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Clara Immerwahr - Urodziła się 21 

czerwca 1870 roku w podwrocławskiej wsi 

Polkendorf (dziś Wojczyce), jako 

najmłodsza córka doktora chemii Philippa 

Immerwahra i Anny z domu Krohn. Po 

ukończeniu Töchterschule von Fräulein 

Krug we Wrocławiu studiowała na 

Uniwersytecie Wrocławskim. 22 grudnia 

1900 roku uzyskała stopień doktora magna 

cum laude na podstawie rozprawy 

„Przyczynki do określenia 

rozpuszczalności trudnorozpuszczalnych soli rtęci, miedzi, 

ołowiu, kadmu i cynku”. Była pierwszą kobietą, która na tej 

uczelni uzyskała ten stopień naukowy. W 1901 roku poślubiła 

Fritza Habera (1868–1934), po studiach pracowała razem  

z mężem w Karlsruhe. Tłumaczyła m.in. prace Habera na 

angielski. Gdy Fritz Haber objął w czasie I wojny światowej 

kierownictwo naukowe nad całą dziedziną gazów bojowych, jego 

żona skrytykowała publicznie jego działalność jako „perwersję 

nauki”. Wieczorem 2 maja 1915 popełniła samobójstwo strzelając 

sobie w pierś z wykradzionego mężowi pistoletu, po tym, jak 

dowiedziała się, że wyprodukowany przez jej męża gaz zabił pod 

Ypres pięć tysięcy Francuzów. 19 grudnia 2011 roku na budynku 

głównym wrocławskiego uniwersytetu odsłonięto poświęconą jej 

tablicę pamiątkową. 
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Jan Styka (ur. 8 kwietnia 1858 we 

Lwowie, – polski malarz, ilustrator 

książkowy. Był synem Czecha, 

austriackiego oficera. Studiował  

w akademii sztuk pięknych w Wiedniu, 

później w Rzymie, Paryżu, Krakowie (pod 

kierunkiem Jana Matejki). Po studiach 

zamieszkał we Lwowie, gdzie miał swoją 

pracownię. W latach 1888-1890 

zamieszkiwał w Kielcach w pałacyku na Wzgórzu Karscha. Od 

1900 r. zamieszkał w Paryżu, a od 1910 we Włoszech (na wyspie 

Capri). Razem z pielgrzymką polską, 11 kwietnia, w wielką 

sobotę, był na audiencji u papieża. 28 kwietnia 1925 rano, zastano 

go w łóżku martwego. Miał dwóch synów, także artystów 

malarzy: Tadeusza (1889-1954) i Adama (1890–1959), oraz córki 

Marię, Zofię i Janinę. Po pogrzebie w Rzymie, tymczasowo został 

pochowany w Verano. Malował obrazy historyczne, religijne  

i batalistyczne. Namalował cztery panoramy, w tym w 1894 – 

wraz z Wojciechem Kossakiem znaną Panoramę Racławicką 

eksponowaną we Wrocławiu.  
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Anioł Ślązak herbu Seffler, łac. Angelus 

Silesius, właściwie Johannes Scheffler (ur. 

25 grudnia 1624 we Wrocławiu, zm. 9 lipca 

1677) – śląski poeta religijny doby baroku, 

tworzący w języku niemieckim. Pisał utwory 

apologetyczne, pieśni religijne i aforyzmy  

o mistycznym zjednoczeniu z Bogiem. Jego 

dzieła czytywali zarówno protestanci, jak  

i katolicy. W lipcu 1648 na Uniwersytecie w Padwie uzyskał 

doktorat z medycyny i filozofii. Od listopada 1649 był osobistym 

i nadwornym lekarzem luterańskiego księcia Sylwiusza Nimroda 

Wirtemberskiego w Oleśnicy. Na tle ortodoksyjnego podejścia do 

wiary przez wpływowego na dworze pastora Freytaga oraz 

wydanego przez księcia zakazu druku ksiąg mistyków popadł w 

konflikt z gminą protestancką i w 1652 przeniósł się do 

Wrocławia, gdzie został lekarzem w klasztorze Zakonu 

Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą przy kościele pod wezwaniem 

Św. Macieja. 12 czerwca 1653 r. przeszedł we wrocławskim 

kościele pod wezwaniem św. Macieja na katolicyzm, przyjmując 

łacińskie imię Angelus. Druga część jego imienia pochodzi 

zapewne od łacińskiej nazwy Śląska, ale ma też związek  

z łacińskim słowem Elysium. Swój majątek przeznaczył na cele 

dobroczynne. W 1654 został lekarzem cesarza Ferdynanda III  

w Wiedniu, od którego otrzymał honorowy tytuł cesarsko-

królewskiego lekarza nadwornego. Ostatnie 10 lat życia spędził  

w klasztorze pod wezwaniem św. Macieja, będąc lekarzem 

ubogich oraz kapłanem. Umarł wyniszczony przez ascezę  

i chorobę.   
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Bolesław Kominek (ur. 23 grudnia 1903 

w Radlinie, zm. 10 marca 1974 we 

Wrocławiu) – polski duchowny 

rzymskokatolicki, arcybiskup 

metropolita wrocławski w latach 1972–

1974, kardynał od 1973. Studiował na 

Uniwersytecie Jagiellońskim  

w Krakowie i w Instytucie Katolickim w Paryżu (1927–1930).  

W okresie studiów paryskich działał jako duszpasterz wśród 

emigrantów polskich. Podczas II wojny światowej przebywał  

w Lublinie i na Górnym Śląsku, prowadził działalność 

charytatywną i duszpasterską na rzecz jeńców wojennych  

i więźniów obozów koncentracyjnych. Stworzył podstawy do 

powołania w 1972 diecezji opolskiej. Nie zgadzał się na osobne, 

nowe parafie dla repatriantów z Kresów, podobnie jak zakazywał 

nabożeństw tylko dla Górnoślązaków. Z nagrobków na 

cmentarzach w ramach odniemczania nakazywał skuwać 

niemieckie napisy, kapłanów mówiących w gwarze górnośląskiej 

zachęcał do nauki polskiego. W Niemczech traktowano go jako 

polskiego nacjonalistę, a w Polsce jego działalność spotkała się  

z niechętnym przyjęciem władz komunistycznych, które 

oskarżały go o antypolonizm. 26 kwietnia 1951 otrzymał papieską 

nominację na biskupa tytularnego Sophene z zadaniami rządcy 

polskiej części archidiecezji wrocławskiej i rezydencją we 

Wrocławiu. Był inicjatorem i autorem listu biskupów polskich do 

niemieckich z 1965, przez wiele lat działał na rzecz uznania przez 

Niemcy Zachodnie granicy na Odrze i Nysie.  
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Max Born (ur. 11 grudnia 1882 we Wrocławiu, 

zm. 5 stycznia 1970 w Getyndze) – pochodzący 

z wielkomieszczańskiej rodziny niemiecko-

żydowskiej matematyk i fizyki. Urodził się  

i wychował we Wrocławiu, gdzie jego ojciec 

wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim. Po 

ukończeniu Gimnazjum im. Króla Wilhelma 

studiował kolejno na uniwersytetach we 

Wrocławiu, Heidelbergu i Zurychu. W roku 1909 został 

wykładowcą uniwersytetu w Getyndze, skąd w roku 1912 

przeniósł się do University of Chicago. W roku 1919, po służbie 

wojskowej w armii niemieckiej, został profesorem uniwersytetu 

we Frankfurcie nad Menem, później w Getyndze. Sformułował  

w tym czasie standardową obecnie interpretację kwadratu funkcji 

falowej (ψ*ψ) w równaniu Schrödingera jako gęstości 

prawdopodobieństwa znalezienia cząstki, za co w 1954 roku 

otrzymał Nagrodę Nobla. Z powodu antysemickiej polityki rządu 

III Rzeszy wyjechał w 1933 roku do Cambridge, skąd w roku 

1936 przeniósł się do Uniwersytetu w Edynburgu. Wykładał tam 

do 1953 r. Po II wojnie światowej powrócił do Niemiec. W 1955 

r. podpisał Manifest Russella-Einsteina, a w 1957 r. – z innymi 

naukowcami z Göttinger 18 – Manifest z Göttingen przeciw 

wyposażeniu Bundeswehry w taktyczną broń atomową. 

Pochowany w Getyndze. Dom, w którym się wychował, znajduje 

się we Wrocławiu przy placu Wolności 4. Był dziadkiem 

australijskiej piosenkarki i aktorki, Olivii Newton-John.  
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Jerzy Marian Grotowski (ur. 11 sierpnia 1933 

w Rzeszowie, zm. 14 stycznia 1999  

w Pontederze) – polski reżyser teatralny, 

teoretyk teatru, pedagog oraz twórca metody 

aktorskiej. Jeden z największych reformatorów 

teatru XX wieku. W końcu lat 50. Grotowski 

objął dyrekcję Teatru 13 Rzędów w Opolu, 

który wkrótce przemianował na Teatr 

Laboratorium 13 Rzędów. W 1965 doceniany przez krytykę teatr 

przeniósł się do Wrocławia i skrócił nazwę do Teatr Laboratorium. 

W tym czasie Grotowski jest już całkowicie skupiony na pracy  

z aktorem, formułuje ideę aktu całkowitego i de facto przekształca 

teatr w laboratoryjny ośrodek badania metody aktorskiej. W 1965 

publikuje jeden z najważniejszych manifestów teatralnych XX 

wieku – „Ku teatrowi ubogiemu”. Teatr rozwiązał się w 1984 

roku, a w 1990 w jego dawnej siedzibie otwarto Ośrodek Badań 

Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-

Kulturowych. Placówka po dziś dzień zajmuje się dokumentacją 

działalności artystycznej Grotowskiego i Teatru Laboratorium, 

badaniem jego twórczości i recepcji. Ośrodek organizuje wiele 

spotkań, konferencji, warsztatów teatralnych, pokazów, w które 

zaangażowani są dawni współpracownicy Grotowskiego, jego 

uczniowie, egzegeci i naśladowcy z całego świata. 29 grudnia 

2006 roku Ośrodek został przekształcony w Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego.  
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Ludwik Hirszfeld (ur. 5 sierpnia 1884  

w Warszawie, zm. 7 marca 1954 we Wrocławiu) – 

lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej 

szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny 

nauki – seroantropologii. Do jego najważniejszych 

osiągnięć naukowych należy praca nad grupami 

krwi. Prowadził ją w latach 1907–1911 wraz  

z Emilem von Dungernem w Zurychu. Odkrył wówczas prawa 

dziedziczenia grupy krwi i wprowadził oznaczenie grup krwi jako 

0, A, B i AB, przyjęte na całym świecie w 1928. Oznaczył również 

czynnik Rh i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego, co 

uratowało życie wielu noworodkom. W 1950 r. był nominowany 

do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie zagadki 

zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem. Po 

odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 współtworzył 

Państwowy Instytut Higieny w Warszawie. Kierował nim w latach 

1924–1939. W latach 1924–1925 był dyrektorem Państwowego 

Zakładu Badania Surowic.. W czasie II wojny światowej wraz  

z innymi Żydami został zmuszony do zamieszkania w getcie 

warszawskim. W lipcu 1942 uciekł z getta na aryjską stronę.  

W roku 1943 spisał swoją autobiografię, która ukazała się w roku 

1946 pt. „Historia jednego życia”. W 1945 przeniósł się do 

Wrocławia i podjął pracę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W 1952 roku utworzył we Wrocławiu Instytut 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. W tym samym roku 

został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i wszedł 

w skład jej prezydium. 
 

 

http://www.wroclaw.pl/


 

 

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE 
ul. Gliniana 58/11, 50-526 Wrocław 
tel. 693 145 674, e-mail: stowarzyszenie.update@gmail.com 

Projekt „Wrocławskie Oblicza Patriotyzmu” jest 
współfinansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl  

Edith Stein (imię zakonne św. Teresa Benedykta od 

Krzyża; ur. 12 października 1891 we Wrocławiu, zm. 

ok. 9 sierpnia 1942 w Oświęcimiu (KL  Auschwitz II-

Birkenau) – niemiecka filozof pochodzenia 

żydowskiego, karmelitanka bosa, święta i męczennica 

Kościoła katolickiego, patronka Europy. Edith Stein 

urodziła się w święto Jom Kipur w wielodzietnej, 

zamożnej rodzinie żydowskiej na wrocławskim 

Przedmieściu Odrzańskim. Była najmłodszym  

z jedenaściorga dzieci handlarza drewnem Siegfrieda 

Steina (z Gliwic) i Augusty Stein z domu Courant (z Lublińca). Ojciec 

zmarł, kiedy miała tylko dwa lata, od tego czasu matka zajmowała się 

zarówno dziećmi, jak i firmą swego zmarłego męża. Pomimo żywej 

wiary całej rodziny, a zwłaszcza matki, w 14 roku życia Edith 

zadeklarowała, iż jest ateistką. Studiowała na Uniwersytecie 

Wrocławskim germanistykę, historię i psychologię pod kierunkiem 

Williama Sterna – twórcy skali IQ. Od 1913 studiowała w Getyndze pod 

kierunkiem Edmunda Husserla. Napisała i obroniła u niego rozprawę 

doktorską „O zagadnieniu wczucia”. Spotkała wtedy Maxa Schelera, 

stykając się jednocześnie z nietypowym dla niej spojrzeniem na 

katolicyzm. 1 stycznia 1922 przyjęła chrzest w Kościele katolickim, 

przyjmując imię Teresa. W obliczu narastających prześladowań Żydów 

31 grudnia 1938 została przeniesiona do karmelu w Echt w Holandii. Po 

zajęciu Holandii przez Niemców została zatrzymana podczas masowych 

aresztowań katolików pochodzenia żydowskiego 2 sierpnia 1942,  

w odwecie za ogłoszenie listu pasterskiego episkopatu holenderskiego  

w obronie Żydów. Ostatni raz widziano ją 7 sierpnia na dworcu głównym 

we Wrocławiu podczas postoju pociągu wiozącego ją wraz z innymi 

Żydami do obozu w Oświęcimiu. Prawdopodobnie 9 sierpnia została 

zagazowana w niemieckim nazistowskim obozie zagłady KL Auschwitz 

II-Birkenau w Oświęcimiu.  
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