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Już – a może dopiero – 322 lata zdobi lewobrzeżną część Starego Miasta. Wraz 
z gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, do którego przylega, two-
rzy jeden z najpiękniejszych późnobarokowych zespołów architektoniczno- 
-urbanistycznych w Europie. Przez długie lata, także po II wojnie światowej, służył 
wrocławskim jezuitom i skupionym wokół nich wiernym. 30 lipca 1698 r. został 
uroczyście poświęcony. Choć wtedy też nadano mu wezwanie Najświętszego 
Imienia Jezus, to częściej kojarzony jest jako Kościół Uniwersytecki, gdyż powstał 
jako nierozerwalna część kompleksu leopoldyńskiego. Przypominamy o nim  
w roku jubileuszu 75-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu.

30 lIPCa 
Kościół Uniwersytecki

WROCŁaWSKIE HISTORIE 

Budowa całego kompleksu leopoldyńskiego,  

w skład którego wchodzi kościół, główny gmach 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz konwikt  

św. Józefa, była długa i skomplikowana, tak jak  

cały proces osiedlania się jezuitów w prote-

stanckim Wrocławiu. Udało im się to dopiero  

w 1638 r. We Wrocławiu zajęli się kazno-

dziejstwem, a ponieważ za cel postawili sobie 

kształcenie młodzieży w duchu wartości kato- 

lickich, dlatego postanowili założyć kolegium. 

Droga do jego utworzenia była długa i wybo-

ista, ale ostatecznie została zwieńczona w 1702 r.  

fundacją przez cesarza Leopolda I Habsburga 

dwuwydziałowego katolickiego Uniwersytetu 

Leopoldyńskiego. Zanim jednak protestancka 

rada miejska wyraziła zgodę na utworzenie 

uczelni, jezuici otrzymali od cesarza – w 1659 r.  

tylko na pewien czas, a w 1670 r. już na wła-

sność – dawny zamek książęcy. Decyzje przy- 

chylnego działalności jezuitów cesarza, a także  

pozytywnie do nich nastawionego biskupa 

wrocławskiego otworzyły jezuitom drogę do  

wzniesienia w tym miejscu nowego kompleksu 

budynków. Jak się szybko okazało kompleks 

ten zyskał kluczowe znaczenie urbanistyczne  

i architektoniczne dla miasta.

Budowę kościoła zaczęto w styczniu 1689 r.  

od rozbiórki południowo-wschodniej części ofia- 

rowanego jezuitom zamku. Jedyną pamiątką 

po nim jest niewielki renesansowy budynek,  

w którym urządzono zakrystię. Kamień wę- 

gielny można było położyć już po siedmiu 

miesiącach, a po kilku kolejnych rozpoczął się  

trwający blisko 10 lat proces wznoszenia świą- 

tyni. Już w 1693 r. kościół był przykryty drewnia- 

nym dachem powstałym z drewna z opolskich  

lasów – był to dar cesarza Leopolda I Habsburga.  

Choć prace budowlane nie były jeszcze ukoń- 

czone, a wnętrze kościoła ledwo otynkowane,  

to 30 lipca 1698 r. dokonano uroczystego po- 

święcenia świątyni. Od tego czasu rozpoczął  

się żmudny i trwający blisko 40 lat proces 

wyposażania i dekorowania kościoła, jednakże 

zakończony sukcesem, gdyż do dziś kościół 

ten ma jeden z najbogatszych we Wrocławiu 

barokowych wystrojów.

Pomimo rozmaitych wydarzeń, które sprawiły, 

że część oryginalnego wyposażenia przepadła, 

a wnętrze uległo przeobrażeniu, to jednak jego 

znaczna część zachowała się do dziś. Nawet  

w wyniku działań wojennych w 1945 r. kościół  

nie ucierpiał zbyt mocno, dzięki czemu 9 czerw- 

ca 1946 r. możliwe stało się odprawienie w nim  

uroczystej mszy świętej, która rozpoczęła inau-

gurację działalności Uniwersytetu i Politechniki 

we Wrocławiu, a we wrześniu 1946 r. kościół 

został przekazany na potrzeby duszpasterstwa 

akademickiego.
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