… (RM19);  

Powinna być informacja, że jest cmentarz, ale że naród to nie, bo sami Palestyńczyków 

mordują  [nawiązanie do wydarzeń z lutego 2022] (RLB4).  

Pojawianie się takich wypowiedzi, choć sporadycznych, wskazuje na potrzebę bliskiej 

współpracy z mieszkańcami w sprawie ewentualnych działań prowadzących do rewitalizacji 

przestrzeni cmentarza żydowskiego. Ważny byłby także edukacyjny kontekst projektowanego 

upamiętnienia – istotny oczywiście dla mieszkańców okolicznych terenów, ale też dla 

szerszego grona mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, na terenie którego znajduje się 

wiele materialnych pozostałości po żyjących tu przed wojną społecznościach żydowskich. 
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4.2.2. Proponowane formy upamiętnienia według mieszkańców i przedstawicieli 

lokalnych biznesów 

Zagadnienie formy ewentualnego upamiętnienia było ważną częścią prowadzonych 

wywiadów. Realizatorzy rozmów nie podpowiadali uczestnikom przykładów możliwych 

rozwiązań: wszystkie propozycje wychodziły od samych badanych. Należy jednak wskazać, 

że część respondentów nie myślała dotychczas o możliwym sposobie upamiętnienia terenu 

dawnego cmentarza. Ze tego względu ich odpowiedzi odnosiły się do powszechnie znanych 

i obecnych w przestrzeni miejskiej form upamiętnienia, takich jak tablica pamiątkowa 

czy pomnik: 

Może jakaś tablica na budynku, ale żeby nie robić tutaj niczego takiego dużego, bo cała 

ta okolica to cmentarz był, ale to tylko mała tablica, a nic wielkiego. Może jakieś 

historyczne daty, że wtedy i wtedy było to i to (RLB3); 

Powinna być [tablica]. Nie trzeba tej historii się wstydzić (RM21); 

To mógłby być pomnik: Żyd w tradycyjnym stroju, podoba mi się posąg przy Panoramie 

Racławickiej, ale mniejszy, bo tu nie ma aż tyle miejsca (RM7);  

Jakaś tablica albo kamień/posąg jak najbardziej ciekawe i byłyby wartościowe, na 

pewno wiele osób poznałoby w ogóle jakkolwiek historię tego miejsca (RM11).  

Należy też wskazać, że wśród badanych mieszkańców pojawiły się głosy sprzeciwu wobec 

materialnych upamiętnień żydowskiego cmentarza – przede wszystkim z obawy, że takie 

upamiętnienie przypominałoby właśnie cmentarz: 

[…] mam nadzieję, że na to pójdą, nie chcę, żeby były nagrobki (RM7);  

Nie będziemy wiecznie myśleć, że tu był cmentarz… Chyba nie macie zamiaru jakichś 

krzyży stawiać lub żydowskich pomników? (RLB7); 

Nie okey by było jakby ktoś postawił nagrobki, bo by było depresyjne, nic cmentarnego! 

(RM7);  

No nie wiem, czy ludzie chcieliby mieszkać na cmentarzu (RM10).  
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Jednak poza tradycyjnymi formami upamiętnienia, takimi jak wspomniana tablica czy pomnik, 

badani przedstawiali także inne pomysły, uwzględniające przede wszystkim tereny zielone, 

które miałyby wymiar funkcjonalny dla mieszkańców i umożliwiłyby korzystanie z tej obecnie 

martwej społecznie przestrzeni oraz stanowiłaby ratunek przed panującą w centrum miasta 

„betonozą”:   

Zgadzam się na posadzenie drzew jako formy upamiętnienia (RLB4);  

Stworzyć park pamięci, w ten sposób najładniej upamiętni się pamięć. Przyciągnie 

ludzi, ale też ozdobi to osiedle (RM21); 

Wystarczy tabliczka, posąg, ścieżka, żeby też to była przestrzeń dla mieszkańców, żeby 

sobie usiąść i popatrzeć. Byłoby to bardzo ładne dla osób, które potrzebują takiego 

miejsca (RM7);  

Upamiętnienie w formie zieleni uczyniłoby okolicę przyjemniejszą i bezpieczniejszą 

(RLB8);  

Fajnie byłoby zrobić jakiś skwerek. Być może jest atrakcyjne dla turystów, bo jest blisko 

dworzec. We Wrocławiu cenią tereny zielone, miejsca do spacerowania (RM9); 

Dobrze żeby było jakieś miejsce zielone, w którym czas mogliby spędzać seniorzy 

(RM8). 

Badani z tej grupy podkreślali, że żyją w tej przestrzeni i mają z tym miejscem styczność 

każdego dnia. Dlatego chcieliby, żeby było to miejsce przyjazne i nie budzące dystansu, 

jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku upamiętnienia w postaci pomnika: 

Mam z okna widok na to miejsce, nie chcę jakiegoś pomnika, który bym widziała 

codziennie rano i budziło we mnie lęk i przypominałoby o tym, jakieś tablice, jakieś 

labirynt jak obok Ossolineum, żeby tam można było w labiryncie coś postawić [...] to 

nie jest miejsce na pomnik, bo są miejsca inne we Wrocławiu które są odpowiednie 

na pomnik, a to nie jest miejsce neutralne, bo tu ludzie mieszkają, bo tu ludzie zewsząd 

mają na to okna. Niech ktoś o to zadba, zrobi labirynt, zrobić fontannę, żeby 

przechodzić obok i że będzie pozytywne, miłe uczucia, a nie strach i żal, żeby to nie było 

obciążenie pokoleniowe (RM2). 
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Badani wskazywali także możliwość połączenia obu form upamiętnienia: zieleń z tablicą 

pamiątkową, która mogłaby stanowić edukacyjne uzupełnienie zielonego upamiętnienia:  

Super by było!!! Skwer z tablicą, pomnikiem, posagiem to super by było! Skwer i takie 

rzeczy to super, lubię takie rzeczy, zawsze czytam takie rzeczy we Wrocławiu (RM7);  

Tablicy tak, ale razem z przestrzenią zieloną, nawet bardziej mi zależy na przestrzeni 

zielonej, tablica jako dodatek (RM5).  

Posadzenie zieleni byłoby też odpowiedzią na lęk części społeczności lokalnej, że ewentualny 

pomnik czy tablica padłyby ofiarą działań wandali: Nie mam sprzeciwu wobec postawieniu 

pomnika, ale mógłby zostać szybko zniszczony (RLB8). Jeden z mieszkańców dostrzegł 

również niewykorzystaną przestrzeń – ścianę kamienicy, która, jego zdaniem, nadawałaby się 

na upamiętnienie historii ul. Gwarnej: Naprzeciwko jest pusta ściana, bardzo dobra lokalizacja 

na mural (RM1).  

 

Wykres nr 1. Formy upamiętnienia cmentarza żydowskiego na Gwarnej w opinii społeczności lokalnej. 

Opracowanie własne. 

4.2.3. Upamiętnienie cmentarza w opinii aktorów publicznych oraz potomków 

przedwojennej społeczności żydowskiej Breslau 

Większość aktorów publicznych aprobuje pomysł stworzenia upamiętnienia na miejscu 

przedwojennego cmentarza (zob. wykres nr 2 w raporcie). Respondenci uważają to za ważny 

cel, wymagający realizacji i dający przestrzeń do edukacji, do dialogu o trudnej przeszłości 

oraz do pielęgnowania ważnego wrocławskiego miejsca pamięci:  
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Zawsze warto uświadamiać, zwłaszcza współczesnemu pokoleniu, że jesteśmy 

spadkobiercami także pewnej kultury, w tym kultury związanej ze społecznością 

żydowską. Powinniśmy wśród współczesnych pokoleń zachować świadomość miejsc 

grzebalnych, cmentarzy. Ważne są działania aktywizujące społeczność miejską 

Wrocławia oraz popularyzowanie miejsca, także poprzez historię losów konkretnych 

ludzi [...] Działanie edukacyjne mogą być trzonem w kwestii upamiętnienia tego 

miejsca, bo to one stanowią podstawę pobudzenia świadomości mieszkańców 

Wrocławia, a od tego wiele może się zacząć (RD1);  

Najważniejsze jest to, żeby można było się czegoś z tego [upamiętnienia] nauczyć i żeby 

to było miejsce, które może faktycznie działać oraz żeby to nie była jedynie tabliczka, 

pomnik itp. (RD7); 

Powinniśmy się zastanowić co zrobić, żeby więcej się to [pogromy i Holocaust] nie 

wydarzyło. Jak w pierwszym kroku się przyznamy, że to zrobiliśmy to w drugim kroku 

możemy się zastanowić, co zrobić, żeby to się więcej nie powtórzyło (RD9) 

Aktorzy publiczni i potomkowie przedwojennych mieszkańców Breslau zwracali uwagę 

na możliwe uniwersalno-humanistyczne znaczenie takiego upamiętnienia, które świadczyłoby 

o szacunku wobec przeszłych pokoleń mieszkańców miasta, ale także szerzej, o szacunku i 

pamięci o ludziach wykluczanych i pozbawianych podstawowych praw człowieka:   

Coś zrobić należy ponieważ takie upamiętnienie przypomina kolejnym pokoleniom, że 

prawa człowieka są niezwykle ważne i kiedy się je łamie wtedy wiele złych rzeczy dzieje 

się w związku z tym. Taki jest cel takich pomników i upamiętnień. Ten pomnik powinien 

być częścią wszystkich, w tym ludzi mieszkających w pobliżu. Oni nie mają osobistego 

związku z tym cmentarzem, tak jak ja, ale mają związek z prawami człowieka, ze 

społecznością żydowska, która zniknęła własnie dlatego, że prawa te były łamane. To 

może być jednocześnie piękne miejsce jak i miejsce pamięci (RP7);  

Jedno jest pewne - nie można tam odtworzyć cmentarza. Ale co jest ważne, to to aby 

ludzie z Wrocławia i odwiedzający Wrocław poznali historię tego miasta, w tym historię 

Gwarnej. Utworzenie centrum turystycznego dla odwiedzających Wrocław byłoby 

interesujące, po to aby móc wszystko wyjaśnić, pokazać jacy byli ci ludzie. Ostatni 

Żydzi zostali tam pochowani w latach pięćdziesiątych [XIX w.], wtedy było ich tysiące 

we Wrocławiu. Jacy oni byli, gdzie żyli i jak żyli? I to jest interesujące „oddać” tych 
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ludzi ulicy Gwarnej, tak personalnie. [...] Teren zielony byłby dobry dla wszystkich, 

rodzin, dzieci (RP1); 

Pomnik czy tablica byłyby materialnym upamiętnieniem, natomiast jest wiele 

możliwości niematerialnych, które mogą umożliwić mieszkańcom Wrocławia 

zapoznanie się z tą historią np. poprzez warsztaty edukacyjne, wykłady, oprowadzania. 

Z perspektywy edukatora wiem, że edukacja stanowi trzon w kwestii upamiętniania 

różnych miejsc pamięci (RD1).  

Wszyscy potomkowie przedwojennych mieszkańców miasta entuzjastycznie poparli potrzebę 

upamiętnienia cmentarza. Niektórzy z nich dostrzegali brak zainteresowania tematem ze strony 

władz miasta i lokalnej społeczności żydowskiej. Niejednokrotnie wiąże się to z przekonaniem 

zarówno aktorów publicznych, jak i potomków przedwojennych mieszkańców o tym, że temat 

cmentarza jest dla mieszkańców trudny i nieakceptowalny:  

Oni mają prawo do tego i mogą sobie nie życzyć upamiętnienia (RD8);  

Ma to sens, jeśli nie myślisz o tym jako o cmentarzu. To myślenie działa tylko wtedy, 

gdy nie masz poczucia, że w tym miejscu jest coś wyjątkowego. I nic nie wskazuje na 

to, że jest wyjątkowy, więc rozumiem, że jeśli tam mieszkałeś lub tamtędy przechodziłeś, 

dlaczego miałbyś myśleć inaczej? (RP6)14.  

W tym kontekście pojawia się przytaczany przez jednego z aktorów publicznych wątek 

sugerujący niezadowolenie mieszkańców z możliwych zmian na terenie ulicy Gwarnej: 

Dwie panie poprosiły o spotkanie z zarządem. Na spotkaniu – na którym byłem obecny 

– panie stwierdziły, że one sobie nie życzą, by ten obszar był porządkowany. W 

odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?" usłyszałem, że wiąże się to z obawą, że ceny 

mieszkań spadną. Było też inne zdarzenie, które miało miejsce po zakończeniu 

wykopalisk w 2017 r. Oprowadzałem grupę przewodników, którzy chcieli poznać 

żydowski Wrocław. W pewnym momencie do grupy podeszła pani z zarządu wspólnoty 

i powiedziała, że nie życzy sobie, żeby tu przychodzić, bo to jest teren prywatny. To było 

mniej więcej w tym samym czasie. Kilka dni po tym incydencie poszedłem 

 
14 Oryginalna wypowiedź: it makes perfect sense if you didn’t think about it as a cemetery. That thinking only 

operates if you don’t have the feeling that there’s something special about this place. And there’s nothing that 

indicates that it’s special, so I can understand that if you lived there or passed by there, why would think any 

differently? (RP6) 
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sam w to samo miejsce i minęła mnie jedna z pracownic zarządu, mówiąc, żebym nie 

kręcił się po tym terenie (RD3).  

Wskazany wątek niezadowolenia mieszkańców i obaw w związku z potencjalnymi zmianami 

porządkującymi dla terenu nie pojawia się jednak w wypowiedziach ani mieszkańców, ani 

przedstawicieli lokalnych biznesów.  

Część aktorów publicznych sądzi, że mieszkańcy nie pamiętają już o cmentarzu przy Gwarnej, 

a sama nekropolia jest przysypana ziemią i zmową milczenia (RD9), bo, jak zauważa, jeden z 

respondentów: miejsce nie jest zbyt ważne bo gdyby było, to ktoś już dawno zainteresowałby 

się nim (RD7). Podobnego zdania jest jeden z potomków przedwojennych mieszkańców: 

Miło by było gdyby [tereny cmentarza] były upamiętnione. Idealnie, jak przypuszczam, 

byłoby to gdyby była to kombinacja [działań] wrocławskiej społeczności żydowskiej i 

miasta, ale nie jestem pewien, czy społeczność żydowska jest w tym momencie tak 

zainteresowana, nie jestem pewien, czy miasto jest tak zainteresowane. Ale bardziej 

prawdopodobne, że coś zrobią (RP2).15 

4.2.4. Proponowane formy upamiętnienia według aktorów publicznych i potomków 

przedwojennej społeczności żydowskiej Breslau 

Wśród aktorów publicznych i potomków przedwojennych mieszkańców miasta pojawiły się 

przede wszystkim propozycje upamiętnienia kładące nacisk na edukację: 

Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Dzieci powinny wiedzieć i znać historię 

takich miejsc. To wspólne dziedzictwo wszystkich mieszkańców Wrocławia (RD2);  

Najważniejsze jest to, żeby można było się czegoś z tego nauczyć i żeby to było miejsce, 

które może faktycznie działać oraz żeby to nie była jedynie tabliczka, pomnik (RD7). 

Pojawiły się propozycje interaktywne, takie jak kod QR przenoszący do strony z historią 

miejsca. Wiąże się to z pomysłami na punkt edukacyjny, który mógłby pojawić się w tym 

obszarze:  

 
15 Oryginalna wypowiedź: It would be nice if they were. Ideally, I suppose, it would be a combination of the 

Wrocław Jewish community and the city, but I’m not sure that Jewish community is that interested at this point, 

not sure if the city is that interested. But they are more likely to do something. 
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Kiosk – wszedłbyś do tego kiosku i miałbyś odpowiednik niezniszczalnego ekranu 

komputera i wszystkie informacje, które zebrałem, zebrał mój brat, zebrali inni ludzie: 

byłyby dostępne w tym miejscu. W przeciwnym razie ta przestrzeń powinna być zielona 

i otwarta (RP6);16  

Działania edukacyjne mogą być trzonem w kwestii upamiętnienia tego miejsca, bo to 

one stanowią podstawę pobudzenia świadomości mieszkańców Wrocławia, a od tego 

wiele może się zacząć (RD1). 

Część badanych była także przekonana, że upamiętnienie nie ma sensu bez poszerzania wiedzy 

lokalnej społeczności na temat upamiętnienia oraz zbudowania dialogu co do jego formy z 

mieszkańcami i potomkami przedwojennej społeczności żydowskiej:  

Uważam, że powinno dojść do wspólnego zastanowienia się nad upamiętnieniem.[...] 

musi dojść do sytuacji, w której będziemy mieć zgodę na to, że my to nazywamy a 

mieszkańcy nie będą protestować. Ważne jest wspólne wymyślanie formy 

upamiętnienia, które też nie będą polegały na tym, że patrząc przez okno będziemy 

widzieć cmentarz, gdzie wysyłamy dziecko na podwórko, które nie jest podwórkiem 

(RD9); 

Jakiekolwiek upamiętnienie terenu cmentarza powinno zostać poprzedzone 

konsultacjami z wyznawcami judaizmu, aby uwzględnić ich potrzeby (RD4). 

Podobnie jak w przypadków wypowiadających się mieszkańców, większość aktorów 

publicznych i potomków przedwojennych mieszkańców uważa, że ramę upamiętnienia 

powinna stanowić komfortowa dla mieszkańców, zielona przestrzeń: 

Jedno jest pewne – nie można tam odtworzyć cmentarza. Ale co jest ważne, to to aby 

ludzie z Wrocławia i odwiedzający Wrocław poznali historię tego miasta, w tym historię 

Gwarnej. (...) Teren zielony byłby dobry dla wszystkich, rodzin, dzieci (RP1); 

Istotne jest planowanie zielonego upamiętnienia, ponieważ odnosi się do cmentarzy w 

ogóle (RD10). 

Eksperci przywoływali we wskazanym kontekście projekt zagospodarowania przestrzeni 

 
16 Oryginalna wypowiedź: Kiosk – you would go into this kiosk and you would have the equivalent 

of indestructible computer screen and all the information that I’ve gathered, my brother had gathered, other people 

had gathered: would be accessible in this place. Otherwise, it would be green and open (RP6). 
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„pocmentarnej” w Berlinie (RD3) czy Ogrody Bonifratrów przy ulicy K. Pułaskiego i Komuny 

Paryskiej we Wrocławiu (RD5). 

 

Wykres nr 2. Formy upamiętnienia cmentarza żydowskiego na Gwarnej w opinii potomków i aktorów 

publicznych Wrocławia. Opracowanie własne. 
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5. Wnioski z badań terenowych i rekomendacje 

Wspieranie przestrzeni miejskiego centrum i śródmieścia jest ważne dla spójnej i „żywej” 

tożsamości miasta – to centrum powinno być najbardziej charakterystycznym elementem jego 

struktury, jego istotą i wizytówką, przestrzenią potwierdzającą pozycję miasta i jego obywateli. 

Co więcej, badacze zauważają, że pozytywne przemiany centrum mogą wpływać korzystnie 

na przeobrażenia pozostałych części miasta (zob. Gachowski 2006). Zagadnienia te są 

rozwijane w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która, poza dążeniem do utrzymania 

środowiska naturalnego w równowadze, opiera się na idei dobrostanu (ekonomicznego, 

intelektualnego, kulturowego, społecznego) mieszkańców. Zdrowe środowisko życia to takie, 

„w którym ludzie będą się dobrze czuli i będą zadowoleni z warunków życia. [...] W treści tej 

zasady mieści się również dążenie do kształtowania środowiska zabudowanego, w którym 

człowiek znajdzie miejsce zarówno do realizacji swoich indywidualnych potrzeb, jak też 

będzie mógł spotykać się i spędzać czas z innymi” (Palej, Scheider-Skalska 2008: 25-26). 

Ważnym narzędziem zrównoważonego rozwoju miasta są programy rewitalizacyjne, 

rozumiane szeroko jako działania służące odnowie przestrzeni społecznej, ukierunkowane na 

ożywienie miejskiego centrum i śródmieścia. Działania te dotyczą nie tylko aspektu 

materialnego (budownictwa, infrastruktury miejskiej czy zielonej architektury), ale też aspektu 

funkcjonalnego przestrzeni (stworzenia miejsca spotkań, edukacji dla mieszkańców, gości i 

turystów) oraz moralnego (budowanie wizerunku miasta, wspomaganie jego 

konkurencyjności). Dążenie do budowania przyjaznego dla mieszkańców miasta opiera się w 

dużej mierze na wartościach kulturalnych, które „stają się kluczowe dla atrakcyjności miasta 

jako miejsca życia, pracy, inwestowania”. Rozważając elementy budujące tzw. „markę miasta” 

podkreślamy współcześnie “unikatowość, znaczący dorobek kultury czy niezwykłość 

krajobrazu kulturowego” (Karwińska 2009: 16). 

Podsumowując przeprowadzone badania należy podkreślić, że ani dla mieszkańców, ani dla 

osób pracujących przy ulicy Gwarnej, historia cmentarza nie jest tematem zakazanym, o 

którym nie chcą rozmawiać. Jedyne, czego obawiają się to przeobrażenia podwórka 

(ponownie) w cmentarz. 

Przedstawiciele społeczności lokalnej w większości zgadzają się by przy ulicy Gwarnej 

powstało upamiętnienie przedwojennego cmentarza żydowskiego. Wątek stworzenia 

niewielkiego parku lub skweru zyskał aprobatę ogromnej większości uczestników badań. 

W powstaniu zielonego upamiętnienia mieszkańcy upatrują szansy na uspołecznienie 
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przestrzeni i stworzenie w niej miejsca do odpoczynku. Większość z obiektów przy 

ul. Gwarnej jest zaniedbana lub niedostępna, brakuje miejsca, które łączyłoby mieszkańców.  

Stworzenie parku lub skweru mogłoby przełożyć się na zagwarantowanie społeczności 

miejsca do budowania więzi sąsiedzkich, ale także relacji z przestrzenią, która jest 

kluczowa w kontekście dalszego dbania o nią. Badacze (zob. np. Fresque-Baxter, Armitage 

2012; Devine-Wright 2013) wskazują, że przywiązaniu do miejsca zazwyczaj towarzyszy 

potrzeba opiekowania się nim, czy zaangażowania się w jego zrównoważony rozwój 

i zarządzanie. Obecnie ulica Gwarna jest podzielona na dwie części: budynki otaczające 

podwórko oraz pierzeję o numerach 1-21, która jest oddzielona od podwórka ogrodzeniem, 

ulicą i parkingami. Badania wykazały, że przestrzenne odgrodzenie tej części przekłada się na 

ograniczoną możliwość nawiązywania relacji pomiędzy dwoma stronami terenu, co wzmacnia 

izolację i ogranicza integrację mieszkańców. W efekcie tych dwóch czynników część lokalnej 

społeczności nie odczuwa silnej więzi z miejscem.  

Teren zielony mógłby stać się międzykulturowym stymulatorem przywiązania 

do miejsca, który – ze względu na praktyczną funkcję – będzie wartościowy również dla osób, 

które nie rozumieją i nie utożsamiają się w pełni z historią cmentarza jako miejsca pamięci 

społeczności żydowskiej.  

Wspieranie budowania więzi z miejscem mogłoby przełożyć się na stworzenie relacji 

z pamięcią o cmentarzu i o przedwojennej społeczności żydowskiej ówczesnego Breslau, 

a dzisiejszego Wrocławia. Część wywiadów z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych 

biznesów wykazała, że nie wszyscy badani mają szerszą wiedzę historyczną o cmentarzu 

przy  ul. Gwarnej. Ze względu na to nekropolia – tak jak i inne zagadnienia powiązane 

z tematyką żydowską – niejednokrotnie kojarzą im się wyłącznie z Holocaustem. Wymaga to 

działań partycypacyjnych i edukatorskich nie tylko w kontekście samego upamiętnienia, lecz 

szerzej, w kontekście budowania świadomości na temat lokalnej historii.  

Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie strony czekają na rewitalizację ulicy Gwarnej 

i widzą w niej odpowiedź na dotykające tę ulicę wielopłaszczyznowe problemy. Większość 

interesariuszy wyraziła zgodę na upamiętnienie cmentarza, a wszyscy chcą, by w tym 

miejscu powstał zielony zakątek, przystosowany do potrzeb okolicznych mieszkańców. 

Można więc postawić wniosek, że w ramach badań wskazano płaszczyznę porozumienia, 
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mogącą stanowić pole przyszłych działań na rzecz wspierania więzi mieszkańców z miejscem 

i miastem. 

Na podstawie opisanych powyżej działań w terenie z interesariuszami, w tym z mieszkańcami 

kwartału, przeprowadzonych w latach 2020-2022, Fundacja przygotowała rekomendacje dla 

rewitalizacji terenu cmentarza przy ulicy Gwarnej. Wspomniane działania były i nadal są 

prowadzone przez zespół UMF we współpracujący z architektami, socjologami, ekspertami ds. 

partycypacji obywatelskiej oraz ekspertami Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy żydowskich w 

Polsce. 

Po konsultacjach z wymienionymi ekspertami oraz na podstawie opisanych powyżej badań 

wśród przedstawicieli społeczności lokalnej,  UMF rekomenduje zainicjowanie strategicznych 

i wielokierunkowych działań mających na celu realizację założeń i wskazań Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Plan miejscowy nr 16, opracowanie dla 

Przedmieścia Świdnickiego, akt nr XVII/529/00) w obszarze dawnego cmentarza żydowskiego 

przy ulicy Gwarnej, przy zasadniczym wsparciu i dofinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej lub innych środków zewnętrznych. Dlatego Fundacja proponuje 

przeprowadzenie konsultacji społecznych w kwestii upamiętnienia cmentarza jako 

elementu rewitalizacji kwartału ulic ul. Gwarnej, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego i 

Dworcowej oraz, na tej podstawie, wypracowanie rekomendacji dla konkursu 

architektonicznego na rzecz owego upamiętnienia17. Proponowane działania 

rewitalizacyjne terenu cmentarza przy ulicy Gwarnej objęłyby następujące zagadnienia:  

● rewitalizację całego terenu dawnego cmentarza w obrębie działki zarządzanej przez 

Gminę Wrocław (obecnie w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu) poprzez 

wdrożenie działań archeologiczno-konserwatorskich przeprowadzonych zgodnie 

z zaleceniami i w porozumieniu z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy w Polsce oraz 

z Konserwatorem Zabytków; 

● budowę niewielkiego, parterowego pawilonu o funkcji edukacyjnej,  zlokalizowanego 

na terenie dawnego cmentarza, w miejscu dawnego domu pogrzebowego; 

 
17 W toku prowadzenia działań przez UMF i prowadzonych rozmów z ekspertami i urbanistami, SAPR Wrocław 

wyraził gotowość współpracy w przygotowaniu proponowanego konkursu.  
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● stworzenie w strefie wejścia od strony ul. Gwarnej kameralnego skweru wejściowego, 

zlokalizowanego w sąsiedztwie pawilonu edukacyjnego, strefy upamiętnienia 

i otwartej strefy spotkań;  

● przeprowadzenie prac konserwatorskich mających na celu rewitalizację istniejących 

fragmentów historycznego ogrodzenia terenu od strony ulicy Gwarnej wraz 

z rewitalizacją i odtworzeniem strefy wejściowej; 

● stworzenie obszaru kontemplacji, zlokalizowanego w centralnej części działki 

cmentarza, wkomponowanego  w otaczającą zieleń, z dedykowaną rzeźbą/instalacją 

przestrzenną upamiętniającą cmentarz i osoby tu pogrzebane; 

● stworzenie niezadaszonego miejsca spotkań grup wizytujących teren, ukształtowanego 

w sposób umożliwiający prowadzenie krótkich wystąpień i dyskusji; 

● zlokalizowanie na przeważającej części działki zarządzanej przez Gminę Wrocław 

niskich i wysokich nasadzeń (długowieczne, wytrzymałe gatunki roślin o możliwie 

niewielkich potrzebach pielęgnacyjnych), zapewniających intymność, zacienienie, 

redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. 
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Rys. 7  Propozycja strefowania terenu dawnego cmentarza (działki B4.3Z). Opracowanie: ch+ architekci na 

użytek projektu „Miejsca Pamięci i Zapominania”  

Opis do rysunku:  

1. Pawilon edukacyjny 

2. Skwer wejściowy 

3. Strefa spotkań / edukacji 

4. Główna strefa zieleni i upamiętnienia  
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