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 W 1231 r. przy zespole klasztornym św. Franciszka w  Pradze (założonym przez córkę 

króla czeskiego, Agnieszkę) powstał szpital. Ponad 20 lat później zakon przyjął herb w formie 

czerwonego krzyża i sześcioramiennej gwiazdy na czarnym polu. Początkowo funkcjonowało 

jako laicki zakon szpitalny, dopiero później nabrało charakteru duchownego. 

 Do Polski zakon szpitalników sprowadziła siostra Agnieszki, księżna Anna, żona 

Henryka Pobożnego. Szpital, który przekazano zakonowi, znajdował się na terenie dworu 

książęcego, obejmującego również murowaną kaplicę dworską św. Macieja oraz rezydencję 

władcy (w której do śmierci mieszkała księżna Anna). Oficjalny dokument przekazania 

szpitala i kościoła krzyżowcom pochodzi z 26 II 1253 r. 

 

 Przez cały okres funkcjonowania szpital pełnił rolę nie tylko leczniczą, ale także 

opiekuńczą. Przebywały tu głównie osoby starsze, biedne oraz dzieci, wydawano również 

posiłki dla ubogich. Szpital dysponował 80 łóżkami, ponadto chorzy mogli korzystać z kaplicy. 

Od 1506 r. działał także sierociniec. Co ciekawe, chorzy, ubodzy i zakonnicy mieszkali i jadali 

wspólnie, nosili identyczne ubrania, a chorzy wybierali swojego tzw. mistrza, który 

uczestniczył w zarządzaniu klasztorem. 

 Cały kompleks klasztorny obejmował ok. 15 budynków, które były ze sobą połączone. 

Po północnej stronie znajdowały się najprawdopodobniej m.in. kuchnia, jadalnia, biblioteka, 

spiżarnia, stajnia, browar i piekarnia.  

 Klasztor funkcjonował z mniejszymi lub większymi problemami, wynikającymi m.in. z 

niegospodarności, wojen husyckich czy reformacji. W XVIII w. władze pruskie w ramach akcji 

industrializacji, zmusiły klasztor do założenia  magazynów i fabryki tytoniu. W 1804 r. w 

Prusach pojawił się zamiar konfiskaty dóbr klasztornych z wyłączeniem tych zakonów, które 

prowadziły działalność użyteczną społecznie. Nie uchroniło to szpitalników, którzy na 

podstawie edyktu sekularyzacyjnego z 1810 r. stracili swoje dobra. W wyniku "odwołania", 

szpital przeniesiono do budynku przy Zaułku Kapitulnym na Ostrowie Tumskim, a zakonnicy 

zamieszkali w budynku szkoły przy pl. Nankera.  

 W budynku klasztoru działało od tej pory gimnazjum św. Macieja, w którym kształcili 

się m.in. Józef von Eichendorff, poeta okresu romantyzmu, Jan Dzierżon, znawca i hodowca 

pszczół,  czy Franciszek Idzikowski, historyk Opolszczyzny. Uczniowie mogli korzystać z 

biblioteki, gabinetów przyrodniczych, sal: gimnastycznej, rysunkowej i muzycznej.  



 Po zakończeniu II wojny światowej budynek nie posiadał części 

dachu, sklepienia ani szyb w oknach. Pieniądze na przebudowę 

zgromadzono już w październiku 1946 r., a prace rozpoczęto rok 

później. Prowizoryczna czytelnia z 32 miejscami działała już od 1 I 

1947 r. W jeszcze częściowo zniszczonym budynku dawnego klasztoru 

umiejscowiono Zakład Archeologii i Historii Sztuki lwowskiego 

uniwersytetu. Już 18 VII 1946 r. przyjechał tu pierwszy transport z 

lwowskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Trzon kolekcji 

Ossolineum stanowiła biblioteka - gł. rękopisy i druki. Ponadto 

obejmowała ona także ryciny, mapy, medale, obrazy i posągi.  

 Początek kościołowi krzyżowców dała wzniesiona w 1. poł. XIII w. kaplica dworska pw. 

św. Macieja. Po otrzymaniu jej na własność (1253 r.), zakonnicy przystąpili do przebudowy, a 

właściwie do wzniesienia zupełnie nowej świątyni z zachowanym do dziś w południowej 

ścianie kamiennym portalem. Wzorem dla nowego kościoła stał się najprawdopodobniej 

rozbudowywany wówczas kościół św. Krzyża. Wieża powstała pod koniec XV w. i początkowo 

zakończona była smukłym gotyckim hełmem. W czasie kolejnej przebudowy hełm zmieniono 

na barokowy - niższy i cebulasty. W XVII w. wzniesiono - przylegający od północnej strony do 

prezbiterium - budynek mieszczący zakrystię i kaplicę św. Krzyża. Na ołtarzu kaplicy 

umieszczono przywiezione z Rzymu relikwie 10 męczenników i męczenniczek. W 1705 r. 

rozbudowano krypty grobowe, które znajdują się w zasadzie pod całą podłogą kościoła. 

 W 1945 r., podczas oblężenia Wrocławia, spłonął dach i hełm wieży, stopiły się 

dzwony. Dodatkowo w 1958 r. -w czasie wichury - zawalił się fragment sklepienia w miejscu, 

w którym styka się prezbiterium i północny transept, niszcząc przy tym renesansową 

ambonę. Odbudowa świątyni prowadzona była w latach 1959-1966. 

 Na fasadzie od strony zachodniej znajduje 

się fragment gotyckiej, marmurowej płyty 

nagrobnej pochodzącej z cmentarza św. Agnieszki 

(znajdującego się po przeciwnej stronie ul. 

Szewskiej). W chodniku przed wejściem do wieży  

od strony południowej leży granitowa płyta z 

kolistymi otworami. Pozostała ona po drugim 

cmentarzu, przykościelnym. Nawiązuje ona do 

średniowiecznego kultu zmarłych - otwory 

wypełniano olejem, łojem bądź woskiem i zapalano w nich światło.  

 Po stronie południowej stoi również pomnik św. Jana Nepomucena z 1723 r. 

Pierwotnie znajdował się w murze otaczającym cmentarz - w roku ul. Szewskiej i pl. Nankera. 

Autorem pomnika był Jan Jerzy Urbański, jeden z najlepszych śląskich artystów barokowych. 

Św. Nepomucen został przedstawiony jako adorujący krucyfiks, natomiast w reliefie 

umieszczono scenę zrzucenia go z mostu praskiego do Wełtawy. Nad reliefem usytuowano 



głęboki otwór, wcześniej zamykany kutą kratą (skradziona w 1995 r.), w którym wystawiano 

światło.  

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE ANIMACJI I ROZWOJU LOKALNEGO 

Istnieje od lipca 2015 r. Cel statutowy to aktywizonowanie społeczności lokalnych oraz 

działanie na rzecz rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu innowacyjnych form współpracy. 

Zajmuje się organizacją spacerów tematycznych, opracowywaniem dokumentów 

strategicznych dla samorządów oraz organizacją szkoleń i warsztatów.  

www.sarl.wroclaw.pl 

 

Spacerempowroclawiu.pl to strona internetowa poświęcona tematyce zabytków Wrocławia, historii miasta, 

zasłużonym mieszkańcom, literaturze „z Wrocławiem w tle” oraz wydarzeniom kulturalnym.  

www.spacerempowroclawiu.pl 

www.facebook.com/spacerempowroclawiu 
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