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Wrocław to wyjątkowe miasto, a jego niezwykłość wynika m.in. z faktu posiadania 
kilku patronów. Pierwszy, ten bardziej znany, to św. Jan Chrzciciel, który patronuje 
wrocławskiej katedrze i archidiecezji, a ponieważ widnieje w herbie miasta, to niejako 
automatycznie zaczął patronować także miastu. Drugi – bł. Czesław, nieco tajemniczy 
dominikanin – pozostaje w cieniu tego pierwszego, choć dla miasta to on uczynił 
znacznie więcej: obronił wrocławian podczas najazdu Tatarów w 1241 r. i to on jest 
formalnym patronem Wrocławia od 1963 r. 290 lat temu, 15 lipca 1730 r. poświęcona 
została kaplica jego imienia wzniesiona w kościele pw. św. Wojciecha u wrocławskich 

dominikanów, gdzie złożono jego szczątki.

15 liPCa 
    Błogosławiony Czesław – tajemniczy patron

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

„OŁTARZ I MIEJSCE / BŁOGOSŁAWIONYM 
CZESŁAWOWI I ŚW[IĘTYM] O[JCOM] / DO- 
MINIKOWI I JACKOWI / PRZEZNACZONE  
I POŚWIĘCONE / ROKU PAŃSKIEGO 1730  
DNIA 15 LIPCA / PRZEZ NAJCZCIGODNIEJ-
SZEGO I NAJDOSTOJNIEJSZEGO / P[ANA] 
ELIASZA DANIELA DE SOMMERFELD / BI- 
SKUPA LEONTOPOLIS SUFRAGANA WROC-
ŁAWSKIEGO / POZWALA UZYSKAĆ 40 DNI 
ODPUSTU / W TYMŻE DNIU NA ZAWSZE”  
– tak głosi inskrypcja widniejąca na kamiennej  

tablicy umieszczonej za ołtarzem w kaplicy bło- 

gosławionego Czesława w kościele pw. św. Woj- 

ciecha. Gdy 15 lipca 1242 r. legendarny obrońca  

Wrocławia umierał w opinii świętości, w miejscu  

tym nie było jeszcze żadnej kaplicy. Doczesne 

szczątki dominikanina, który założył klasztor  

dominikański przy otrzymanym od wrocław- 

skiego biskupa w 1226 r. kościele św. Woj- 

ciecha, bracia dominikanie złożyli zatem naj- 

prawdopodobniej w krypcie pod prezbiterium,  

a w XIV w., po poświęceniu nowego chóru,  

przenieśli je do kaplicy Męki Pańskiej (ob. za- 

krystia).

Urodzony ok. 1180 r. Czesław Odrowąż – jeden  

z pierwszych polskich Braci Zakonu Kazno-

dziejskiego (Dominikanów), pierwszy przeor 

wrocławskiego klasztoru dominikańskiego i to- 

warzysz św. Jacka – do dziś pozostaje postacią 

dość tajemniczą. Wedle jego biografów 6 kwiet- 

nia 1241 r. Czesław był świadkiem niszczyciel-

skiego najazdu Mongołów na Wrocław. Cała 

lewobrzeżna część miasta wraz z kościołem 

św. Wojciecha została spalona, zaś mieszkańcy 

ewakuowali się na wyspę Tumską. Stało się to 

z rozkazu księcia Henryka II Pobożnego, który 

w ten sposób chciał pozbawić najeźdźców moż- 

liwości dogodnego ataku na najważniejszą część  

Wrocławia – znajdujący się na wyspie zamek 

i gród z katedrą. Kronikarz Jan Długosz przy-

pisuje Czesławowi – wówczas przeorowi do- 

minikańskiego klasztoru – cudowne ocalenie 

Ostrowa Tumskiego, na którym przebywała ca- 

ła ludność Wrocławia. Miało się to stać dzięki 
Kościół pw. św. Wojciecha wraz z kaplicą bł. Czesława wzniesioną od 

południowej strony kościoła, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia
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gorącym modlitwom Czesława. W ich wyniku 

nad głową przyszłego błogosławionego pojawił 

się zstępujący z nieba słup ognia, który tak 

przeraził najeźdźców, że postanowili odejść od  

murów miejskich i udać się w kierunku Legni- 

cy. Wedle innych przekazów Czesławowi towa-

rzyszyła wówczas ognista kula, która – obok lilii 

– stała się odtąd jego atrybutem i widnieje na 

rozmaitych jego wizerunkach.

Miejsce, które od XVIII w. stało się głównym 

ośrodkiem kultu błogosławionego Czesława, 

niespełna pół wieku po jego śmierci zajęła 

wzniesiona pod koniec XIII w. gotycka kaplica 

Najświętszej Marii Panny z cudownym obra-

zem maryjnym. W 1537 r. spłonęła doszczęt- 

nie w wyniku uderzenia pioruna. W 1650 r.  

wzniesiono na jej miejscu kolejną, wczesnobaro- 

kową kaplicę św. Krzyża, którą ufundował Mat-

teo Moncada – komendant twierdzy w Brzegu. 

Gdy na początku XVII w. polski przeor Abraham 

Bzowski spisał zatytułowaną „Tutelaris Silesiae”  

(Obrońca Śląska) biografię Czesława Odrową- 

ża, kult dzielnego dominikanina odżył na nowo  

i rozpoczęto starania o jego beatyfikację. 

Nim 18 października 1713 r. papież Klemens XI  

beatyfikował Czesława, zatwierdzając tym sa- 

mym jego kult dla zakonu dominikanów i ar- 

chidiecezji wrocławskiej, już trwały prace nad  

wzniesieniem w miejscu dotychczasowej kapli- 

cy św. Krzyża, nowej poświęconej Czesławowi. 

Kaplicę fundacji Moncady rozebrano, pozosta-

wiając jedynie znajdujące się na południowej 

ścianie kościoła zdobne epitafium wraz z figurą 

fundatora.

Głównym donatorem kaplicy błogosławionego 

Czesława – oprócz wrocławskich dominikanów 

– był biskup wrocławski kard. Franz Ludwig von 

Pfalz-Neuburg, ale dzieło to wsparli również 

przedstawiciele śląskiej arystokracji katolickiej, 

m.in. rezydujący we Wrocławiu polski królewicz 

Konstanty Sobieski herbu Janina – syn Jana III 

Sobieskiego oraz starosta generalny Śląska Jo- 

hann Anton Schaffgotsch. W protestanckim 

Wrocławiu pozostającym wówczas pod pano- 
Wizerunki bł. Czesława, fot. za: www.polska-org.pl 

i www.wroclaw.dominikanie.pl
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waniem monarchii habsburskiej okazała kaplica 

upamiętniająca dzielnego dominikanina miała 

być ostoją katolicyzmu. 

Nie wiadomo kto zaprojektował wzniesioną 

w latach 1711–1730 kaplicę, znane są nato-

miast nazwiska głównych wykonawców. Prace  

budowlane prowadził mistrz murarski Bene-

dikt Miller. Wystrój rzeźbiarski stworzyli Ge- 

org Leonhard Weber ze Świdnicy oraz Franz 

Joseph Mangoldt z Wrocławia. Wystrój malar-

ski, w tym obrazy olejne i część fresków, to  

dzieło nadwornego malarza biskupiego Johan- 

na Franza de Beckera wspieranego przez lo- 

kalnego artystę Johanna Jacoba Eybelwiesera. 

Nad wszystkimi pracami czuwał dominikanin 

o. Ceslaus Schmal, który po śmierci w 1746 r. 

spoczął w krypcie. 

Bogato udekorowaną w stylu barokowym ka- 

plicę uroczyście poświęcono 15 lipca 1730 r. 

Dokonał tego wrocławski biskup sufragan Elias 

Daniel von Sommerfeld. Ponoć uroczystości, 

jakie wówczas towarzyszyły temu wielkiemu 

wydarzeniu, były jednymi z najokazalszych  

w XVIII-wiecznym Wrocławiu.  

Szczątki pierwszego przeora wrocławskiego 

klasztoru dominikanów do 1724 r. spoczywały 

w kaplicy Męki Pańskiej (ob. zakrystia), kiedy 

to uroczyście zostały złożone w okazałym ala-

bastrowym sarkofagu umieszczonym w ołtarzu 

wznoszonej wówczas kaplicy. Nieco wcześniej, 

bo w 1715 r., ufundowano srebrny relikwiarz, 

do którego trafiła czaszka błogosławionego. 

Wedle miejskich podań relikwiarza tego użyto 

m.in. w 1722 r. podczas pożaru położonego 

nieopodal dominikańskiego klasztoru pałacu. 

Aby nie dopuścić do przeniesienia się ognia na  

świątynię, zakonnicy wystawili relikwiarz przed  

kościół i wraz z wiernymi zanosili gorące mo- 

dlitwy o ocalenie. 

Dokładnie 40 lat po beatyfikacji Czesława pa- 

pież Klemens XIII rozszerzył w 1753 r. zasięg 

kultu tego błogosławionego na wszystkie pol- 

skie diecezje, choć centrum nadal znajdowało 

Widok na kaplicę bł. Czesława od strony głównej nawy kościoła  
św. Wojciecha na początku XX w. Nad wejściem widoczne jest epitafium 
Matteo Moncady i jego figura umieszczona nad wejściem – pozostałość 
po znajdującej się wcześniej w tym miejscu kaplicy św. Krzyża z 1650 r.  

Zarówno figura, jak i ambona zostały zniszczone podczas II wojny 
światowej. Epitafium było mocno uszkodzone, ale istniało jeszcze 

do 1966 r., gdy w związku z regotyzacją kościoła zostało całkowicie 
usunięte i zastąpione oknem, fot. za: www.polska-org.pl

Wnętrze kaplicy bł. Czesława na pocztówce dystrybuowanej  
w latach 1900–1920, fot. za: www.polska-org.p
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się we Wrocławiu, w tym czasie będącym już  

pod panowaniem pruskim. Również po prze- 

prowadzonej na początku XIX w. sekularyzacji  

śląskich klasztorów kaplica bł. Czesława funk-

cjonowała jako jedno z najważniejszych miejsc  

pielgrzymkowych na terenie diecezji wrocław-

skiej, choć siła kultu sukcesywnie malała.

Przytulona od południowej strony do gotyc-

kiej bryły kościoła pw. św. Wojciecha kryjąca 

szczątki legendarnego dominikanina kaplica 

szczęśliwie przetrwała obie wojny światowe, 

a podczas pierwszej doczekała się nawet dużej  

konserwacji przeprowadzonej w 1916 r. przez  

znanego wrocławskiego malarza i konserwa-

tora Josepha Langera. Gdy w czasie oblężenia 

miasta w 1945 r. kościół św. Wojciecha ucier- 

piał w blisko 75 proc., tracąc większość wy- 

posażenia i sklepień, hełm wieży i zachodni 

szczyt, kaplica bł. Czesława przetrwała w nie- 

mal nienaruszonym stanie. Nieznacznie uszko-

dzony był tylko przedsionek i aneksy przy 

prezbiterium, które wstępnie zabezpieczono 

jeszcze w latach 40. XX w.

Na początku lat 50. wraz z przybyciem do po- 

wojennego Wrocławia polskich dominikanów 

kult bł. Czesława rozkwitł na nową ze zdwojoną 

siłą. Dzięki staraniom zakonników, na wniosek 

kard. Bolesława Kominka – ówczesnego me- 

tropolity wrocławskiego, 22 września 1963 r.  

bł. Czesław ogłoszony został przez papieża 

Kaplica bł. Czesława na pocztówce z 1947/1948 r. W podpisie 
widnieje błędna data ufundowania kaplicy – 1720 r. zamiast 1730 r., 

fot. za: www.polska-org.pl

Wnętrze kaplicy bł. Czesława na pocztówce z 1947/1948 r., 
fot. za: www.polska-org.pl    



5
Polecamy przewodnik po kaplicy bł. Czesława umieszczony w serwisie internetowym wrocławskich dominikanów, a także 

okolicznościową publikację „Tutelaris Silesiae. Błogosławiony Czesław we Wrocławiu” (praca zbiorowa, wyd. Via Nova 2007)  
oraz radiową audycję Elżbiety Osowicz „Nasz Czesław”.
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Pawła VI patronem miasta Wrocławia. Od 

końca XX w. Polska Prowincja Dominikanów 

prowadzi działania zmierzające do kanonizacji 

bł. Czesława.

W 2006 r. powołana została specjalna komi-

sja ds. otwarcia relikwiarza bł. Czesława znaj- 

dującego się niezmiennie od 1715 r. w skarbcu 

klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu. Za- 

daniem komisji było przeprowadzenie specjali-

stycznych badań, w efekcie których został od- 

tworzony wizerunek błogosławionego. Po kilku  

miesiącach prac dokonano pełnoplastycznej re- 

konstrukcji głowy wraz z popiersiem – w efekcie 

błogosławiony Czesław przedstawiony został 

w najbardziej prawdopodobnym wizerunku.   Kaplica w widoku współczesnym, fot. za: www.wroclaw.dominikanie.pl

Pełnoplastyczna rekonstrukcja głowy bł. Czesława, fot. za: www.radiowroclaw.pl
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