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„Spacerem po historycznym Wrocławiu” – Wrocław Piastowski 

 

W zasadzie od późnej starożytności w miejscu obecnych mostów Piaskowego i Młyńskiego 

istniały brody - jedyne miejsca w których można było je przebyć. Tędy przebiegała jedna z 

odnóg szlaku bursztynowego prowadzącego znad wybrzeża Morza Bałtyckiego do północnych 

Włoch. Ze względu na swoje strategiczne położenie ten odcinek Odry zagospodarowywany był 

już bardzo wcześnie. Pierwszy gród założyli tu prawdopodobnie w IX w. Ślężanie. Stał on w 

środkowej części obecnej ulicy św. Idziego, pełniąc funkcję grodu granicznego broniącego 

północnej flanki ich terytorium (najstarsze znaleziska archeologiczne datowane są na 940 r.). 

W X w. w północnej części wyspy Ostrów Tumski, w rejonie obecnej ulicy św. Marcina, powstał 

nowy gród, związany z państwem czeskim. Przypuszczalnie w 2. poł. X w. lokalne plemiona 

popadły w jakąś formę 

zależności od monarchii 

przemyślidzkiej, w 973 r. 

podlegały one pod 

nowopowstałą diecezję w 

Pradze. Z czasem ziemie te 

przeszły pod panowanie 

Mieszka I, który - chcąc 

umocnić swoją władzę na tych 

terenach - rozbudował gród 

(ok. 985 r.) w formie tzw. 

grodu piastowskiego. 

 

W ramach kolejnych faz rozwojowych na przełomie X i XI w. oraz w XI w. gród sukcesywnie 

powiększano kosztem podgrodzia. Powstały dwa połączone pasy umocnień - mniejszy w 

kształcie koła w rejonie obecnej ulicy św. Marcina oraz większy, w formie elipsy, biegnący 

ukośnie z północy na południe, poczynając od umocnień mniejszego grodu do miejsca, w 

którym stoi obecnie katedra. Drewniano-ziemne obwarowania były głównym i najbardziej 

widocznym elementem ówczesnej architektury na Ostrowie. W grodzie wrocławskim władcy 

przebywali tu tylko czasowo w związku z działaniami wojskowymi lub politycznymi. Stanowił 

on więc gł. siedzibę administracji terenowej w randze kasztelana. W obrębie wałów stały 

drewniane budynki: siedziba kasztelana, załogi wojskowej i służby, magazyny, arsenał itp. 

Przed 1149 r. palatyn Piotr Włost ufundował murowaną kaplicę pw. św. Marcina i opactwo 

benedyktyńskie w obrębie mniejszego grodu. W południowej części większego grodu ok. 1000 

r. powstała pierwsza katedra i 

pałac biskupi. Z czasem obszar ten 

stał się wyłączną własnością 

biskupa i kapituły katedralnej. 

Pierwsza wzmianka o grodzie nad 

Odrą pochodzi z Kroniki Thietmara, 

który opisując zmagania Bolesława 
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Chrobrego z cesarzem Henrykiem II wspomniał, że Bolesław - po zakończeniu oblężenia 

Niemczy przez wojska cesarza - świętował zwycięstwo w grodzie WORTIZLAVA (1017 r.).  

Zamek na Ostrowie Tumskim 

W 1166 r. gród wrocławski został 

zajęty przez księcia Bolesława 

Wysokiego. Ojcem księcia był 

Władysław Wygnaniec, który 

stracił swoją domenę w wyniku 

konfliktu z braćmi. Bolesław 

odzyskał władzę dzięki pomocy 

cesarza niemieckiego Fryderyka I 

Barbarossy. Zdecydował się na 

budowę na terenie grodu 

kamiennej rezydencji 

(palatium). Gród, z którego 

książęta korzystali dotychczas 

tylko przejściowo, przekształcił się więc w stałą rezydencję książąt dzielnicowych. Nowy obiekt 

stanął w mniejszym grodzie (na północ od ul. Św. Marcina), w miejscu drewnianej siedziby 

kasztelana. Centralną częścią rezydencji stanowiła 18-boczna wieża i przylegające do niej 

palatium w formie romańskiego donżonu. Ściany zewnętrzne wieży miały grubość ok. metra, 

zewnętrzna średnica budynku wynosiła 26 m. a wewnętrzna 21 m. Budynek posiadał 

drewniany, belkowany strop utrzymywany przez centralny filar. Ostatnie badania 

archeologiczne udowodniły, iż obiekt posiadał przynajmniej 3 piętra służące funkcjom 

sakralnym i rezydencjonalnym. Jego pozostałości można obejrzeć w podziemiach budynku 

należącego do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame.  

Kolejny władca, Henryk Brodaty, 

nie inwestował w zamek, gdyż 

rozbudowywał swoje siedziby na 

lewym brzegu Odry i w Legnicy. 

Zamek na Ostrowie Tumskim 

przekazał swojemu synowi, 

Henrykowi II Pobożnemu, 

którego największą inwestycją w 

tym miejscu była budowa 

ceglanej, 4-bocznej kaplicy. 

Prawdopodobnie przeznaczona 

była dla sprowadzonych do 

Wrocławia relikwii Świętego Krzyża. Najazd mongolski w 1241 r. nie przyniósł zamkowi na 

Ostrowie większych szkód, schronili się tu mieszkańcy lewobrzeżnego Wrocławia. W bitwie 

pod Legnicą zginął jednak książę Henryk II. Jego następca, Henryk III, otoczył zamek murami 

ceglanymi z 2 bramami - Wodną od północy i Grodzką od południa. Jednak rozbudowę 

zabudowań zamkowych podjął w bardzo szerokim zakresie dopiero władający od 1270 r. 



3 
 

Henryk IV Probus. Palatium zostało powiększone, zaś 18-boczną wieżę zastąpiono nową 

gotycką o rzucie ośmioboku i nawet 4 piętrach wysokości (oktagon). W dolnej części mieściły 

się pomieszczenia gospodarcze, w tym kuchnia i spiżarnia; centralną część zajmowała duża 

sala gdzie książę przyjmował gości i organizował uczty. Przylegała ona do siedziby władcy, do 

niej dostawiono prostokątne prezbiterium kaplicy pałacowej. Nieopodal stanęły budynki 

klasztorne premonstratensów.  

Z 20 lat rządów Henryka IV 

Probusa, 14 zajął konflikt z 

biskupem wrocławskim 

Tomaszem II. Biskup obłożył 

księcia klątwą i ten nie mógł 

uczestniczyć w praktykach 

religijnych. Henryk postanowił 

ufundować nową kaplicę, w 

której miał spocząć po śmierci i 

która miała stać się mauzoleum 

Piastów Śląskich. Kaplica przyjęła 

wezwanie św. Marcina po 

nieistniejącej już przypuszczalnie 

w tym czasie kaplicy ufundowanej przez Piotra Włosta. Kościół miał być połączony 

zewnętrznym krużgankiem z ufundowanym, lecz niezrealizowanym w całości klasztorem 

cysterek. Ciało księcia miało spocząć w krypcie pod kościołem, pierwsze piętro przeznaczone 

było dla wszystkich wiernych, a galeria połączona z krużgankiem dla cysterek (tzw. część 

klauzulowa). Przypuszczalnie w 1288 r. budowa została przerwana, co tłumaczy się tym, że 

książę - pojednawszy się z bp. Tomaszem II - ufundował kolegiatę św. Krzyża. W testamencie 

Henryk IV zobowiązał swego następcę do dokończenia budowy i przeniesienia jego ciała do 

tego kościoła. To jednak nigdy nie zostało zrealizowane - budowa stanęła na prawie 200 lat i 

dopiero w XV w. powstał kościół o innym już kształcie i przeznaczeniu. Obecny kościół św. 

Marcina został odbudowany w latach 60. XX w. po zniszczeniach II w.św. (ich skalę oceniono 

na 80%). Wewnątrz kościoła, wokół prezbiterium, znajduje się kamienna gotycka dekoracja. 

Kolejni władcy Wrocławia nie 

rezydowali już na zamku na 

Ostrowie. W latach 20. i 30. XIV 

w. teren ten sukcesywnie 

przekazywany był kapitule 

kolegiaty św. Krzyża na cele 

mieszkalne. Wkrótce obszar 

zamku podzielono na 7 parceli 

przekazanych następnie 

poszczególnym kanonikom. W 

1439 r. kapituła zyskała teren na 

własność i zarządzała nim do 

sekularyzacji w 1810 r. Dawne 



4 
 

palatium i ośmioboczna wieża zostały gruntownie przebudowane, zaś mury obronne w 

większości rozebrane. Do początku XIX w. u zbiegu obecnej ul. św. Marcina i pl. Kościelnego 

stała jeszcze jedna z wież dawnej Bramy Grodzkiej wykorzystywana jako więzienie Kapituły św. 

Krzyża. W 1885 r. w ramach regulacji okolic dzisiejszego pl. Bema przebito przez dawny teren 

zamku ulicę św. Marcina. W kolejnych latach na nowo wyznaczonych działkach na zachód od 

zamku, a także w jego zachodniej i południowej części wzniesiono wysokie kamienice. Uległy 

one w większości zniszczeniu w wyniku działań wojennych w 1945 r. W latach 60. odbudowano 

w zmienionej formie kościół św. Marcina i usunięto ruiny kamienic, a w 1968 r. postawiono 

pomnik Jana XXIII. W północnej części ul. św. Marcina obudowano dwa XIX-wieczne budynki 

zajmowane obecnie przez Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame i Zgromadzenie 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 

Kolegiata Świętego Krzyża i kościół św. Bartłomieja 

Świątynia powstała od razu jako obiekt dwupoziomowy, mieszczący dwa kościoły: u góry 

Kościół św. Krzyża, na dole Kościół św. Bartłomieja. Są dwie teorie wyjaśniające powstanie tak 

niezwykłej gotyckiej budowli. Pierwsza z nich to legenda, według której podczas kopania 

fundamentów pod budowę kościoła, robotnicy odnaleźli korzeń w kształcie krzyża. 

Zafrapowani tym znaleziskiem poszli do biskupa, który orzekł, że to znak od Boga i w związku 

z tym budowany kościół powinien 

nosić wezwanie św. Krzyża. Decyzja 

ta pokrzyżowała plany Henryka IV, 

który obiecał oddać świątynię pod 

opiekę św. Bartłomieja swojej żonie. 

Podobno bowiem święty ukazał się 

jej we śnie (św. Bartłomiej był 

opiekunem Piastów Śląskich). Nie 

chcąc na nowo rozpoczynać 

konfliktu z Tomaszem II, a zarazem 

obawiając się „cichych dni” w domu, 

książę znalazł salomonowe 

rozwiązanie. Uznał więc, że w 

jednym budynku powstaną dwa 

kościoły.  

Historycy z kolei, na podstawie analizy architektonicznej i dostępnych dokumentów, wysnuli 

hipotezę, iż Henryk IV Probus - budując dwupoziomowy kościół - chciał dać wyraz własnym 

ambicjom. Miał aspiracje daleko wykraczające poza Śląsk - chciał bowiem zjednoczyć ziemie 

polskie pod swoim panowaniem i zostać królem polskim (żył w czasach rozbicia 

dzielnicowego). Zresztą, częściowo cel ten osiągnął, opanowując po śmierci Leszka Czarnego 

księstwo krakowsko-sandomierskie. Dwupiętrowy wysoki kościół z własną kapitułą i o 

monumentalnym charakterze miał być więc dowodem potęgi księcia. Co więcej, dzięki temu, 

iż świątynia posiadała dwa poziomy, mogły odbywać się tu równolegle dwie msze - w intencji 

fundatora i całej jego rodziny. U góry modlili się kanonicy, na dole niższa warstwa duchownych 

mansjonarzy. 
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Henryk nigdy nie zobaczył 

ukończonej budowli, gdyż 

dwa lata po rozpoczęciu prac 

zmarł, zostając 

przypuszczalnie otruty. Jego 

ciało spoczęło w prezbiterium 

budowanej świątyni, ale 

zgodnie z testamentem, po 

zakończeniu budowy kościoła 

św. Marcina (który według 

planów księcia miał się stać 

mauzoleum Piastów Śląskich) 

miało zostać tam 

przeniesione. Wola zmarłego nigdy nie została zrealizowana, a doczesne szczątki księcia 

spoczywały w kościele św. Krzyża aż do czasu ekshumowania ich na polecenie hitlerowców. 

Ówczesne władze starały się dowieść, iż Piastowie Śląscy byli aryjczykami, co pasowało do ich 

ideologii. W wyniku działań wojennych szczątki niestety zaginęły. 

Warto wspomnieć, że z kościołem związany był także inny znany Polak - Mikołaj Kopernik. 

Pełnił on funkcję jednego z kanoników tejże świątyni (1503-1538 r.) i jako taki otrzymywał 

prebendę, czyli część dochodów kolegiaty. Nie jest pewne, czy Kopernik osobiście bywał we 

Wrocławiu, jednak m.in. dzięki temu stanowisku mógł przypuszczalnie poświęcić się 

obserwacjom ciał niebieskich. W 1810 r. została zlikwidowana kapituła, a świątynia stała się 

kościołem filialnym katedry, obsługującym podmiejskie wsie położone na północ i wschód od 

Wrocławia. Mieszkająca w nich ludność w dużej mierze posługiwała się językiem polskim.  

Budynek ma 66 m długości i 44 m szerokości. Posiada dwie wieże w narożach między 

korpusem a transeptem. Tylko południowa (wyższa) została w pełni ukończona: posiada iglicę, 

jest wysoka na 69 m (jako jedna z nielicznych w mieście przetrwała II w. św.). Gdy budowano 

kościół, posadzka dolnej świątyni znajdowała się metr poniżej poziomu gruntu (obecnie jest 

to 2,5 m), a posadzka 

górnego około 7 m powyżej. 

Specyficzny jest także dach - 

nawa środkowa i 

prezbiterium posiadają 

wspólny, wysoki dach 

podłużny, zaś nawy boczne 

poprzeczne daszki szczytowe, 

co - wraz z wysokimi 

szczytami i wąskimi oknami - 

podkreśla wertykalny rytm 

budynku. Na jednym ze 

szczytów od strony 

południowej dostrzec można blaszanego orła z ok. 1600 roku. 
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W górnym kościele św. Krzyża ołtarz główny to 

tryptyk 1503 r., przeniesiony tu z Przecławia. W 

północnym ramieniu transeptu znajduje się ołtarz z 

obrazem przedstawiającym scenę znalezienia przez 

św. Helenę krzyża, zaś po przeciwnej stronie – 

monumentalny obraz neobarokowy z 1995 r., 

przedstawiający zdjęcie Jezusa Chrystusa z krzyża. W 

południowym ramieniu transeptu mieści się 

nagrobek kanonika Stanisława Sauera (zm. 1535 r.), 

który jest jednym z wczesnych dzieł renesansu na 

Śląsku. Na szczególną uwagę zasługuje portal w 

północnej części korpusu, w którym ulokowano 

tympanon fundacyjny, przedstawiający księcia 

Henryka z żoną Matyldą przy tzw. Tronie Łaski, czyli 

adorujących Trójcę Świętą. 

Do zgromadzenia kanoników przy kościele Świętego 

Krzyża należał poza wspominanym już Mikołajem 

Kopernikiem zmarły w 1596 r. Andrzej Bogurski. Ten 

drugi dokonał specjalnego zapisu, wedle którego kazania w języku polskim miały być 

utrzymane w kościele św. Krzyża po wsze czasy. Jego płyta nagrobna zachowała się do dziś w 

nawie głównej górnego kościoła. Nabożeństwa w języku polskim odbywały się tu aż do 1919 

r. 

Wchodząc do dolnego 

kościoła, już w kruchcie warto 

zwrócić uwagę na gotycki 

zwornik z płaskorzeźbą św. 

Jadwigi trzymającej model 

kościoła (XV w.). Znajdują się 

tu też dwa inne zworniki w 

partii transeptu, 

przedstawiające orła 

piastowskiego i lwa 

czeskiego. W nawie 

północnej umieszczono płytę 

nagrobną biskupów Nankiera 

(przeniesiona z katedry w 1908 r.) i Lubusza, natomiast w północnym ramieniu transeptu 

renesansowe nagrobki i chrzcielnice. Na prawo od prezbiterium stoi jedyny zachowany w tym 

kościele ołtarz z piaskowca, przedstawiający scenę ukrzyżowania. Do niedawna kościół ten 

użytkowany był przez grekokatolików.  
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Kościół Najświętszej Marii Panny 

Łacińskie wezwanie kościoła brzmi Sancta Maria in Arena i pochodzi od kościoła św. Marii 

zbudowanego w miejscu dawnego cyrku w Padwie - przyjęło się to tłumaczyć "arena na 

piasku", co dało w końcu nazwę wyspie Piasek. 

Pierwotny romański kościół i klasztor 

zostały prawdopodobnie 

ufundowane przez palatyna Piotra 

Włosta, jego żonę księżniczkę Marię i 

ich syna Świętosława w 1. poł. XII w. 

i ukończone przed 1148 r. (wg 

niektórych źródeł już w 1133 r.). 

Zapewne po 1150 r. przybyli na 

Piasek kanonicy regularni. Romański 

kościół o długości zewnętrznej ok. 35 

m był znacznie mniejszy od 

obecnego, gotyckiego. Znajdował się 

w miejscu, w którym obecnie 

znajduje się środkowa część nawy głównej i nawy południowej. 

W miejscu opisanej powyżej świątyni wznoszono od lat 1334-75 nową gotycką trójnawową 

halę bez transeptu m.in. wg planów mistrza Pieszki. Budowę zainicjował opat Konrad z 

Oleśnicy, kościół został zaś konsekrowany w 1369 r. przez bp. Przecława. Sklepienia wykonano 

w latach 1386-1395. W 1430 r. ukończono wieżę południową; północna pozostała 

nieukończona. Pierwotny gotycki hełm z galerią obronną zastąpiono później barokowym, 

który jednak spłonął 28 lub 30 stycznia 1730 r. i został zastąpiony tymczasowym daszkiem 

namiotowym (forma zachowała się do dziś). W 1390 r. ukończono pierwszą z kaplic bocznych 

- Świętej Rodziny, zaś w 1666 r. zbudowano wedle projektu Antonio Caldina kaplicę św. Krzyża 

- najstarszy obiekt barokowy we Wrocławiu. 

Bulwar im. Piotra Włostowica 

Sam bulwar oczywiście nie pochodzi z czasów piastowskich, ale przypomina o roli Piotra 

Włosta w historii Wrocławia. Włostowic posiadał tytuł comesa, co świadczy o tym, że był 

dostojnikiem książęcym, wg Wincentego Kadłubka - odgrywającym główną rolę w radzie 

książęcej. Jednym z najsłynniejszych jego działań było porwanie księcia przemyskiego, 

Wołodara Rościsławowicza. Piotr doradzał księciu Bolesławowi III, aby nie prowadził z 

księciem przemyskim wojny na kilku frontach, obawiając się, że tamten może namówić do 

walki z Polakami także Połowców, Pomorzan i Prusów. Wraz z 30 „rycerzami” udał się do 

Wołodara, podał się za uchodźcę politycznego, zdobył jego zaufanie, a następnie uprowadził 

go. W zamian za uwolnienie Wołodara uzyskał pokój i duże łupy. 

Problemy dla Piotra Włosta zaczęły się po śmierci Bolesława III, kiedy to najwyższą władzę 

uzyskał Władysław II. To mu nie wystarczało – książę dążył do samodzielnych rządów, a Włosta 

uważał za przeszkodę (podejrzewał, że Włost jako palatyn z silną pozycją we Wrocławiu mógł 

się dogadać z jego młodszym bratem). Włost został więc przez księcia oślepiony i wygnany. 
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Siedziba książąt piastowskich na lewym brzegu Odry 

Ośrodek „konkurencyjny” względem Ostrowa Tumskiego powstał w XII w. na lewym brzegu 

Odry. Wynikało to z faktu, że na Ostrowie brakowało miejsca do rozbudowy oraz na znaczeniu 

stracił szlak komunikacyjny północ-południe (na korzyść szlaku wschód-zachód).  

Obszary intensywnego 

osadnictwa powstały 

wokół kościoła św. 

Wojciecha. Część 

historyków uważa, że 

była to wyspa 

(zlikwidowana jeszcze w 

średniowieczu) otoczona 

od zachodu i północy gł. 

nurtem Odry, od 

południa jej odnogą - 

Odrzycą, płynącą 

dzisiejszym pl. Nankiera i 

ul. Uniwersytecką, która 

na linii obecnej ul. 

Więziennej wpadała do 

Odry. We wschodniej części, przy Moście Piaskowym, Odrzyca dochodziła do ujścia Oławy. Na 

wyspie tej w XIII w., niemalże w miejscu obecnego Uniwersytetu, stał zamek książęcy. Wrocław 

od 1138 r. awansował do rangi stałej siedziby księcia, władcy Śląska. W ówczesnym Wrocławiu 

funkcjonowały 3 wielkie targi: przy opactwie św. Wincentego na Ołbinie, przy katedrze na 

Ostrowie Tumskim i książęcy przy obecnym pl. Nankiera. Dla przyjezdnych Henryk Brodaty 

zbudował Dom Kupców, ponadto w mieście funkcjonowały karczmy. 

Osadnictwo na lewym brzegu Odry zostało usystematyzowane w wyniku 3 lokacji miasta. 

Przypuszczalnie pierwszej lokacji dokonał Henryk Brodaty w 1226 r. na podstawie prawa 

średzkiego. W okolicach Nowego Targu wytyczono sieć ulic, postawiono Dom Kupców, 

wyznaczono sołtysa. W 1232 r., po 

likwidacji targu na Ołbinie, wytyczono 

Rynek Główny. W 1241 r. miasto 

zaatakowali Mongołowie, po których 

odejściu szybko rozpoczęto 

odbudowę. W 1241 lub 1242 r. 

Bolesław II Rogatka dokonał kolejnej 

lokacji – w centrum założenia znalazł 

się Rynek. Dokument lokacyjny się nie 

zachował, więc nie wiadomo do końca, 

na jakich zasadach jej dokonano. W 

1261 r. za panowania Henryka III 

Białego nastąpiła powtórna 

Źródło: Leksykon Architektury Wrocławia, s. 23 
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organizacja miasta, wg prawa magdeburskiego. Książę rozszerzył granice Wroclawia, włączając 

do niego m.in. Wyspę Piaskową i Przedmieście św. Maurycego. Wyodrębniono lokalne władze 

– wójta, radę miejską i ławy.  

Między X a XII w. wśród mieszkańców Wrocławia dominowali Polacy. Gall Anonim wyróżniał 

„starszych” – wielomoży, dowódców grodu, możnych – bogatych mieszczan, zamożnych 

rycerzy z drużyny książęcej oraz plebs – rzemieślników i służbę. Od XIII w. to Niemcy 

wprowadzali prawo magdeburskie i przejęli w mieście władzę oraz najbardziej dochodowe 

stanowiska w handlu i rzemiośle. Z urzędów i sądów wycofywano język polski. Polacy musieli 

się uczyć niemieckich języka i kultury, aby nie zostać „strąconymi” na margines. Najskuteczniej 

przed germanizacją broniła się biedniejsza część społeczeństwa. 

Kościół i Szpital św. Ducha 

Ufundował go Henryk Brodaty w 

1214 r. na cyplu między 

przeprawą na wyspę Piaskową a 

ujściem Oławy. Tworzył 

kompleks wraz ze szpitalem i 

klasztorem kanoników 

regularnych - augustianów. 

Zniszczeniu uległ podczas 

najazdu Mongołów, lecz został 

odbudowany. Dopiero w związku 

z pracami fortyfikacyjnymi w 

1591 r. budynek szpitala 

rozebrano, a pensjonariuszy 

przeniesiono do domu proboszcza. Kościół zawalił się w 1597 r., w efekcie czego wszystkie 

zabudowania wyburzono. Pensjonariuszy przeniesiono do innego budynku przy obecnej ul. 

Bernardyńskiej, a wyposażenie do kościoła św. Bernardyna. Kościół znany jest tylko z 

ikonografii oraz badań wykopaliskowych. Miał ostrołuczne okna i czterospadowy dach. Wokół 

niego znajdowała się kaplica św. św. Fabiana i Sebastiana. Między budynkami istniał ogród i 

cmentarz. 

Katedra greckokatolicka św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu 

Kościół wraz z klasztorem ufundował Henryk Pobożny dla sprowadzonych z Pragi 

franciszkanów ok. 1240 r. (być może już w 1232 lub 1234). Początkowo świątynia posiadała 

wezwanie św. Jakuba, architektonicznie zaś reprezentowała styl romański. Już w czasie 

budowy kryptę przeznaczono na pochówek fundatora, który w 1241 r. zginął w bitwie z 

Mongołami pod Legnicą. Ukończenie budowy przypadło na 1254 rok. Była to trójnawowa hala 

z jedno- lub dwuprzęsłowym prezbiterium. W świątyni 16 XII 1261 r. ogłoszono przywilej 

lokacyjny Nowego Miasta na prawie magdeburskim, stanowiące konkurencję dla Wrocławia. 

Tego samego dnia zresztą - po najeździe mongolskim - po raz drugi lokowano miasto Wrocław, 

również na prawie magdeburskim. 

Źródło: Encyklopedia Wrocławia, s. 422 
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W XIV i XV w. kościół mocno 

przebudowane i 

rozbudowano. Inwestycje 

przeciągnęły się w czasie z 

powodu braku środków. W 

efekcie powstała nawa 

główna kościoła o długości 

77,5 m i wysokości 23 m w 

przeważającym do dziś stylu 

gotyckim. Do budowy 

zastosowano zendrówki, czyli 

cegły wypalane aż do 

zeszklenia i wykorzystywane 

do tworzenia ozdobnych wzorów Czworobok klasztorny przylega do kościoła od północy, co 

jest nietypowe dla tej części Europy.  

Na początku XVI w. franciszkanie w większości przeszli na protestantyzm bądź opuścili 

Wrocław. Ci, którzy pozostali, w 1529 r. przenieśli się do dawnego klasztoru augustianów-

eremitów przy kościele Św. Doroty. Opuszczony kościół przejęli norbertanie (premonstratensi) 

z przeznaczonego decyzją rady miejskiej do wyburzenia zespołu klasztornego stojącego w 

miejscu obecnego kościoła św. Michała Archanioła na Ołbinie. 3 VI 1530 r. poświęcili nową 

siedzibę swemu patronowi z Ołbina - św. Wincentemu. 

W latach 1662-1674 kościół 

otrzymał bogate wyposażenie 

barokowe, m.in. nowy ołtarz w 

1667 roku. Za rządów opata 

Andreasa Gebela rozpoczęto w 

1673 r. przebudowę klasztoru w 

stylu barokowym. Późnobarokowa 

kaplica pw. Matki Boskiej Bolesnej 

(później Najświętszego 

Sakramentu) została natomiast 

wzniesiona przy południowej 

elewacji w latach 1723-1727 przez 

Christopha Hacknera. 

Po sekularyzacji zakonu w 1810 r. kościół zmienił charakter na parafialny, zaś budynki klasztoru 

przeznaczono na siedzibę Wyższego Sądu Krajowego. 

W 1997 r. papież Jan Paweł II i kard. Henryk Gulbinowicz przekazali świątynię kościołowi 

greckokatolickiemu jako siedzibę eparchii wrocławsko-gdańskiej. Parafia greckokatolicka 

istnieje we Wrocławiu od 1956 roku. W latach 1997-1999 ostatecznie ukończono renowację 

świątyni. 
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Klasztor Urszulanek (dawniej Klarysek) 

Klasztor klarysek ufundowała przez księżną Annę Przemyślidównę, córkę króla czeskiego 

Przemysła Ottokara I. Wychowywała się w religijnej atmosferze i w otoczeniu rodziny Henryka 

Brodatego (również pobożnej. Znalazłszy się pod wpływem św. Jadwigi przyjęła podobny, 

ascetyczny model religijności. Ponadto była krewną Elżbiety Węgierskiej, znaną z działalności 

na rzecz ubogich, oddaną Zakonowi św. Franciszka. Siostra Anny, Agnieszka Praska, była z kolei 

klaryską. Zainteresowanie franciszkanami zaowocowało najpierw sprowadzeniem do 

Wrocławia gałęzi męskiej zakonu w 1236 r., a następnie pomysłem ufundowania klasztoru 

gałęzi żeńskiej, którą stanowiła wspólnota Pań Ubogich, założona przez św. Klarę. 

Ostatecznym motywem powołania nowego klasztoru nieopodal zamku książęcego, stała się 

jednak chęć stworzenia ośrodka wychowania i kształcenia książęcych córek oraz ważnego 

miejsca modlitwy i kultury religijnej w stolicy księstwa.  

Bulla fundacyjna 

wrocławskich klarysek 

wystawiona przez papieża 

Aleksandra IV w 1256 r., 

określiła jako 

"pomysłodawcę" fundacji 

również Henryka II 

Pobożnego (męża Anny), 

który w 1241 r. zginął z rąk 

Tatarów pod Legnicą i nie 

zdążył wprowadzić swojego 

zamysłu w życie. 

Księżna Anna osadziła nowy 

klasztor na terenie swojej kurii przy dzisiejszym pl. Nankiera. Pierwsze klaryski przybyły do 

Wrocławia z Czech w poł. XIII wieku. Klasztor miał początkowo elitarny charakter: 

przyjmowano do niego tylko panny z wpływowych i zamożnych rodzin, a przeorysze 

pochodziły najczęściej ze śląskich domów książęcych. Nowicjuszki wnosiły posagi i zrzekały się 

ich na korzyść zakonu. Najczęściej przekazywały ziemie - klaryski posiadały ich tak dużo, że 

bogatsze od nich pozostawały już tylko trzebnickie cysterki. Zarząd nad dobrami sprawował 

prokurator z konwentu franciszkanów pod kontrolą ksieni klarysek. Do końca średniowiecza 

wspólnota nabyła w drodze zakupów lub darowizn czynsze, legaty i dobra ziemskie w 

okolicach Wrocławia, Środy Śl., Oleśnicy i Oławy. Posiadały Młyn św. Klary stojący między 

wyspami Słodową i Bielarską. Jednocześnie mniszki wyróżniały się wysokim poziomem 

wykształcenia: posiadały własne skryptorium i bogatą bibliotekę. Powstały tutaj jako 

oryginalne dzieło klarysek trzy kolejne Roczniki klarysek wrocławskich oraz Żywot księżnej 

Anny. 

W okresie największego rozkwitu w klasztorze mieszkało 56 sióstr. Spośród 20 znanych z 

imienia przełożonych wspólnoty tylko dwie były córkami patrycjuszy wrocławskich. Zakonnice 

korespondowały z koronowanymi głowami w Czechach i Polsce, pozostając pod ich 
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patronatem. W 1364 r. Kazimierzowi Wielkiemu zawdzięczały dochody z żupni solnych w 

Bochni i Wieliczce. 

Przejście Śląska pod panowanie 

króla pruskiego Fryderyka 

Wilhelma w 2. poł. XVIII w. 

oznaczało dla wielu klasztorów 

najczęściej wtrącanie się władz 

do wyboru przełożonych 

wspólnot i zarządu majątkiem. 

Zasobność klasztoru 

spowodowała rychłe 

zainteresowanie władz pruskich, 

które po przegranej wojnie z 

Napoleonem szukały sposobu na 

spłacenie długów i kontrybucji. 

W 1810 r. rozpoczęła pracę tzw. Komisja Sekularyzacyjna, której zadaniem było przejęcie i 

spisanie majątku śląskich klasztorów. W tym samym roku musiały podporządkować się decyzji 

o rozwiązaniu wspólnoty i oddaniu jej majątku. 4 lutego 1811 r. pełnomocnik Komisji 

potwierdził konfiskatę archiwum i biblioteki klasztornej, w której znalazło się 1000 

woluminów, w tym 200 rękopisów. Część z sióstr pozostała w klasztorze, ale już w nowej 

wspólnocie urszulanek, które przejęły budynki klasztorne i świątynie. 

Urszulanki przystosowały klasztor otrzymany po klaryskach do pracy z młodzieżą w szkole 

elementarnej i na pensji. Lekcje prowadzono już w 1811 r., a w 1824 r. szkoła elementarna 

liczyła już 634 uczennic (w tym 200 wyznania protestanckiego, 12 Żydówek, 422 uczennice 

wyznania katolickiego). W 1841 r. siostry otworzyły "szkołę dla biednych" z 4 klasami 

elementarnymi i 2 roboczymi (dla 462 uczennic). Natomiast pensja, do której uczęszczało 128 

uczennic, składała się z 3 klas nauczania języka niemieckiego i francuskiego. 

W 1857 r. klasztor 

urszulanek liczył 22 siostry 

pierwszego chóru (miały 

prawo uczyć) i 8 

kandydatek, 11 sióstr 

drugiego chóru z 5 

kandydatkami. Prowadziły 

wówczas 6-klasową szkołę 

elementarną z 596 

uczennicami, 2-klasową 

szkołę gospodarczą ze 120 

uczennicami, 4-klasową 

szkołę św. Jadwigi ze 100 

uczennicami, a także 

pensję z 75 uczennicami i przedszkole (przekazane w 1868 r. boromeuszkom). W 1869 r. 
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klasztor wrocławski liczył 36 sióstr pierwszego chóru 

i 19 sióstr drugiego chóru. Wówczas siostry założyły 

jeszcze studium dla nauczycielek i wychowawczyń. 

W czasie II w.św., po zamknięciu szkół urszulanek 

we Wrocławiu i na Karłowicach, siostrom nakazano 

przygotowanie mieszkań dla osób starszych, gł. pań. 

Sale szkolne przekształcono w pokoje mieszkalne, 

sprzęt szkolny przenosząc na strych. Z pokoi 

korzystali również napływający do miasta urzędnicy. 

Po ogłoszeniu Wrocławia twierdzą część sióstr 

wyjechała do Zittau i Lubania.  

Po zakończeniu wojny klasztor urszulanek - mimo 

pewnych uszkodzeń - w dużej mierze się zachował. 

Zbombardowano tylko kościół wewnętrzny. Jednak 

mieszkali tu księża i klerycy (z seminarium zajętego 

również przez SS), różne zgromadzenia zakonne, 

ludzie starzy, chorzy, bezdomni; mieściła się tu 

nawet kuria biskupia. Z kolei 30 VIII 1945 r. w części 

domu zwanym "opactwem" (zamieszkana przez opatkę - komendatariuszkę klarysek) odbyło 

się przejęcie diecezji przez polską władzę kościelną z rąk kapituły niemieckiej. Polaków 

reprezentowali ks. Karol Milik i ks. Bolesław Kominek, a Niemców wikariusz kapitulny, ks. 

Ferdynand Pionek i biskup sufragan, Józef Freche. Akt przejęcia spisano w trzech językach - 

łacińskim, polskim i niemieckim. 

3 X 1945 r. przybyła do Wrocławia pierwsza urszulanka - Polka, nauczycielka, s. Celestyna 

Talarczyk. W listopadzie siostra przyjęła pierwszą studentkę proszącą o możliwość 

zamieszkania u sióstr, co zapoczątkowało otwarcie akademika dla studentek. Od listopada 

1946 r. oficjalnie zaczęła pracę średnia szkoła ogólnokształcąca, prywatna, żeńska, mająca 

pozwolenia władz na prowadzenie jednego ciągu klas i internatu przyszkolnego Ostatnia grupa 

sióstr-Niemek wyjechała do Niemiec w lipcu 1947 roku. 

Nad ranem 28 VIII 1954 r. władze miasta wraz z milicją i pracownikami UB upaństwowiły dom 

studencki urszulanek, tworząc państwowy Dom Studencki "Urszulka pod kasztanem". 

W 1993 r. urszulanki odzyskały część domu odebraną wraz z likwidacją akademika. W związku 

z tym udało się zwiększyć powierzchnię liceum, a także przeznaczyć jedno piętro na internat 

szkolny. Część pomieszczeń przeznaczono także na akademik dla studentek. 

Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą 

Po najeździe tatarskim, w miejscu dzisiejszego Ossolineum, powstał szpital św. Elżbiety, 

również w pobliżu klasztorów franciszkanów i klarysek. Mimo to, akt fundacyjny podpisali 

dopiero w 1253 r. Henryk III Biały, książę wrocławski, i Władysław, biskup Salzburga. Rok 

później przywileje dla klasztoru potwierdził biskup wrocławski Tomasz i papież Innocenty IV. 
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Od wezwania kościoła, który mu przekazali fundatorzy, był on nazywany "szpitalem św. 

Elżbiety domu św. Macieja", a później fundacją lub klasztorem św. Macieja. 

Wrocławski klasztor otrzymał 

również posiadłości, z których 

miał utrzymywać się szpital, 

m.in. parafię przy kościele św. 

Elżbiety, dwór na Ołbinie, wsie i 

miejscowości w dorzeczu Odry i 

Oławy oraz w okolicach 

Kluczborka. Szybko na terenie 

Śląska zaczęły powstawać 

komendy - mniejsze placówki 

klasztorne, podporządkowane 

oczywiście klasztorowi we 

Wrocławiu. Składały się zwykle z 

kościoła, małego domu zakonnego, szpitala, a niekiedy i szkoły. 

Początkowo szpitalnicy byli laickim bractwem szpitalnym, nie posiadali więc święceń 

kapłańskich, co dodatkowo miało ułatwiać im tworzenie wspólnoty z tymi, którym służyli. 

Bracia mieszkali i jadali wspólnie ze swoimi podopiecznymi, ubierali się jednakowo. Pacjenci 

ich szpitala (będącego jednocześnie placówką opiekuńczą) uczestniczyli nawet w zarządzaniu 

klasztorem, wybierając tzw. mistrza chorych. Po pewnym czasie jednak w klasztorze zaczęli 

przeważać kapłani. Warto odnotować, że w czasie kiedy z innych zakonów odchodzili bracia, 

szpitalnicy nie odnotowali ani jednego odejścia. Konieczność wspierania innych parafii i 

zakonów spowodowała jednak, że zakonnicy mniej czasu poświęcali na zasadniczą działalność, 

czyli opiekę nad chorymi. Następowało tzw. uprebendowienie, przejawiające się w tym, że 

zakon powołany do opieki nad osobami w najtrudniejszej sytuacji życiowej i odmawiający 

wspierania lepiej sytuowanych czy protegowanych, świadczył teraz usługi odpłatnie, za 

darowizny i zapisy testamentowe.  

Zakon spitalników stał się 

ośrodkiem życia religijnego, 

oświatowego i kulturalnego. 

Warto tu wspomnieć o 

Angelusie Silesiusie (właśc. 

Johannes Scheffler), poecie i 

mistyku, który - po nawróceniu - 

wiele lat spędził w klasztorze. 

Mistrz zakonu, Michał Fibiger, 

był autorem uzupełnionego 

wydania "Silesiographi" 

Heneliusa. Rozbudował także 

klasztorną bibliotekę, dla której 

przeznaczył specjalne pomieszczenie. W XV w. zgromadzono w niej 2 tys. rękopisów, a w 1810 
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r. już ok. 14 tys. Kolekcja biblioteczna obejmowała ponadto 1200 sztuk rzadkich monet i 

medali. W skarbcu klasztornym przechowywano natomiast m.in. stary kielich szklany, należący 

podobno do św. Jadwigi. W wieży bramnej św. Macieja (rozebrana w 1864 r.) mieściło się 

obserwatorium astronomiczne. W klasztorze ukrywali się przez jakiś czas jezuici, którzy zaczęli 

nauczać w jednym z budynków klasztornych przy pl. Nankera. Kiedy już oficjalnie prowadzili 

gimnazjum i później akademię jezuicką, szpitalnicy zorganizowali w swoich murach internat 

dla biedniejszych uczniów.  

Pojawiały się również spory prestiżowe. Z punktu 

widzenia zakonników istotna była kolejność w 

procesji z okazji Bożego Ciała, a ich miejsce 

przypadało dopiero za dominikanami i 

franciszkanami (zakonami żebraczymi). Z ich 

punktu widzenia było to tym bardziej poniżające, 

że czescy szpitalnicy już wcześniej zyskali rangę 

zakonu rycerskiego, dającą różne przywileje i 

zaszczyty. Podjęli więc działania zmierzające do 

zmiany swojej sytuacji, co jednak udało się tylko 

częściowo: wielki mistrz uzyskał prawo używania 

pontyfikaliów - insygniów biskupich (infuła, 

pastorał i pierścień) tylko w czasie mszy. Dzięki 

temu jednak mógł zostać powołany przez króla 

pruskiego na stanowisko radcy w konsystorzu 

wrocławskim. 

Po podbiciu Śląska przez Fryderyka II, władze 

zaczęły ingerować w wybory kolejnych mistrzów 

zakonnych. Ponadto prowadziły bardzo 

intensywną politykę industrializacyjną, w efekcie której część pomieszczeń klasztornych 

przeznaczono na magazyny i fabrykę tytoniu, zatrudniającą ok. 40 osób. 

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. W szczytowym okresie 

działalności liczba uczniów sięgała 815 (1878 r.). Uczyli się w 9 klasach, z których każda miała 

po 2 oddziały, a w szkole pracowało 33 nauczycieli. 

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 
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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 stanowiła biblioteka - gł. 

rękopisy i druki. Ponadto obejmowała ryciny, mapy, medale, obrazy i posągi. 

Zamek Książąt Śląskich (lewobrzeżny) 

Początki osadnictwa grodowego 

na lewobrzeżnym Wrocławiu 

wiążą się z Henrykiem I 

Brodatym, który 

prawdopodobnie wzniósł tam 

drewniany dwór. Po śmierci jego 

syna, Henryka Pobożnego, dwór 

objęła wdowa, księżna Anna, 

mieszkając w nim aż do śmierci 

w 1265 r. Na terenie grodu 

istniało już wówczas 

budownictwo murowane, o 

czym świadczy wzmianka z 1253 

r. o ceglanej wieży. Przypuszczalnie najstarsza część zespołu, obejmująca pałac, kuchnię, dwór 

z cylindryczną wieżą, koncentrowała się wokół trójkątnego dziedzińca. Od północy przylegał 

on do Odry, a od zachodu i południa otaczało go. Zasadnicze założenie powstało w latach 1346-

1378 z inicjatywy cesarza Karola IV Luksemburskiego. Upadek warowni rozpoczął się w 1659 

w., po przekazaniu jej na polecenie cesarza Leopolda I jezuitom. W 1689 r. rozebrano skrzydło 

południowe, w miejscu którego zakonnicy postawili kościół. W latach 1728-1731 zlikwidowano 

skrzydło zachodnie i stajnie. Główny budynek pałacu służył jako mieszkanie i przetrwał do 

czasu budowy konwiktu św. Józefa w latach 1734-1755. Najdłużej istniało skrzydło północne, 

rozebrane w latach 1851-1858. Pozostałości lewobrzeżnego zamku znajdują się obecnie pod 

barokowymi budowlami Uniwersytetu Wrocławskiego, a jedynym ocalałym reliktem warowni 

pozostaje fragment skrzydła wschodniego - zakrystia kościoła Najświętszego Imienia Jezus. 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Spacerem po historycznym Wrocławiu” 

współfinansowanego z Programu „Patriotyzm Jutra 2019” 
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