
inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia - zmurowano 

przy kościółku tablicę upamiętniającą go jako miejsce stałych 

spotkań Polaków w latach 1921-1939. 

 Wewnątrz kościoła, wokół prezbiterium, znajduje się 

kamienna gotycka dekoracja. Składa się ona z 10 segmentów 

obramujących sedilia (miejsce przeznaczone dla kapłana 

odprawiającego nabożeństwo i służby liturgicznej), 

zawierających ślepe arkady z maswerkami oraz 

sakramentarium. Dekoracja ta powstała na początku XIV 

wieku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

SPACEREM PO (NIEZNANYM) 

WROCŁAWIU - 

DAWNY ZAMEK NA 

OSTROWIE TUMSKIM 

 
niedziela, 18 października 2015 r. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 Gród na zachodnim cyplu Ostrowa Tumskiego 

powstał w X w. jako 

siedziba namiestników - 

kasztelanów. Był to drugi 

wrocławski gród - 

pierwszy istniał we 

wschodniej części wyspy, 

w pobliżu katedry. 

Założenie otaczał wał 

drewniano-ziemny, umocniony częstokołem. Dwukrotnie 

powiększano jego obszar kosztem tzw. podgrodzia. 

Zabudowania były drewniane, a w XII w. Piotr Włost 

ufundował murowaną kaplicę i klasztor benedyktynów.  

 W 1166 r. książę Bolesław Wysoki zajął gród i 

wybudował w nim kamienną rezydencję i nową kaplicę 

zamkową. Od tej pory gród funkcjonował jako stała siedziba 

książąt. Jego następca, Henryk I, nie inwestował zbytnio we 

wrocławski zamek, przekazując go z kolei swemu synowi, 

Henrykowi II. Ten z kolei w latach 30. XII w. skupił się na 

budowie ceglanej kaplicy, aby przechowywać w niej relikwie 

św. Krzyża. 

 Najazd mongolski nie spowodował większych szkód 

w samej zabudowie. Zginął wtedy jednak Henryk II, a jego 

następca, Henryk III, zbudował jedynie mury wokół grodu. 

Dopiero Henryk IV Probus zdecydował się na prace budowlane 

o większym zasięgu: powiększył palatium, wzniósł budynek 

opactwa oraz nową kaplicę - dwa ostatnie obiekty przeznaczył 

na mauzoleum. Ponadto na terenie grodu książę ufundował 

klasztor cysterek, jednak fundacja ta nigdy nie została 

zrealizowana. 

 Następujący po Henryku IV książęta nie rezydowali 

już na tym zamku. W XIV w. obiekty te zostały użyczone 

kapitule kolegiaty św. Krzyża na cele mieszkalne, a później 

oddane jej  na własność. Kapituła zaś dokonała podziału 

terenu na kurie kanonicze, dodatkowo wznosząc od frontu 

zabudowania gospodarcze. Wszelkie obiekty sakralne (poza 

kaplicą św. Marcina) zostały zniesione.  

 Kolejne zmiany miały miejsce w wyniku sekularyzacji 

z 1810 roku. Wówczas rozebrano pozostałości murów 

obronnych i wieżę bramną, służącą przez pewien czas jako 

więzienie. Na terenie dawnych kurii kanoniczych wzniesiono 

gmach Zjednoczonej Loży Wolnomularskiej (1815 r.) oraz 

szpital dla dzieci. W dużej części rozebrano mury obronne. W 

1885 r. w ramach regulacji geometrycznej okolic pl. Bema 

przez dawny teren zamku przebito obecną ul. św. Marcina. 

 Dzięki pracom badawczym prowadzonym w latach 

1949-1974 udało się wyeksponować relikty południowego 

muru obwodowego wraz z fundamentami zamku z XIII wieku. 

Zachowały się one w budynku zajmowanym obecnie przez 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Notre Dame.  

 Warto się również zatrzymać chwilę przy tym 

budynku. W 2. poł. 

XIX w. powstał tu 

konwikt św. Anny, 

czyli szkoła dla 

dziewcząt. Obecny 

budynek powstawał 

od 1856 r. i 

kilkukrotnie był 

rozbudowywany - ostatni raz w 1921 r. o nową klatkę 

schodową. Uległ poważnym zniszczeniom w 1945 r., a później 

został w pewnej części odbudowany (poza skrzydłem 

znajdującym się na działce nr 14). 

 

Kościół św. Marcina 

 Kaplica pw. św. Marcina na terenie zamku 

książęcego wymieniana była już w 1149 roku. Wedle 

przekazów, w niej w czasie najazdu mongolskiego bł. Czesław 

miał skutecznie modlić się o ocalenie mieszkańców 

zgromadzonych na zamku. 

 Fundatorem kościoła był najprawdopodobniej Piotr 

Włostowic. We wspomnianym już 1149 r. książę Bolesław 

Kędzierzawy przekazał świątynię opactwu premonstratensów. 

Opactwo to (pod wezwaniem św. Marcina) założył na 

Ostrowie Tumskim biskup Wawrzyniec około 1148-1155 roku. 

W 1224 r. przybyli z Krakowa dominikanie, gościnnie 

zamieszkali w opactwie św. Marcina, głosząc kazania w 

kościółku. Należy jednak zaznaczyć, że mowa tu o pierwszym 

kościele, który stał w pobliżu obecnej świątyni. 

 Nową gotycką kaplicę zamkową pw. NMP wzniósł 

Henryk IV Probus. Miała ona być kaplicą grobową, mauzoleum 

rodzinnym. Budowa przypadła na lata 1284-1287, kiedy zamek 

utracił już swoje znaczenie strategiczne, ale posiadał pewien 

prestiż jako stara siedziba rodu. Najprawdopodobniej w 1288 

r. przerwano budowę, co wynikało z zakończenia konfliktu 

między księciem i biskupem Tomaszem. Książę na pamiątkę 

tego wydarzenia postanowił ufundować kolegiatę św. Krzyża. 

Przerwa w inwestycji trwała kilka lat. 

 W XIV lub XV w. romańska kaplica została rozebrana 

i w związku z tym pojawiła się potrzeba kontynuacji budowy 

zapoczątkowanej przez Henryka Probusa. Mimo to 

postanowiono o tym, że nowa świątynia powstanie w 

okrojonej wersji. Powstający kościół otrzymał wezwanie św. 

Marcina, patrona rycerzy.  

 W XV i XVI w. kościół dwukrotnie strawił pożar. 

Mimo to w 1512 r.  w kronikach odnotowano, że świątynia nie 

ma sklepień, tylko strop kasetonowy, malowany i zdobiony 

złotymi gwiazdami. Kilkukrotnie go odnawiano. 

 Świątynia dość mocno związana była z polskością. 

Na ważnym miejscu koło ambony znalazł się obraz Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Od 1920 r. działało przy niej polskie 

Towarzystwo Kościelne. W latach 1921-1939 posługę 

kapłańską pełnili tu księża patrioci, m.in. Józef Matuszek, 

wielokrotnie podkreślający konieczność powrotu Wrocławia 

do Polski. Ostatnia polska msza w kościele św. Marcina odbyła 

się 17 IX 1939 roku. 

 Kościół nie przetrwał II wojny światowej: zniszczeniu 

uległy epitafia, wystrój i wyposażenie, w tym barokowy ołtarz. 

Skalę tych zniszczeń oceniano na 80%. Odbudowę 

finansowano z dotacji państwowych, ale i składek 

duchownych archidiecezji wrocławskiej. W 1983 roku - z  


