
 Za małymi drzwiami znajduje się zakrystia o 

rozmiarach 3,5 x 5 m. Na północnej i zachodniej ścianie 

znajdują się herby wrocławskich rzemieślników. Kościół objęty 

został przez rzemieślników pod patronatem, dodatkowo w 

każdą trzecią niedzielę miesiąca w ich intencji do dzisiaj 

odprawiane są msze. W kościele można znaleźć także 

elementy barokowe - ponad rok temu decyzją proboszcza 

zostały tam przeniesione barokowe rzeźby, przedstawiające 

m.in. biczowanie Jezusa. 

 Na kościelnym witrażu widać 

św. Idziego z pastorałem i łanią. Ma 

także przebitą strzałą dłonią. Jedna z 

opowieści o świętym mówi, że spędzał 

sporo czasu na modlitwie w jaskini. 

Często przychodziła do niego łania i 

karmiła go mlekiem. Któregoś razu król 

Franków urządził w pobliżu polowanie, 

wypatrzył łanię i zaczął ją gonić. Łania wbiegła do jaskini, ale 

mimo to król wystrzelił w jej kierunku z łuku – Idziemu udało 

się zatrzymać ją „w locie”, stąd na witrażu przedstawiony jest 

z przebitą dłonią. W zamian król ufundował opactwo 

benedyktynów w Sankt Galle. 

 

 

 

 

KOLEJNE SPACERY: 

17 X, GODZ. 11.00 - SPACER PO KATEDRZE 

GRECKOKATOLICKIEJ I KOŚCIELE ŚW. KRZYSZTOFA 

18 X, GODZ. 10.00 - SPACER PO ZGROMADZENIU SIÓSTR 

NOTRE DAME (PODZIEMIA) I KOŚCIELE ŚW. MACIEJA (ZAPISY!) 

STOWARZYSZENIE ANIMACJI I ROZWOJU LOKALNEGO 

Istnieje od lipca 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 - 

KOŚCIOŁY PW. ŚW. KRZYŻA  

I ŚW. IDZIEGO 

sobota, 10 października 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Kościół pw. św. Krzyża 

 Kolegiatę ufundował książę Henryk IV Probus w 

wyniku zakończenia sporu, jaki toczył z wrocławskim 

biskupem, Tomaszem II . W dokumencie erekcyjnym z 11 I 

1288 r. książę zaznaczył, że kolegiata ma być pomnikiem dla 

jego rodziny. W swoim testamencie zaś wyrażał wolę, aby 

pochowano w niej jego ciało, dopóki nie zostanie 

wybudowana (ufundowana również przez księcia) świątynia 

dla zakonu cysterek.  

 Najpierw powstało prezbiterium (1288-1295), 

natomiast korpus nawy i transept, ufundowane przez biskupa 

Nankiera, wzniesiono w latach 1320-1350. 

 W dopiero budowanym prezbiterium pochowano 

Henryka Probusa. W 1300 r. wykonano płytę nagrobną, choć 

nie jest znany jej fundator. Do budowy grobowca 

wykorzystano biały wapień. Leżąca na tumbie płyta ma kształt 

prostokąta. Na niej spoczywa z kolei pełnowymiarowa 

rzeźbiona postać księcia w uroczystym stroju: kolczuga, na 

którą nałożono tunikę bez rękawów sięgającą za kolana i 

"spiętą" pasem z klamrą. W prawej ręce książę trzyma miecz, 

a w lewej - trójkątną tarczę z płaskorzeźbionym śląskim orłem. 

Na głowie miał mitrę, spod której wiją się książęce loki. Po obu 

stronach głowy umieszczone są dwie tarcze - z orłami śląskim i 

krakowskim. Twórca płaskorzeźby zadbał również o szczegóły 

takie jak mitra z haftem i dodatkowo wysadzana kamieniami. 

Piękna jest również tumba, której ściany ozdabiają gotyckie 

arkady. Między nimi zaś znajdują się postaci uczestniczące w 

pogrzebie. Na jednej ścianie tumby widać osoby świeckie, na 

pozostałych - duchownych. Dodatkowo przy narożnikach 

kroczą aniołowie, jakby podtrzymując płytę nagrobną. 

 Dolny kościół (pw. św. Bartłomieja) był wielokrotnie 

rabowany; służył jako schron, magazyn, a nawet stajnia. W 

XVII i XVIII w. wnętrze świątyni przeszło "barokizację" - 

ustawiono nowe ołtarze, a przede wszystkim emporę 

organową.  

 Dwukondygnacyjny układ kościoła jest nietypowy jak 

na śląskie warunki. W rzucie poziomym posiada on układ 

krzyża łacińskiego. Wymiary są imponujące: 66 m długości, 44 

m szerokości i 19 m wysokości (nawy). Najwyższa wieża sięga 

69 m (druga jest niższa, ponieważ nigdy nie dokończono jej 

budowy).  

 W czasie II wojny 

światowej zniszczeniu uległa 

część dachu i sklepień górnej 

kondygnacji, zawaliło się 

także jedno sklepienie 

dolnego kościoła ziszczania 

oceniano na 25%. Ksiądz 

Peikert w swojej słynnej 

kronice wspomina iż według 

planów wojskowych dolny 

kościół św. Bartłomieja miał  

zostać wzmocniony i zamieniony w wielki schron dla 

dowództwa obrony twierdzy. Plany te jednak nie zostały 

zrealizowane. 

 

Kościół pw. św. Idziego 

 Kościół został założony w latach 20. XIII w. przez 

dziekana wrocławskiego, Wiktora. Najprawdopodobniej miał 

pełnić funkcję kaplicy grobowej księcia bp. Jarosława. 

 W 1633 r., kiedy w katedrze wybuchł pożar i 

przeniósł się na kościół św. Idziego – palił się dach, zawaliło się 

sklepienie. Po remoncie wybudowano sklepienie płaskie, 

otynkowano go na przełomie XVII/XVIII w. W poł. XVIII w. 

znów wybuchł pożar, w wyniku którego kościół przebudowano 

w duchu barokowym, czego dowodem jest m.in. sklepienie 

kolebkowe. Zniszczenia po II w. św. nie były tak duże jak w 

przypadku katedry (ok. 70%) i wyniosły 15-20%. W 1945 r. 

kościół mógł normalnie funkcjonować. W latach 1952-1954 

przywrócono świątyni romański charakter, skuwając 

zewnętrzne tynki. Wewnątrz odbito je tylko w prezbiterium. 

W głowicy portalu powinien znajdować się ornament roślinny, 

ale nie jest widoczny. Ponadto zachował się fryz nałęczowy, 

ale na kościele widać tylko jego rekonstrukcję. Oryginał 

znajduje się na kościele św. Wojciecha (na ok. 2/3 wysokości 

budynku od strony hotelu Mercure). Obecnie jest to najlepiej 

zachowany w pierwotnej formie budynek we Wrocławiu.  

  

 

 

 

 

 

 

  


