
 Ewangelicy zyskali prawo do kościółka najpierw w 

1523 r., co jednocześnie sprawiło, że kuśnierze stracili prawo 

obsadzania stanowiska kaznodziei. Później od 1888 r. 

świątynia funkcjonowała jako kościół filialny wobec 

ewangelickiej parafii św. Marii Magdaleny. Od 1956 r. kościół 

należy do niemieckiej parafii ewangelickiej. 

 W historii kościółka św. Krzysztofa warto też 

wspomnieć, że służył on przede wszystkim ludności polskiej. 

W 1416 r. jeden z wrocławskich patrycjuszy płacił 12 grzywien 

każdego roku, aby głoszono w nim kazania w języku polskim. 

Odbywały się one 2 razy w ciągu dnia: rano i w południe. 

Dopiero w XVII w. południowe kazanie zastąpiono 

niemieckojęzycznym. Zwyczaj ten utrzymał się do 1829 r., 

choć "Dziennik Górnośląski" jeszcze w 1848 r. wspominał o 

wygłaszanych od czasu do czasu polskich kazaniach. 

 W XVI w. przy kościele działał chór i polska szkoła, w 

której dzieci uczyły się katechizmu i recytowania Biblii. 

 Zniszczenia kościoła w 1945 r. ocenia się na 75%. Ks. 

Peikert pisał, że kościół padł ofiarą pożaru w wielkanocny 

poniedziałek, w wyniku czego wypalone zostało wnętrze, 

zawaliły się dachy, żebra sklepienia i hełm wieży. Powojenna 

odbudowa rozpoczęła sie już 2 lata po zakończeniu działań 

wojennych, lecz ostatnie prace przypadły dopiero na lata 70.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE ANIMACJI I ROZWOJU LOKALNEGO 

Istnieje od maja 2015 r. Cel statutowy to 

aktywizowanie 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 

kontakt@sarl.wroclaw.pl 

tel. 601 997 773 

 

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 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 
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Katedra greckokatolicka  

 Kiedy do Wrocławia w 1226 r. przybyli franciszkanie, 

książę Henryk Pobożny ufundował dla nich kościół i klasztor 

pw. św. Jakuba właśnie przy pl. Nankiera 15. W 1241 r., gdy 

miasto najechali Tatarzy, budowa świątyni jeszcze trwała. Po 

śmierci księcia jego dzieło dokończyła więc księżna Anna, 

pozyskując na ten cel środki ze sprzedaży kosztowności po 

poległym mężu. W prezbiterium romańskiego kościoła 

początkowo spoczęły zwłoki Henryka, a w 1380 r. ustawiono 

tam jego sarkofag. W kolejnych latach w kościele św. Jakuba 

odprawiano msze za duszę księcia. 

 Rozbudowa kościoła św. Jakuba do obecnego 

kształtu rozpoczęła się na początku XIV w. i trwała bardzo 

długo z powodu braku środków finansowych. Budowę nowego 

prezbiterium udało się dokończyć dzięki ofiarności 

mieszczanina Tylo i jego żony. Po śmierci został on nawet 

pochowany przed ufundowanym przez siebie ołtarzem.  

 W 1529 r. franciszkanie zostali przeniesieni do 

opuszczonego klasztoru św. Doroty przy ul. Świdnickiej, a 

klasztor i kościół przy pl. Nankiera trafiły do 

premonstratensów z opactwa św. Wincentego w Ołbinie. 

Nowi właściciele zmienili wezwanie kościoła na św. 

Wincentego. Ze względu na trudną sytuacją finansową, nie 

remontowali swojej świątyni. Poprawa nastąpiła dopiero w 2. 

poł. XVII w., kiedy to odnowiono sarkofag księcia, 

zainstalowano nowe organy, zamontowano rzeźbione stalle, 

tabernakulum czy ambona. Kościół ozdabiały obrazy Michaela 

Willmanna. W latach 1723-1727 w miejscu zburzonej starej 

kaplicy (po południowej stronie kościoła) powstała kaplica 

Matki Boskiej Bolesnej. Fundatorem był ówczesny opat 

klasztoru, Ferdinand von Hochberg. Kaplica otrzymała bogaty 

wystrój, m.in. freski pod kopułą ze scenami z życia Matki 

Boskiej, piękną kratę, "Pietę"  w ołtarzu oraz figury św. 

Barbary czy św. Jana Nepomucena. 

 Po sekularyzacji w 1810 r. klasztor przekazano na 

siedzibę Wyższego Sądu Krajowego, a kościół stał się świątynią 

parafialną. Obecnie w klasztorze mieści się Wydział 

Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Zniszczenia kościoła i klasztoru w wyniku działań 

wojennych oceniano na 75%. Wieżę trafił pocisk, a spadający 

gruz uszkodził ścianę chóru. Pożar strawił dachy, ponadto w 

jego efekcie runęły sklepienia. Został jednak odbudowany, 

zachowując swój zasadniczy kształt.  

 W 1997 r. podczas Kongresu Eucharystycznego 

papież Jan Paweł II przekazał kościół Eparchii Wrocławsko-

Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, która 

uczyniła z niego swoją katedrę. Wówczas zmieniono także 

wezwanie kościoła - na Podwyższenia Krzyża Pańskiego. 

  

 

 

Kościół pw. św. Krzysztofa 

 Zanim na pl. św. Krzysztofa stanął obecny kościół, 

znajdowała się tu kaplica pw. św. Marii Egipcjanki, pełniąca 

rolę kaplicy pogrzebowej kościoła parafialnego św. Marii 

Magdaleny. Świątynia była silnie powiązana z zamożnym i 

znaczącym cechem kuśnierzy, którego członkowie 

zamieszkiwali okolice dzisiejszej ul. Oławskiej. Przekazywali 

oni spore środki na wyposażenie kościoła, m.in. ołtarz. 

 Z 1405 r. pochodzi umowa z mistrzem Henrykiem z 

Ząbkowic na wykonanie sklepienia sieciowego (forma 

nieznana raczej we wrocławskich świątyniach). Dzięki 

rozbudowie kościół uzyskał dzisiejszą formę, a następnie 

zmienił wezwanie na św. Krzysztofa. W 1461 r. po stronie 

zachodniej kościoła została zbudowana wieża. Wzniesiono ją 

na planie kwadratu i zwieńczono ostrosłupowym hełmem o 

drewnianej konstrukcji, lecz pokrytym ołowianą blachą. W 

sześciopiętrowej konstrukcji kolejne kondygnacje oznaczono 

gzymsami. W 1539 r. kościół otrzymał zegar. 

Najprawdopodobniej również wtedy wzniesiono przy kościele 

mały domek, z przeznaczeniem na mieszkania dla służby 

cechu kuśnierzy. Zakrystia pochodzi z kolei z 1602 roku. Kilka 

lat później kościół wzbogacił się o stalle, ambonę oraz empory. 

Szczególną uwagę już wtedy zwracały dwie rzeźby 

przedstawiające św. Krzysztofa, w tym jedna ze świętym 

trzymającym Dzieciątko Jezus i dębowy kij. Z lat 1576-1702 

pochodzą 3 dzwony, a z 1726 r. - organy. 

 W latach 1760-1806 i w 

1813 r. kościół przekształcono w 

magazyn zboża dla wojska 

pruskiego. Dopiero w latach 80. XIX 

w. przeprowadzono remonty 

wnętrz, jednak nieudolność 

projektantów sprawiła, że 

przyniosły one więcej złego niż 

dobrego.   

   


