
WROCŁAW –WYSPA PIASEK I KATEDRA NA OSTROWIE TUMSKIM  
 

Wyspa Piasek o powierzchni 5 ha jest jedną z wysp w obrębie wrocławskiego Starego 
Miasta. Most Piaskowy łączy ją z lewym brzegiem Odry i starym Miastem, Most Tumski z 
Wyspą Tumską. Oprócz tego z Wyspy Piasek na Wyspę Słodową biegnie przez Kładkę 
Piaskową trakt spacerowy. 

Nazwa wyspy pochodzi od kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, który znajduje 
się na wyspie. Już w średniowieczu przebiegał przez nią główny trakt północ – południe. Do 
czasu kasaty zakonów w 1810 r. wyspa stanowiła własność kościoła.  

Wyspę przecina ulica Św. Jadwigi. W stronę Ostrowia Tumskiego biegnie ul. 
Najświętszej Marii Panny. Na wyspie znajduje się kościół Najświętszej Marii Panny oraz 
jeden z gmachów Biblioteki Uniwersyteckiej.  

Kościół Najświętszej Marii Panny powstał w miejscu wcześniejszej świątyni romańskiej 
w XIV w. Trójnawowy kościół został konsekrowany w 1369. W 1430 r. ukończono wieżę 
południową; północna pozostała nieukończona. W 1666 r. zbudowano wedle projektu 
Antonio Caldina kaplicę św. Krzyża – najstarszy obiekt barokowy we Wrocławiu. 

W czasie oblężenia Wrocławia pod koniec II wojny kościół i klasztor zostały mocno 
zniszczone. Rozważano pozostawienie zespołu poklasztornego w formie trwałej ruiny. 
Ostatecznie został jednak odbudowany, we wnętrzu przywrócono formy gotyckie i 
wyposażono je ołtarzami ze zniszczonych w wojnie kościołów śląskich. 

Przylegający do kościoła klasztor powstał w epoce gotyku, lecz na początku XVIII w. został 
przebudowany i rozbudowany w stylu barokowym. Kościół został splądrowany przez szwedzkie 
wojska. Po sekularyzacji zakonu w 1810 r. budynki klasztorne były  wykorzystywane jako 
biblioteka. Zniszczony w czasie wojny budynek poklasztorny został odbudowany. Obecnie w 
budynku poklasztornym mieści się oddział Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Na Piasku znajdują się także m.in. dawny gotycki kościół św. Anny, po 1810 r. 
przebudowany najpierw na szpital, obecnie budynek mieszkalny, barokowa cerkiew Świętych 
Cyryla i Metodego, młyn wodny „Maria” (nad odnogą oddzielającą ją od Wyspy Młyńskiej). 

W 2005 odsłonięto przy bulwarze Stefana Wyszyńskiego (na skwerze po północnej 
stronie kościoła NMP) pomnik kardynała Kominka z cytatem z Orędzia do biskupów 
niemieckich. Pomnik stanął w 40. rocznicę jego opublikowania. 

Po Moście Tumskim wchodzi się na Ostrów Tumski. Gród na Ostrowie Tumskim powstał 
prawdopodobnie w X w. Pierwszym murowanym gmachem była kaplica Sw. Marcina. W XIII w. 
powstał tu zamek książęcy, ale już w 1315 r. wyspa przeszła we władanie kościoła i stała się 
rezydencją biskupią. Niepotrzebny biskupom zamek zburzono na przełomie XV i XVI w. Po 
wyburzeniu fortyfikacji na początku XIX w., przy okazji likwidacji części fos zasypano odnogę 
Odry dzielącą Ostrów od Szczytnik i Olbina. Ostrów Tumski przetał być wyspą. Najstarszą 
zachowaną budowlą Ostrowa jest kościół Św. Idziego. Największą zaś katedra Św. Jana 
Chrzciciela.   

Wysokie wieże Katedry Św. Jana Chrzciciela widać z daleka. Obecna gotycka budowla 
stanęła w miejscu trzech wcześniejszych. Pierwsza, wzorowana na architekturze czeskiej, 
pochodziła prawdopodobnie z lat 983-988. W 1000 roku, dzięki staraniom Bolesława Chrobrego, 
erygowano biskupstwo wrocławskie i wtedy też powstała druga katedra jako budowla 
przedromańska, trójnawowa, z kryptą sklepioną o czterech filarach i wieżami. Wzniesiona była z 
kamienia polnego spajanego gliną i przetrwała do lat 1038-1039, kiedy została zniszczona w 
czasie najazdu księcia czeskiego Brzetysława I. W 1158 roku na fundamentach rozebranego 
kościoła rozpoczęto budowę nowej, trójnawowej, kamiennej świątyni w stylu wczesnoro-
mańskim, z dwiema wieżami. Prace trwały 22 lata. Zachowały się szczątki figury św. Jana 
Chrzciciela z portalu kościoła, przechowywane obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym. W roku 
1244. biskup Tomasz I zainicjował budowę gotyckiej katedry, częściowo na wzór opactw 



cysterskich. W wieku XIV powstała część zachodnia katedry – nawa główna i zakrystia. W 
kolejnym wieku postawiono kaplice boczne i wieżę północno-zachodnią z hełmem. W 1517 r. 
biskup Jan Turzo ufundował roku nowy portal zakrystii – jest to pierwsze dzieło renesansu na 
Dolnym Śląsku. Pożar, który wybuchł w 1540 r. zniszczył hełm wieży północnej, wiązania 
dachowe i dzwony. Po 16 latach hełm został odbudowany już w formie renesansowej, a 24 lata 
później identycznego doczekała się wieża południowa. W czasie walk z wojskami szwedzkimi i 
sasko-brandenburskimi w 1633 spaliła się wieża południowa, dach zakrystii i południowej części 
katedry. Na szczęście zniszczone elementy udało się odbudować. W roku 1672 powstała kaplica 
Najświętszego Sakramentu, w latach 1680-1700 kaplica św. Elżbiety, a w okresie 1716-1724 
kaplica Elektorska Bożego Ciała – wszystkie w stylu barokowym. W czerwcu 1759 r. kolejny 
pożar strawił hełmy wież z dzwonami, dach nad nawami, zakrystię, mały chór i organy. Po 150 
latach, już w wieku XX, wzniesiono nowe hełmy.  

Kiedy biskupstwo wrocławskie w 1930 roku zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa 
i metropolii, katedra zyskała miano archikatedry. Niestety, rok 1945 był najbardziej tragiczny 
w jej dziejach. Aż 70% budowli uległo zniszczeniu, przede wszystkim dachy, hełmy wież, 
sklepienia nawy głównej, część sklepień naw bocznych, stalle, organy i malowidła. Lata 
powojenne to odbudowa katedry. Do 1955 roku archikatedra zyskała m.in. późnogotycki 
ołtarz z Lubina, stalle z kościoła św. Wincentego, zawieszono dzwony z Lubania, obraz tzw. 
Madonny Sobieskiej z Międzylesia. Ponowne poświęcenie świątyni nastąpiło 29 lipca 1951 r. 
przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nowe organy wykonano z piszczałek z organów z Hali 
Ludowej i z kościoła Gustawa Adolfa na Sępolnie. Mają 150 głosów i należą do największych 
w Polsce. W kolejnych latach dokonano rekonstrukcji dachów i kaplic. W 1991 r. wieże 
odzyskały swe hełmy.  

31 maja 1997 r. w czasie kolejnej wizyty w Polsce papież Jan Paweł II koronował obraz 
"Matki Boskiej Sobieskiej" jako Mater Adorans. Na jednej z wież zainstalowana została 
winda, którą można wjechać na platformę widokową.  

 

 
Wejście na Wyspę Piaskową przez Most Piaskowy 

 



 
Kolegiata Św. Krzyża i Św. Bartłomieja na Ostrowie Tumskim 

 

 
Dziedziniec Katedry na Ostrowie Tumskim 

 

 
Widok na Ostrów Tumski z drugiego brzegu Odry 


