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wnictwie w czasopismach: Przegląd Geologiczny, Architektura 
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Fot.  1 -  Widok kościoła pw. św. Jadwigi od strony południowo-
wschodniej w 2015 roku. 
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Rys.  2  -  Lokalizacja kościoła pw. św. Jadwigi na wrocławskiej 
Leśnicy. 
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Wstęp 
 

Na wrocławskim osiedlu Leśnica, w najwyższym miejscu, 

stoi niewielki kościółek pod wezwaniem św. Jadwigi. Przy nie-

dużej bryle kościoła z wyraźnie oddzielonymi nawą i prezbite-

rium, przy południowej ścianie, w miejscu gdzie nawa prze-

chodzi w prezbiterium, wznosi się kamienna wieża zakończona 

w najwyższej kondygnacji otynkowaną dzwonnicą i zwieńczona 

strzelistym, czworobocznym, namiotowym dachem pokrytym 

dachówką. Właśnie ta kamienna, nieotynkowana część wieży 

wzbudziła nasze zainteresowanie. 

Do wysokości 10 m, wieża zbudowana jest głównie z era-

tyków – kamieni polnych – różnej wielkości, zbieranych oneg-

daj w najbliższej okolicy, gdyż istniejące jeszcze dzisiaj, nie-

liczne pola uprawne wciąż „rodzą” te ciekawe pod względem 
geologicznym pozostałości polodowcowej moreny dennej. W 

konstrukcji wieży spotkać możemy również ciosane bloki pia-

skowca, wzmacniające narożniki przypór. Właśnie głównie w 

przyporach, w ich narożnikach, spotykamy też inny rodzaj 

budulca – rudę darniową.  

Wykorzystanie rudy darniowej w budownictwie na terenie 

Polski, znane jest już od XI w. (kościół grodowy w Ostrowie 

Lednickim).  Szczególnie wiele budowli, w których zastosowano 
rudę darniową zachowało się z okresu XVII - XIX w. na obsza-

rze szerokiej doliny Odry, w rejonie lubuskim i opolskim oraz w 

dolinach Prosny i Baryczy. Chyba najpiękniejszy zabytek wy-

konany z rudy darniowej, to stojąca przy  kościele parafialnym 

pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Chróścinie koło Opola, 

XV-wieczna dzwonnica, w 2/3 wysokości zbudowana prak-

tycznie wyłącznie z rudy darniowej. 

Jednak w żadnym przewodniku nie znajdziemy informacji 
o wykorzystaniu rudy darniowej do budowy kościoła na wro-

cławskiej Leśnicy. Nie wspominają o tym zabytku żadni bada-

cze stosowania rudy darniowej w budownictwie. A ilość rudy 

darniowej użyta przy wznoszeniu tej wieży jest naprawdę im-

ponująca. Podobna wieża z kamieni polnych, z podobnym spo-
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sobem wzmacniania konstrukcji rudą darniową, znajduje się 
przy kościele św. Marcina w Świdnicy Lubuskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  3 -  Lokalizacja rudy darniowej na południowej ścianie wieży. 
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Co to jest ruda darniowa i jak powstaje? 
 

Mechanizm powstawania rudy darniowej został bardzo 

dobrze opisany przez Werońską1, która zalicza je do holoceń-

skich rud żelaza. Na terenie Dolnego Śląska, na obu brzegach 

środkowej Odry była ona wykorzystywana już w III w. p.n.e. do 

produkcji żelaza [Ratajczak, Skoczylas]2. Wytopu żelaza z takiej 

rudy zaprzestano dopiero na przełomie XIX i XX w. 

Biorąc pod uwagę wyraźne zróżnicowanie cech fizycznych, 
Ratajczak i Skoczylas za Białaczewskim wprowadzili podział 

rudy darniowej na odmiany: 

· Miałkie, ziemiste, sypkie o kolorze ochrowozłotym; 

· Guzełkowe, żółte lub brązowe; 

· Kawałkowe, zbite, twarde, niekiedy gąbczaste o barwie 

ciemnobrązowej. 

Wszystkie rudy darniowe mineralogicznie uznawane są za 

odmiany żelaziaka brunatnego, który tworzą głównie wodoro-

tlenki żelaza określane ogólnie jako limonit (2Fe2O3×3H2O). 

Podstawowym  minerałem  w  tych rudach  jest goethyt (getyt) 

(a - FeOOH) z domieszkami minerałów ilastych, kwarcu, tlen-

kami i  wodorotlenkami  manganu  oraz  często  związkami  

fosforu w postaci wiwianitu i apatytu. 

Z oczywistych względów nas interesuje żelaziak brunatny 

w odmianie rudy darniowej kawałkowej, zbitej i twardej, który 
stanowi ogniwo pośrednie między skałami pochodzenia chemi-

cznego i detrytycznego (okruchowego) [Ryka i Maliszewska]3. 

                                                           
1
 Werońska Agnieszka: Wpływ warunków środowiskowych na powstawanie holoceńskich rud 

żelaza, w: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 25, 2009, Zeszyt 2, str. 23-36; 
2
 Ratajczak Tadeusz, Skoczylas Janusz: Polskie darniowe rudy żelaza, Wydawnictwo Instytutu 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 1999, str. 16-30; 
3
 Ryka Wacław, Maliszewska Anna: Słownik petrograficzny, Wydawnictwa Geologiczne, 

Warszawa 1982, str. 396; 
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Natomiast Lorenc i Mazurek4 skały żelaziste reprezentowane 
przez rudy darniowe zaliczają do skał osadowych pochodzenia 

wyłącznie chemicznego, jako produkt ostatecznego wietrzenia 
siarczków, tlenków i węglanu żelaza, powstały przy udziale 

bakterii na skutek ługowania związków żelaza ze skał stano-

wiących otoczenie terenów podmokłych. Tylko taka odmiana 

rudy darniowej nadawała się do zastosowania jako trwały ma-

teriał budowlany przy wznoszeniu różnych budowli. Warto 

podkreślić, na co zwrócił uwagę Dankowski5, że obszary wyko-

rzystania rudy darniowej dla celów budowlanych nie pokry-

wają się z rejonami intensywnej działalności hutniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  4 -  Elementy z rudy darniowej w murze. 

                                                           
4
 Lorenc Marek, Mazurek Sławomir: Wykorzystać kamień, Studio JASA, Wrocław 2007, str. 61-

62; 
5
 Dankowski Marek: Ruda darniowa w dawnych konstrukcjach murowanych Nadodrza, 

Warstwy – Dachy i Ściany, nr 4/1998, za pośrednictwem: www.abc-sciany.pl – dostępne 

05.07.2014 r. 
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Fot.  5 -  Powierzchnia rudy darniowej w zbliżeniu. 

Strumień wypływający z terenów lasu liściastego w swoich 

wodach niesie rozpuszczone tlenki, wodorotlenki i węglany że-

laza Fe (II). W wodach pochodzących ze środowisk odznacza-

jących się bogactwem substancji organicznej, a z takim środo-

wiskiem mamy do czynienia w przypadku lasu liściastego, naj-

częstszymi formami migracji żelaza są jego kompleksy orga-

niczne. Jony Fe (II) tworzą silniejsze kompleksy organiczne w 

odróżnieniu od żelaza trójwartościowego [Werońska]6. Ponadto 

jony żelaza Fe (II) wykazują stabilność w obliczu tlenu jedynie 

w środowisku kwaśnym. Przy pH obojętnym ulegają samorzut-

nemu utlenieniu do Fe (III). Na skutek wiosennych roztopów 

czy  po  silniejszych  opadach  ilość tej  wody znacznie  wzrasta 

a tym samym wypłukiwane są większe ilości różnych związków 

żelaza i odczyn wody zmienia się z kwaśnego w obojętny. Jed-

nocześnie bystrzejszy niż zwykle prąd wody porywa z koryta 

                                                           
6
 Werońska Agnieszka: Wpływ warunków środowiskowych na powstawanie holoceńskich rud 

żelaza, w: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 25, 2009, Zeszyt 2, str. 26; 
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również te związki żelaza, które zdążyły się już wytrącić na jego 

dnie lub w zakolach. W pewnym momencie ta znaczna ilość 

wody nie mieści się w korycie i rozlewa się na porośnięty trawą 
teren gdzie następuje bardzo znaczne zwolnienie przepływu aż 

do całkowitej stagnacji. Tworzy się płytki akwen, od kilku do 

kilkunastu centymetrów głębokości, w którym woda ma bardzo 

dobry kontakt powierzchniowy z powietrzem i jednocześnie ku 
górze migruje powietrze zgromadzone w kłączach systemu ko-

rzeniowego trawy (darni). Oba te czynniki skutecznie dotleniają 

wodę a tym samym utleniają zawarte w niej związki żelaza Fe 

(II). Ta oksydacja powoduje wytrącanie się z wody nierozpusz-

czalnych tlenków i wodorotlenków żelaza Fe (III). Równocześnie 

w stojącej wodzie opadają związki żelaza, które wcześniej zo-

stały porwane szybkim nurtem z dna i zakoli. Taka duża ilość 

wody niesie ze sobą również drobny piasek, więc ciężkie ziarna 
kwarcu w wolno płynącej lub stojącej wodzie również opadają 

na dno. Wszystko to osadza się pomiędzy źdźbłami traw i ich 

korzeniami na zalanej łące. Ponieważ płytko pod powierzchnią 

łąki  znajduje  się  warstwa  mało  przepuszczalnych  iłów lub 

w ogóle nieprzepuszczalnych iłów i glin, to woda ma nikłe 

szanse na infiltrację w głębsze warstwy gruntu. Wobec tego, 

część jej powróci znów do koryta, a pozostała odparuje bezpo-

średnio lub w procesie transpiracji przez zielone części roślin 

[Lorenc, Mazurek]7. Trawa rośnie nadal, więc korzysta również 

z wody nagromadzonej w tych uwodnionych, galaretowatych 

osadach.  Bogate  życie  biologiczne  zostaje  nagle  uwięzione 

w rdzawym osadzie. Dopóki jest to możliwe, gdy osady są jesz-

cze miękkie, wszelkie żyjące tam organizmy (larwy, owady, 

chrząszcze, nicienie, wije itp.) usiłują się wydostać na po-

wierzchnię. Nie wszystkim się udaje. Z czasem, wraz z postę-

pującym procesem tężenia osadów, obumierają również uwię-

zione w  osadach części roślin.  Zachodzi proces mineralizacji 

w warunkach beztlenowych (gnicie), a jego produktami są mię-

dzy innymi gazy: CO2, H2S, CH4. Wszystko to przyczynia się do 
wzrostu porowatości przyszłej skały. Operujące słońce 

                                                           
7
 Lorenc Marek, Mazurek Sławomir: Wykorzystać kamień, Studio JASA, Wrocław 2007, str. 78; 
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przyspiesza wysychanie nagromadzonych osadów a rozwój 

traw, system korzeniowy i całe życie biologiczne przenosi się 
wyżej, na ich powierzchnię. Proces ten powtarza się po każdym 

ulewnym deszczu, po każdych roztopach a osadów przybywa. 

Jednocześnie te starsze i głębsze ich pokłady, całkowicie wy-

suszone, powodują obumieranie starego systemu korzenio-

wego. Niebawem tworzy się porowata i twarda struktura osa-

dzonej właśnie skały żelaziaka brunatnego w postaci rudy dar-

niowej kawałkowej. W przestrzeni czasowej właściwej tworze-

niu się skał w tym przypadku określenie „niebawem” oznacza 

przynajmniej  kilkaset  lat.  Nie  jest  to jednak ta  ruda  dar-

niowa o której można przeczytać w wielu publikacjach, że „od-

radza się co 9 lat”.  
Przeprowadzone w związku z rozwojem rolnictwa, w XIX i 

XX wieku prace melioracyjne i związane z nimi zakładanie 
drenaży, spowodowały osuszenie wielu terenów a inwestycje 

skutkujące skanalizowaniem oraz regulacją strumieni, poto-

ków i rzek, doprowadziły do ustabilizowania przepływów, co 

przełożyło się na utrzymanie wód z roztopów czy po ulewnych 
deszczach w ich korytach. Od tamtej pory właściwie nie mamy 

już okresowo, kilka razy do roku, zalewanych łąk na których 
mogłaby odkładać się ruda darniowa. Rozwój gospodarczy i 

cywilizacyjny skutecznie zahamował ten proces. 
 

 

 

Kiedy wybudowano wieżę przy kościele św. 

Jadwigi na wrocławskiej Leśnicy? 
 

Wydaje się, że nie prowadzono dotąd żadnych dokładnych 
badań i studiów dla datowania budowy tej wieży. Informacje, 

które możemy znaleźć na ten temat u różnych autorów są nie-

spójne a często wzajemnie się wykluczają. Antkowiak8 podaje, 

że w 1775 roku mówi się o wolnostojącej, drewnianej dzwon-

                                                           
8
 Antkowiak Zygmunt: Kościoły Wrocławia, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu 1991, str. 

88; 
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nicy. U Kobel9 możemy przeczytać, że w XVII w. przy kościele 
znajdowała się wieża wykonana z kamieni polnych i cegły z 

rudy darniowej od połowy drewniana. Ale ta sama autorka, w 

tej samej książce, kilkanaście stron dalej pisze: Stanęła ona 

[wieża] na miejscu dawnej drewnianej dzwonnicy (datacja: 

1690) przy zachodniej stronie kościoła. Zbudowano ją w latach 
1785-86, potem wielokrotnie remontowano. (…) Przy jej budowie 
użyto polnych kamieni (część dolna) i cegieł z rudy darniowej 
(część górna). Natomiast Burgermeister i Grundmann10 podają, 

że w 1690 roku kościół miał już „wieżę z prześwitem” (chodzi o 

barokowy hełm wieży z charakterystycznym prześwitem). W 

wydanym w 2011 roku „Leksykonie architektury Wrocławia” dr 

Łukaszewicz-Jędrzejewska, autorka hasła „Kościół  pw.  św. 

Jadwigi, ul. Wolska 7”11 napisała: W 1690 dostawiono do ko-

ścioła od pd. drewn. dzwonnicę. (…) W 1785-86 murarz Nit-

schke z Marszowic wymurował od południowego wsch. wieżę…  

Podjęliśmy więc próbę dokładnego ustalenia kiedy wieżę 
wybudowano.  

Kościół w Leśnicy powrócił w ręce katolików, po pokoju 

westfalskim (24.10.1648) kończącym wojnę trzydziestoletnią, 

dopiero 3 lutego 1654 roku [Kobel]12. Protestanci niechętnie 
oddawali  kościoły katolikom.  Nie inaczej było też w Leśnicy.  

O kościół pw.  św.  Jadwigi, przez  dwa  lata  toczyły  się walki 

z protestantami. Dopiero kiedy bezwzględne wobec protestan-

tów wojska cesarskie z Wrocławia, krwawo stłumiły te rozru-

chy, kościół znów znalazł się rękach katolików.  Leśnica, Wro-

cław i cały Śląsk był wtedy pod panowaniem cesarza Ferdy-

nanda IV z rodu Habsburgów. Na obszarze Monarchii Habs-

burgów, czyli m.in. Arcyksięstwa Austrii, Królestwa Czech do 

                                                           
9
 Kobel Ewa: Leśnica – z dziejów miasta i parafii, Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii św. 

Jadwigi Wrocław-Leśnica 2004, str. 70 i 86; 
10

 Burgermeister Ludwig, Grundmann Günther: Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 3, 

Wilh. Gottl. Korn Verlag, Breslau 1934, str. 178; 
11

 Łukaszewicz-Jędrzejewska Ewa: hasło 759 „Kościół pw. Św. Jadwigi, ul. Wolska 7” w: 

Leksykon architektury Wrocławia, Wydawnictwo Via Nova Wrocław 2011, str. 709; 
12

 Kobel Ewa: Leśnica – z dziejów miasta i parafii, Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii 

św. Jadwigi Wrocław-Leśnica 2004, str. 69 i 70; 
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którego należał Śląsk oraz Królestwa Węgier, katolicyzm był 

religią państwową. W drugiej połowie XVII wieku leśnicka pa-

rafia była uboga, nieliczna i wyniszczona zarówno wojną trzy-

dziestoletnią jak i późniejszymi ciągłymi antagonizmami po-

między katolikami a protestantami, którzy wciąż na tych tere-

nach stanowili większość. Nawet jeszcze później, bo w 1740 
roku Fryderyk II Wielki13 pisał, że 2/3 mieszkańców Śląska 

stanowią protestanci.  

Lepsze czasy dla leśnickiego kościoła i parafii nastały do-

piero w 1733 roku, kiedy to cała Leśnica - a przy okazji  Mokre 

i Stabłowice - przeszły na własność zakonu krzyżowców z 

czerwoną gwiazdą.  Gdy  generałem  i  wielkim  mistrzem  za-

konu w Pradze był Franz Matthias Bӧhmb, mistrz komandorii 

wrocławskiej zakonu krzyżowców, Daniel Josephus Schlecht 

odkupił zamek w Leśnicy i okoliczne dobra od Carla Antona di 
Forno (Ferno, Fernau, Formo, czasem zamiast di pisano von) 

za, jak podaje Eister14, wyjątkowo wysoką cenę 141 633 tala-

rów. Różne źródła podają jednak różne kwoty tej transakcji i 

różne waluty.   W registrze  dokumentacji zakonu krzyżowców 
z czerwoną gwiazdą sporządzonym w 1877 roku przytoczona 

jest wartość 132 898 florenów15. Kongregacja wrocławskiego 
klasztoru krzyżowców, jak określa to Duchnowski16, była luźno 

związana z domem macierzystym w Pradze, a Jerzak17 przyta-

cza, że tą samodzielność zakon wrocławski uzyskał już w 1404 

roku na mocy układu zawartego z Pragą. Dowodzi to, że decy-

zja o zakupie dóbr leśnickich była suwerennym postanowie-

niem komandorii wrocławskiej zakonu. 

                                                           
13

 Fryderyk II Wielki: Geschichte meiner Zeit, Verlag von Reimar Hobbing, Berlin 1912, str. 64; 
14

 Eister Karl: Beitrag zur Geschichte des Ordens der Kreuzherren mit dem roten Stern vom 

Breslauer Matthiasstift, w: 300 Jahre Matthiasgymnasiums zu Breslau 1635-1938, Eine 

Erinnerungsschrift, Breslau 1938, str. 50; 
15

 Rep. 66/III, Klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą pod wezwaniem św. Macieja we 

Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Pracownia Mikrofilmów, nr mikrof. T 46782, 

str. 5067; 
16

 Duchniewski Jerzy: hasło Bracia Szpitalni Najświętszej Panny w: Encyklopedia Katolicka, t. II, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1989, str. 1009-1010; 
17

 Jerzak Norbert: Początki działalności szpitalniczej Krzyżaków z Czerwoną Gwiazdą na Śląsku 

w: Perspektiva, Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok VI 2007 Nr 2 (11), str. 54; 
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Wiemy z różnych źródeł, np. Brzezowski18, że krzyżowcy od 
razu przystąpili do przebudowy średniowiecznego, warownego 

zamku w Leśnicy na barokową, pałacową rezydencję. Autor-

stwo i nadzór nad tą przebudową Jung19 przypisuje Krzyszto-

fowi Hacknerowi i do dzisiaj jest to bardzo polemiczna teza. 

Postawmy więc kolejną tezę: jednocześnie z przebudową 

zamku prowadzona była przebudowa leśnickiego kościoła. Czy 

za tą przebudową również stoi zakon krzyżowców z czerwoną 

gwiazdą? Czy Krzysztof Hackner miał swój udział w przebu-

dowie kościoła? 

 

 

 

 

Zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą a kościół 

na Leśnicy 
 

W zasadzie kupno zamku wraz z dobrami leśnickimi, 
wsiami Stabłowice i Mokre nie dawało zakonowi automatycznej 

władzy nad leśnickim kościołem i wpływów na obsadę księdza 
w parafii. Należy jednak pamiętać, że już od XVI w. krzyżowcy 

propagowali swój nowy wizerunek. Z zakonu szpitalnego, nio-

sącego posługę chorym i ubogim, zmienili dotychczasowy cel 

na duszpasterstwo, a zwłaszcza duszpasterstwo parafialne 

[Duchniewski]20. Z monografii Kobel21 dowiadujemy się, że pro-

boszczem leśnickiej parafii w okresie od 1724 do 1738 roku, 

był  ksiądz  Sebastian  Pohl.  Data 1738  stoi  w  sprzeczności 
z datą śmieci proboszcza Pohla - 1730, jaka widniała na jego 

epitafium z marmuru przeworskiego, które było widoczne w 

                                                           
18

 Brzezowski Wojciech: Dzieje rezydencji w Leśnicy, w: Architectus 1998 nr 1-2, Pismo 

Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; 
19

 Jung Hans: Christoph Hackner, Ein schlesicher Barockbaumeister, Wilh. Gottl. Korn Verlag, 

Breslau 1939, str. 103; 
20

 Duchniewski Jerzy: hasło Bracia Szpitalni Najświętszej Panny w: Encyklopedia Katolicka, t. II, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1989, str. 1009-1010; 
21

 Kobel Ewa: Leśnica – z dziejów miasta i parafii, Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii 

św. Jadwigi Wrocław-Leśnica 2004, str. 56; 
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kościele do drugiej  wojny  światowej [Burgermeistera i 

Grundmanna]22. Wg tego opracowania epitafium miało znajdo-

wać się w baptysterium – dzisiejszej kaplicy po prawej stronie 

prezbiterium. Obecnie epitafium prawdopodobnie znajduje się 
za obrazem św. Stanisława Kostki, na południowej ścianie 

nawy głównej23. We wspomnianym już wcześniej registrze 
dokumentacji zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą sporzą-

dzonym w 1877 roku24 możemy przeczytać, że śluby zakonne 

w dniu 30 listopada 1697 roku złożył  Sebald. Aloysius Pohl a 

1 listopada 1718 Joseph. Franc. Pohl. Ten drugi wymieniany 

jest również w dokumencie z 1733 jako „Ojciec administrator 

zamku Leśnica, Stabłowic i Marszowic”.25 Czyli w Leśnicy było 

dwóch księży o nazwisku Pohl i to prawdopodobnie jeden po 

drugim. W dostępnych schematyzmach diecezji wrocławskiej 
XVIII w. jest luka między 1730 a 1738 rokiem. Wiemy, że od 

1738 roku proboszczem leśnickiej parafii był ksiądz Leopoldus 

Junck. A kto był po śmierci proboszcza Sebastiana Pohla? 

Może właśnie Józef Pohl, który zmarł w 1738 roku?  Tak czy 

owak znaczyłoby to, że wrocławscy krzyżowcy z czerwoną 

gwiazdą, za pośrednictwem swoich zakonników sprawujących 

posługę kapłańską, mieli wpływ na losy leśnickiej parafii jesz-

cze zanim zakupili okoliczne dobra wraz z zamkiem. 

Nie bez znaczenia było też staranie zakonu o oficjalne 
uznanie go za zakon rycerski. W okresie baroku idea ordo 

militaris propagowana była przez zakon krzyżowców z 

czerwoną gwiazdą bardzo intensywnie. To właśnie wiek XVII i 
pierwsza połowa XVIII w. jak opisuje Wojtyła26, były dla 

                                                           
22

 Burgermeister Ludwig, Grundmann Günther: Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 3, 

Wilh. Gottl. Korn Verlag, Breslau 1934, str. 180; 
23

 Informacja pochodzi od proboszcz parafii księdza ppłk dr Krzysztofa Szuwarta; 
24

 Rep. 66/III, Klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą pod wezwaniem św. Macieja we 

Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Pracownia Mikrofilmów, nr mikrof. T 46782, 

str. 5084 i 5086; 
25

 Rep. 66, sygn.. 1449, Klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą pod wezwaniem św. Macieja 

we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Pracownia Mikrofilmów, nr mikrof. T 

28820, str. 1; 
26

 Wojtyła Arkadiusz: Idea ordo militaris w sztuce barokowej krzyżowców z czerwoną gwiazdą, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, str. 28; 
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zakonu okresem wielkich przemian, w ramach których 

niepozorne, ubogie kościółki szpitalne przebudowywano na 

okazałe świątynie, a skromne budynki komandorii 

zastępowano okazałymi klasztorami i pałacami. 

Niestety, nie ma nigdzie w kościele leśnickim herbu 

krzyżowców z czerwoną gwiazdą, jaki możemy spotkać na 

budowlach wznoszonych z ich inicjatywy. Przykład takiego 
herbu jest na trzech ścianach (południowej, zachodniej i 

północnej) dawnej siedziby komandorii wrocławskiej 

krzyżowców i klasztoru, a obecnie gmachu Ossolineum przy 

skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Szewskiej. Jednak różne 
elementy wyposażenia kościoła św. Jadwigi mogą wskazywać 

na ingerencję krzyżowców z czerwoną gwiazdą w jego 
urządzanie tym bardziej, że ten piękny, barokowy wystrój 

powstawał właśnie w okresie kiedy Leśnica należała do nich.  
Mało kto wie, że kościół ten ma również drugiego patrona. 

Obok św. Jadwigi, patronem jest także św. Maciej. U Kobel27 

przeczytamy, że patronat ten należy wiązać z czasami 

habsburskimi i w źródłach  wymieniany jest w XVIII oraz XIX 

wieku. A przecież św. Maciej był patronem kościoła 

krzyżowców z czerwoną gwiazdą przy ich głównej siedzibie we 
Wrocławiu. Wielki, barokowy obraz wiszący na północnej 

ścianie nawy kościoła, nazywany „Maria w chmurach”, który 
przywędrował do leśnickiego kościoła wraz z krzyżowcami i 

prawdopodobnie pełnił najpierw funkcję obrazu ołtarzowego, 
przedstawia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, u której 

stóp klęczą właśnie św. Maciej i św. Jadwiga. Ten sam motyw 
wniebowzięcia z klęczącymi św. Maciejem i św. Jadwigą 
powtórzony jest w namalowanym w 1865 opuszczanym obrazie 

w ołtarzu głównym. Z tego samego okresu pochodzi dzisiejsze 

tabernakulum [Burgermeister, Grundmann]28. W XVIII w. 

tabernakulum znajdowało się na północnej ścianie 

                                                           
27

 Kobel Ewa: Leśnica – z dziejów miasta i parafii, Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii 

św. Jadwigi Wrocław-Leśnica 2004, str. 97; 
28

 Burgermeister Ludwig, Grundmann Günther: Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 3, 

Wilh. Gottl. Korn Verlag, Breslau 1934, str. 180; 



19 

 

prezbiterium i jest tam do dzisiaj chociaż nie pełni już tej 

funkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  6 -  "Maria w chmurach" - obraz z początku XVIII w. 
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Fot.  7 -  Obraz w ołtarzu głównym z 1865 r. 
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Fot.  8 -  Trójca Święta w zwieńczeniu ołtarza. 

W  zwieńczeniu  ołtarza  przedstawiona  jest  Trójca Święta 

z Bogiem Ojcem, Synem Jezusem i Duchem Świętym w postaci 
Gołębicy. Całość oprawiona licznymi aniołkami i puttami gra-

jącymi na instrumentach. Anioł bijący w charakterystyczne 
barokowe kotły i dwa aniołki dmące w puzony zdają się zwoły-

wać wiernych przed oblicze Trójcy Świętej. Scena przypomina o 
czekającym każdego Sądzie Ostatecznym. Jednak patrzącemu, 

na pierwszy plan wybija się srebrny, duży krzyż pomiędzy rę-

kami Chrystusa, który zaburza harmonię całej kompozycji.  

Gdy przyjrzymy się dokładniej, to Chrystus nie trzyma tego 

krzyża. Jego dłonie rozpostarte są w geście przywołania, zapro-

szenia, gotowe przygarnąć. Ten krzyż sprawia wrażenie dołożo-

nego później. Krzyż przysłania nogi Chrystusa, jednego aniołka 

i znaczną część Gołębicy – symbol Ducha Świętego. Nie wydaje 

się, aby zamysłem artysty tworzącego zwieńczenie ołtarza było 
umieszczenie tam tego krzyża. Gdyby Chrystus miał mieć ten 

krzyż w swoich ramionach, to scena tak zostałaby zaplano-
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wana, aby nie przysłaniał on 1/3 Gołębicy i ukrytego za nim 
aniołka. Poza tym, krzyż ten jest elementem ruchomym. Dzi-

siaj ustawiony jest skośnie na prawo i najprawdopodobniej 

takie także było jego pierwotne położenie. Na zdjęciach przed-

wojennych jest on umiejscowiony skośnie na lewo, wsparty na 

prawym ramieniu Chrystusa.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fot.  9 -  Współczesny widok na prezbiterium i ołtarze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  10 -   Widok na prezbiterium w okresie sprzed II wojny światowej. 
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Jest więc wysoce prawdopodobnym, że krzyż został 

dołożony do ołtarza już po jego zbudowaniu i wykończeniu. 
Może dlatego, aby w ten sposób podkreślić przynależność 

zakonną niosących wówczas posługę duszpasterską w parafii  
a jednocześnie fundatorów  ołtarza i  przebudowy  kościoła  

czyli krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Zrobiony jest na wzór 
Krzyża Tryumfalnego, czczonego przez krzyżowców wraz z 

kultem św. Heleny. Za taką koncepcją przemawia również 
upodobnienie w ten sposób figury Chrystusa z krzyżem, do 

znajdującej się od 1707 roku w siedzibie głównej zakonu, w 

klasztorze w Pradze, rzeźby nazywanej Chrystus Salwator, 

której autorem jest Czech Maćij Wjacław Jakul (Mätthäus 

Wenzel Jäckel) – [Wojtyła]29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  11  -  Ołtarze boczne, lewy i prawy w 2014 roku. 
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 Wojtyła Arkadiusz: Idea ordo militaris w sztuce barokowej krzyżowców z czerwoną gwiazdą, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, str. 108; 
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W tym samym czasie co ołtarz główny i z tej samej pra-

cowni prawdopodobnie Johana Klӧbera i Josepha Queiusa jak 

podaje Wójtowicz30, pochodzą również dwa ołtarze boczne w 
leśnickim kościele.  Dzisiaj te ołtarze poświęcone są: lewy – w 

północno-wschodnim narożniku, przy ambonie – Matce Boskiej 

a jego centralne miejsce zajmuje XV-wieczna rzeźba Pięknej 

Madonny z Dzieciątkiem; prawy – w południowo-wschodnim 

narożniku – Chrystusowi, a jego centralne miejsce zajmuje 

obraz Chrystusa z Gorejącym Sercem. 

Jednak od połowy XVIII w., kiedy postawiono je w koście-

le, aż do połowy XX w. ołtarze te miały innych patronów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  12 -  Pieta, która dawniej znajdowała się w ołtarzu bocznym 
lewym. 
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 Wójtowicz Ryszard i Drabik-Wójtowicz Danuta: Dokumentacja konserwatorska ołtarza 

głównego, ołtarza bocznego z „Gorejącym Sercem Jezusa” oraz ołtarza bocznego z „Piękną 

Madonną” w nawie kościoła p.w. św. Jadwigi w Leśnicy/Wrocław, Wrocław 2008-2010; 
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Jak przeczytać możemy u Burgermeistera i Grund-

manna31, ołtarz lewy poświęcony był Matce Boskiej Bolesnej, a 

jego centralne miejsce zajmowała Pieta, która dzisiaj zawie-

szona jest w prezbiterium, nad wejściem do zakrystii. W tle, za 

Pietą, był krzyż,  a po bokach stały rzeźby św. Jana i św. Marii 
Magdaleny, obecnie znajdujące się w ołtarzu prawym. W ten 

sposób komponowała się scena nawiązująca do słów z Ewan-

gelii wg św. Jana: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego 
i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, któ-

rego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następ-

nie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie.32 

 

Natomiast ołtarz prawy poświęcony był św. Janowi Nepo-

mucenowi, a w centralnym miejscu znajdowała się rzeźba 

świętego klęczącego na chmurze, która aktualnie zawieszona 
jest na prawej ścianie prezbiterium, nad wejściem do kaplicy. 

Ten sam motyw św. Jana Nepomucena klęczącego na chmurze 

powtórzony jest jeszcze w barokowym, wielkim obrazie wiszą-

cym na południowej ścianie nawy kościoła. A przecież św. Jan 

Nepomucen, obok św. Agnieszki Czeskiej i św. Augustyna, jest 
najważniejszym patronem zakonu krzyżowców z czerwoną 

gwiazdą. Jego kult szczególnie czczony był właśnie od drugiej 
tercji XVIII w. Ponadto, ołtarze poświęcone Matce Boskiej Bole-

snej i św. Janowi Nepomucenowi spotykamy w wielu XVIII-
wiecznych kościołach krzyżowców, np. kościół Wniebowzięcia 

NMP w Chlum (Czechy), kościół św. Piotra na Nowym Mieście 

w Pradze, kościół św. Franciszka przy moście Karola w Pradze, 

kościół św. Macieja przy ul. Szewskiej we Wrocławiu. 
 

                                                           
31

 Burgermeister Ludwig, Grundmann Günther: Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 3, 

Wilh. Gottl. Korn Verlag, Breslau 1934, str. 180; 
32

 Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, NOWY TESTAMENT, Ewangelia 

wg św. Jana, rozdz. 19, wers 25-27; 
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Fot. 13 -  Św. Jan Nepomucen klęczący na chmurze. Rzeźba pierwotnie 
znajdowała się w ołtarzu bocznym prawym. 

Te wszystkie dostrzeżone przez nas i przytoczone wcześniej 

zmiany, dowodzą starej prawdy, że nic nie jest takie, jak nam 
się wydaje – ulegamy iluzji stałości zabytków a widać, że nic 
nie jest nam dane na zawsze. Ówcześni artyści - Johan Klӧber 

i Joseph Queius – nie przypuszczali nawet, że po latach ich 
dzieła, ich zamysły mogą być tak zmienione.  

Dzięki zabiegom konserwatorskim przeprowadzonym w 

2006 roku przez Danutę i Ryszarda Wójtowiczów, w stanie 

idealnym, przywróconym pierwotnej świetności, do dzisiaj za-
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chowały się freski Feliksa Antona Schefflera, zdobiące sufit 

nawy i prezbiterium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  14 -  Freski Feliksa Antona Schefflera na suficie nawy kościoła. 

Wrocławski okres twórczości artystycznej F.A. Schefflera 

przypadał w czasie gdy biskupem archidiecezji wrocławskiej 
był kardynał Philip Ludwig von Sinzendorf (1732-1747). 

Scheffler nazywany był wtedy nadwornym malarzem bi-

skupa. Jak nadmienia Wojtyła33, kardynał Sinzendorf i mistrz 

komandorii wrocławskiej krzyżowców z czerwoną gwiazdą, Da-

niel Schlecht doskonale się znali i wzajemnie wspierali w swo-

ich poczynaniach. Stąd też znajomość Schlechta z  Scheffle-

rem, który bywał w kościele św. Macieja. W księgach parafial-

                                                           
33

 Wojtyła Arkadiusz: Idea ordo militaris w sztuce barokowej krzyżowców z czerwoną gwiazdą, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, str. 65-66; 
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nych tego kościoła z 1734 roku widnieje nawet wpis z okazji 

narodzin i śmierci syna Schefflera [Wójtowicz34]. To tłumaczy 

również dlaczego w niewielkim, ubogim, prowincjonalnym ko-

ściółku, w biednej i nielicznej parafii katolickiej wnętrze ozdo-

biły freski tak znakomitego artysty. Feliks Anton Scheffler miał 
już za sobą prace malarskie wykonane na zamku margrabiego 

Karola Wilhelma w Durlach koło Karlsruhe, w pałacu księcia 
biskupa von Neuburg, w kościele Bożogrobowców w Nysie, na 

zamku hrabiego von Hochberga w Książu, w klasztorze w Lu-

biążu czy na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Przysłowiową „kropką nad i” potwierdzającą zaangażowa-

nie krzyżowców w przebudowę kościoła może być fakt, że za-

nim w 1752 roku leśnicki zamek został sprzedany przez na-

stępcę Daniela Schlechta, mistrza komandorii wrocławskiej 

Christophorusa Hellmana baronowi Friedrichowi von Mu-

drach, to od 13 stycznia 1750 roku obowiązki proboszcza leś-

nickiej parafii sprawował właśnie Christoph Hellman [Pater35]. 

Ze schematyzmów diecezji wrocławskiej XVIII w.36 wiemy, że 

był on proboszczem w tej parafii przynajmniej do 1757 roku i 

był to jedyny proboszcz, który miał do pomocy w parafii 

współpracownika (cooperatora). Wszyscy wcześniejsi i późniejsi 
proboszczowie sprawowali tę funkcję samodzielnie. Taki 

współpracownik był niezbędny jeśli Christoph Hellman musiał 
dzielić obowiązki mistrza komandorii wrocławskiej krzyżowców 

z czerwoną gwiazdą z obowiązkami proboszcza leśnickiej 
parafii i bywać zarówno w Leśnicy jak i u św. Macieja, w 

klasztorze zakonu we Wrocławiu. 

                                                           
34

 Wójtowicz Ryszard i Drabik-Wójtowicz Danuta: Dokumentacja konserwatorska zespołu 

malowideł ściennych A. F. Schefflera na sklepieniach kościoła p.w. św. Jadwigi w 

Leśnicy/Wrocław, Wrocław, Luty-Marzec 2006; 
35

 Pater Józef: Schematismen des Fürstbistums Breslau 1724 und 1738, Bӧhlau Verlag, Kӧln 

Weimar Wien 1994;  
36

 Schattauer Carl Leopold: Catalogus Cleri Almae Dioecesis Wratislaviensis, Complectens 

Ecclesiam Cathedralem Et Ecclesias Collegiatas in Silesia, Ac In Cura Animarum Exsistentes 

Presbyteros, Quibus Additi Abbates, & Abbatissae, Et Alii Superiores Regulares Coenobiorum & 

Monasteriorum Utriusque Sexus, Per Joann. Franc. Kreutzer, Wrocław 1757, str. 38 [starodruk 

Biblioteka Kapitulna, Wrocław]; 
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To wszystko zdaje się potwierdzać wysuniętą wcześniej 

tezę o prowadzeniu przebudowy kościoła św. Jadwigi na wro-

cławskiej Leśnicy przez zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą.

 

Przebudowa kościoła. 
 

Jedyną datą pewną jaką znamy z tamtego okresu jest rok 

1739. Ta data widnieje na jednym z fresków namalowanych 

przez Feliksa Antona Schefflera,  zdobiących płaski strop nawy 

głównej kościoła. Czyli taki kształt nawy głównej nakrytej da-

chem musiał być już w 1739.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  15 -  Inskrypcja F.A. Schefflera z datą wykonania fresków 1739. 

Dzięki konsultacji z dr Andrzejem Koziełem z Instytutu 

Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego wiemy, że  na wy-

malowanie wszystkich pięciu fresków w kościele w Leśnicy 

Scheffler potrzebował ok. 3 letnich miesięcy. Tym samym mu-

siało już istnieć także prezbiterium, gdyż piąty fresk F.A. 

Schefflera zdobi kolebkowy strop właśnie nad prezbiterium. 

Przebudowa bryły kościoła musiała być już zakończona, a 

stropy nawy głównej i prezbiterium przygotowane do malowa-

nia fresków. Czyli podstawowa bryła kościoła wyglądała już 
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latem 1739 roku tak, jak dzisiaj. Kiedy więc dobudowano do 
kościoła wieżę? 

Znacząca dla rozwiązania tej zagadki jest analiza rycin 

Fryderyka Bernarda Wernera (Friedrich Bernhard Wernher).  

Len37 podaje, że wiosną 1733 roku powstały pierwsze rysunki i 
mapy Dolnego Śląska, natomiast najpłodniejszy okres twórczy 

F.B. Wernera ma  przypadać na lata 1737-1752. Len zauważa 
również, że Werner swoje rysunki tworzył przy użyciu linijki, 

ekierki, kątomierza oraz cyrkla, co zapewniło im odpowiednią 

estetykę i inżynieryjno-techniczny charakter.   

W związku z tym możemy jego rysunki uznać za bardzo 
precyzyjne.  U Wernera  znajdujemy  cztery  rysunki  kościoła 

w Leśnicy38. Pierwsze dwa pokazują kościół sprzed przebu-

dowy, kolejne dwa – kościół w trakcie i po przebudowie. Na 

rysunkach sprzed przebudowy widać wieżę od połowy drew-

nianą, stojącą w osi budowli, a jej  szerokość odpowiada szero-

kości głównej nawy kościoła. Wieża stanowi przedłużenie bu-

dynku kościoła.  

Z pierwszego rysunku możemy domyślać się, że wnętrze 

wieży nie jest połączone z wnętrzem kościoła. Wskazuje na to 

rozmieszczenie okien. Dwa, niewielkie okna w ścianie połu-

dniowej kościoła, a dalej końcówka nawy w kierunku wschod-

nim bez okna dowodzą, że prawdopodobnie w tej części nawy 
znajduje się ołtarz. Okno na południowej ścianie wieży i dwa 

okna na wschodniej ścianie mówią nam o konieczności do-

brego doświetlenia wnętrza dolnej partii wieży, czyli należy 

przypuszczać, że nie dociera tam światło z wnętrza kościoła. 

                                                           
37

 Len Ryszard: Fryderyka Bernarda Wernera Topografia Wrocławia, Wydawnictwo VIA, 

Wrocław 1997, str. 29, 49, 52,53; 
38

 Wernher Friedrich Bernhard: Topographia oder Prodomus delineati Silesiae Ducatus. Das ist 

Presentatio und Beschreibung derer Städte, Flecken, Klӧster, Schlӧsser, Ritter Sitz und adelichen 

Häuser, Gärten, Kirchen, Dorfschafften etc. des Hertzogthum Schlesiens (…) von F.B Wernher. 

1755, starodruk z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: R 551, str. 382-383; 

Wernher Friedrich Bernhard: Topographia Seu Compendium Silesiae. Pars II. Begreift in sich 

nach der neuen Eintheilung Mittel Schlesien Darinnen die Fürstenthümer Breslau, Samt 

Münsterberg, Oels, Mit Ihren Weichbildern od. Creissen Item der Neuen Standes Herrschafft 

Goschitz (…) ok. 1765,  starodruk z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: IV F 113b wol.2, 

str. 318, 322; 
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Oba rysunki powstały pomiędzy 1730  a  1734 rokiem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Wygląd między 1735 a 1738                    Rysunek po roku 1739 

Rys.  16 -  Rysunki Fryderyka Bernarda Wernera. 

Nieco inaczej wygląda to na rysunku drugim. Tu widać, że 
kościół jest po niewielkiej przebudowie. Powiększone okna 

nawy kościoła i dołożone trzecie okno, przy jednoczesnym zli-
kwidowaniu dwóch okienek ściany wschodniej wieży, sugerują, 
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że wnętrze kościoła i dolnej partii wieży stanowią jedno po-

mieszczenie, a sam ołtarz prawdopodobnie ulokowany jest już 

w dolnej części wieży. Okres w jakim F.B. Werner tworzył te 
rysunki wskazuje, że ta delikatna przebudowa musiała być 

wykonana na początku lat 30. XVIII wieku.  

Jeszcze ciekawiej wygląda analiza następnych dwóch ry-

sunków Wernera, na których zauważamy zmienioną bryłę ko-

ścioła. Nawa główna jest krótsza, wyraźnie widać niższe pre-

zbiterium, a wieża jest dobudowana do południowej ściany 

kościoła, a właściwie prezbiterium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  17 -  Dzisiejszy wygląd kościoła w ujęciu podobnym do rysunku 
F. B. Wernera po 1739 roku. 
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Na trzecim rysunku dach nad nawą jest asymetryczny – 

północna połać jest wyraźnie mniej stroma od połaci połu-

dniowej, natomiast wieża sprawia wrażenie doklejonej do 

bocznej ściany prezbiterium. Jednocześnie widać, że połu-

dniowe ściany nawy i prezbiterium są w tej samej linii. Po-

nadto w zachodniej ścianie wieży wyraźnie zaznaczone jest 

niewielkie okienko. 

Na czwartym rysunku dach nad nawą jest symetryczny – 

obie połacie mają ten sam kąt a wysokość dachu stanowi ½ 

wysokości części murowanej. Wieża w połowie schowana jest 

za nawę kościoła i nie ma już okienka w zachodniej ścianie. 
Dokładnie widać, że nawa jest szersza od prezbiterium. Na tym 

rysunku przedstawiona bryła kościoła jest analogiczna do dzi-

siejszej.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  18 -  Podwyższenia wieży (powyżej żółtych linii) dokonano 
prawdopodobnie na przełomie 1785/86. 

 

Na wszystkich czterech rysunkach, zarówno stara wieża 
jak i ta po przebudowie kościoła, częścią murowaną sięga 
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gzymsu pod dachem, a dopiero w wyższej partii jest drew-

niana; nad nią zaczyna się dach wieży. Dzisiejsza bryła ko-

ścioła ma dach, którego wysokość do kalenicy odpowiada  wy-

sokości części murowanej, a  część kamienna wieży sięga po-

nad gzyms dachowy. Czyli jeszcze później niż uwiecznił to 
Werner, wieża została podwyższona. Potwierdzają to dokładne 

oględziny dzisiejszej wieży. Zwłaszcza od środka wyraźnie wi-
dać linię gdzie kończyła się pierwsza wysokość wieży a zaczyna 

się część dobudowana. Burgermeister i Grundmann39 suge-

rują, że to podwyższenie wieży zostało wykonane na przełomie 

1785 i 1786 roku. Na wszystkich zaprezentowanych rysun-

kach dach wieży zakończony jest strzelistym hełmem z cha-

rakterystycznym dla baroku prześwitem. 
Spróbujmy teraz tę analizę rysunków F. B. Wernera na-

nieść na plan kościoła. 

Do 1689 roku mamy podstawową, prostokątną bryłę, sto-

sunkowo wąskiego lecz długiego kościoła. Gdy w latach 1689-

90 dobudowano do kościoła dzwonnicę lokując ją za ołtarzem, 

przy wschodniej ścianie kościoła nastąpiło zewnętrzne, jeszcze 

większe wydłużenie budowli lecz wysoka wieża wpłynęła na 

poprawę wyglądu całej architektury.  
Kiedy w początkach lat 30. XVIII wieku otworzono ścianę 

wschodnią nawy (być może tworząc w tym miejscu łuk tęczo-

wy) i przedłużono wnętrze aż pod wieżę, powstało coś w 

rodzaju małego prezbiterium w którym można było umiejsco-

wić ołtarz. Wtedy okna z tyłu, za ołtarzem były przeszkodą, 

więc je zamurowano.  
Następny etap przebudowy ma miejsce po 1733 roku, czyli 

już  w  czasach  gdy  Leśnica  należy  do  zakonu  krzyżowców 

z czerwoną gwiazdą. Najpierw wyburzona zostaje wieża, a ka-

mienny materiał części murowanej został później wykorzystany 

przy wznoszeniu nowej wieży. Mury kościoła zostały przedłu-

żone i w miejscu starej wieży zakończone wieloboczną absydą. 

                                                           
39

 Burgermeister Ludwig, Grundmann Günther: Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 3, 

Wilh. Gottl. Korn Verlag, Breslau 1934, str. 178; 
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Rys.  19 -  Etapy rozbudowy kościoła. 
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Bryła kościoła od wejścia do absydy została podzielona na 
prezbiterium zajmujące 2/5 długości i nawę o 3/5 długości. Do 

południowej ściany prezbiterium, od początku do połowy jego 
długości,  dobudowano kamienną wieżę. Przy wznoszeniu 

wieży wykorzystana została ostatnia, południowo-wschodnia, 

wysoka przypora, która stanowi naturalne powiązanie nowo 

wznoszonej budowli ze starą bryłą kościoła. Jednocześnie wy-

budowana zostaje nowa, północna ściana nawy kościoła, na 

której oparta została północna część konstrukcji dachu. 

Po wykonaniu nowej połaci dachowej można było wybu-

rzyć starą, północną ścianę kościoła. Właśnie taki etap prze-

budowy uwiecznił F.B. Werner na przedstawionym przez nas 

trzecim rysunku. Jeszcze przed 1739 rokiem (może w 1738) 
została wybudowana nowa ściana południowa nawy, która 

przysłoniła połowę szerokości wieży i zasłoniła okienko znaj-

dujące się na jej zachodniej ścianie. To przysłonięte południo-

wym murem nawy okienko istnieje do dzisiaj i jest widoczne 

we wnętrzu wieży.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  20 -  Połączenie dawnej przypory z kamiennym murem wieży. 
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Fot.  21 -   Widoczne od środka wieży okienko w zachodniej ścianie 

przysłonięte południowym murem nawy kościoła.
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Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na pytanie czemu tej 

ściany nie przesunięto jeszcze o 120 cm bardziej na południe? 

Kościół byłby wtedy symetryczny i oś prezbiterium pokrywałaby 

się z osią nawy kościoła. A tak, oś nawy jest przesunięta na 
północ o 60 cm w stosunku do osi prezbiterium, co doskonale 

widać gdy  popatrzymy  na  płaski  strop  nawy.   Wszystko to, 

a także nierówne i nietrzymające pionów mury oraz brak zacho-

wania kątów prostych wskazują, że kościół był przebudowy-

wany bez dokładnych planów. Dzisiaj powiedzielibyśmy „sys-

temem gospodarczym”. Trudno przypuszczać aby takiej prze-

budowie patronował Krzysztof Hackner.  Natomiast przy tym 

sposobie i organizacji prac łatwo było koszty przebudowy ko-

ścioła ująć w kosztach przebudowy zamku w Leśnicy. Jest więc 

wysoce prawdopodobnym, że krzyżowcy z czerwoną gwiazdą tak 
właśnie postąpili. Nie zachowały się żadne dokumenty z tego 

okresu, które dotyczyłyby przebudowy zamku czy kościoła w 
Leśnicy. Natomiast w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 

jest dokument40 opisujący dokładnie finanse i prace budowlane 

prowadzone w leśnickim zamku w latach 1752 – 1761, za cza-

sów następnego po krzyżowcach właściciela, barona Friedricha 

von Mudrach.  

Barokowa przebudowa leśnickiego kościoła wraz z jego bo-

gatym wystrojem i wyposażeniem, bądź co bądź dla nielicznej i 

ubogiej w ówczesnych czasach parafii, zbiega się z wielkim 
świętem 500-lecia istnienia kościoła i społeczności katolickiej w 

Leśnicy, jakie przypadało w 1748 roku. Może właśnie ten jubi-
leusz tak motywował krzyżowców z czerwoną gwiazdą? Tak czy 

owak, lichy i malutki wiejski kościółek nie przystawał do zam-

kowo-pałacowej rezydencji, otoczonej pięknym parkiem, która 

w zamyśle krzyżowców miała mieć charakter reprezentacyjny. 
Należało więc znacząco poprawić jego estetykę, co też krzy-

żowcy z czerwoną gwiazdą uczynili. 

 

                                                           
40

 Raschke Kurt: Bau- und kunstgeschichtliche Notizen aus den Freiherr von Mudrach‘schen 

Baurechnungen für das Schloß Lissa der Jahre 1752-1761, Zbiory Archiwum Państwowego we 

Wrocławiu; 
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Skąd brano rudę darniową do budowy? 
 

To pytanie nurtowało nas od samego początku. Ruda dar-

niowa stosowana w budownictwie nie pochodziła nigdy z miejsc 
odległych. Wykorzystywano ją do celów budowlanych właśnie 

dlatego, że wydobywano ją niemal na miejscu budowy. Poszu-

kiwania rozpoczęliśmy od przeanalizowania istniejących aktu-

alnie w okolicy wszystkich cieków wodnych. Okazało się, że 

strumień, a właściwie rów melioracyjny, który od zachodu do-

pływa do Leśnicy przy ul. Sosnowej, niesie ze sobą duże ilości 
żelaza, co uwidacznia się przez bardzo rdzawe osady pozosta-

wione na dnie i na roślinności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  22 -  Zażelazione wody strumienia dopływającego do Leśnicy od 
strony zachodniej. 
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W bibliotece Zakładu Kartografii przy Instytucie Geografii i 

Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego trafiliśmy 

na szczegółową mapę rejonu Deutsch Lissa (Leśnica) z 1889 

roku  w skali 1:25000, na której zaznaczono układ cieków wod-

nych w tamtych czasach. Niewiele ma on wspólnego z dzisiej-

szymi stosunkami wodnymi panującymi na terenie Leśnicy. Na 

obszarze ówczesnego jeziorka i terenów podmokłych, dzisiaj 

stoją domy mieszkalne, dom handlowy „Hermes”,  sklep LIDL, a 

z dawnej niwelacji terenu pozostał jedynie niewielki skwer zie-

leni przy ul. Zajazdowej, wyraźnie niżej położony niż całe jego 

sąsiedztwo. Prawdopodobny przebieg strumienia przez Leśnicę i 
miejsce eksploatacji rudy darniowej przedstawia załączona 

mapka wykonana na podkładzie mapy z 1889 roku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  23 -   Miejsce eksploatacji rudy darniowej na potrzeby budowy 
wieży kościoła. 
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Jest rzeczą niewątpliwą, co opisali w swojej pracy Rataj-

czak i Skoczylas41, że miejsca wydobycia rudy darniowej wypeł-

niały się wodą (w ten sposób powstało wiele stawów w dolinie 

Baryczy), więc mógł powstać później na tym obszarze mały staw 

zaznaczony właśnie na mapie z 1889 roku. 
Jeśli nasza teza jest słuszna, to w miejscu domniemanego 

wydobycia rudy darniowej nawet dzisiaj powinniśmy trafić na 
jej ślady.  

W obniżeniu terenu, na skwerze który kiedyś był zalewaną 

okresowo łąką, dokonaliśmy odwiertu. Pod warstwą gleby, na 

głębokości ok. 60 cm, natrafiliśmy na warstwę iłu zmieszanego 
z osadami  właśnie rudy darniowej (tlenków i wodorotlenków 

żelaza) osadzonego na pokładzie nieprzepuszczalnej gliny. Jesz-

cze dzisiaj to miejsce, po obfitych opadach deszczu, potrafi 

zamienić się w wodne, błotniste bajoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  24 -  Dzisiejszy wygląd miejsca eksploatacji budowlanej rudy 
darniowej i ślady rudy darniowej w materiale z odwiertu. 

                                                           
41

 Ratajczak Tadeusz, Skoczylas Janusz: Polskie darniowe rudy żelaza, Wydawnictwo Instytutu 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 1999, str. 63; 
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Położona płytko pod powierzchnią gruntu nieprzepusz-

czalna warstwa gliny oraz pozostałe na niej ślady rudy darnio-

wej, potwierdzają naszą tezę o okresowym zalewaniu, a tym 

samym czasowej stagnacji wody zasobnej w związki żelaza na 

tym obszarze w czasach, gdy przez to obniżenie przepływał 
strumień wypływający z liściastych lasów leżących na zachód 

od Leśnicy. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Epilog 
 

Leśnicki kościół św. Jadwigi kryje w sobie jeszcze wiele 

nierozwiązanych zagadek.  

Nie wiemy kiedy powstała i co zawiera kościelna krypta, do 

której wejście przykrywa granitowa płyta leżąca w posadzce 
prezbiterium, tuż obok ambony. Tak na marginesie, to dobrze, 

że proboszcz nie chce zgodzić się na otwarcie tej krypty, chociaż 
wielu już o to zabiegało. Koszt otwarcia byłby stosunkowo nie-

wielki, najwyżej kilka tysięcy złotych. Jednak jeśli wewnątrz 

jest coś cennego, coś co wymaga dalszych badań, prac konser-

watorskich, prac zabezpieczających i przygotowania ekspozycji,  
to  będą  wtedy  potrzebne  być  może  miliony  złotych. A skąd 

wziąć takie pieniądze? Kto ma to finansować? Gdy nie mamy 

zabezpieczonych takich środków finansowych, to jednak chyba 

lepiej nie otwierać tej krypty. Niech czeka na lepsze czasy i bo-

gatych sponsorów. 

Swoją drogą jest niemal pewnym, że krypta ta była otwarta 
gdy w kościele, już w czasach po II wojnie światowej, w okresie 
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PRL-u, układano granitową posadzkę. Czemu nie zachowała się 
żadna dokumentacja z tamtego okresu? A może żyją jeszcze 

ludzie, którzy pamiętają tamtą przebudowę? 

Nie znamy powodu dla którego artysta w zwieńczeniu ołta-

rza, w najwyższym jego miejscu umieścił uskrzydloną, łysą 
główkę aniołka i co ona ma symbolizować? Wśród 53 aniołków 

zdobiących ołtarz główny, ołtarze boczne i ambonę, tylko ten 
jeden ma pozbawioną włosów główkę.  

Nie znaleźliśmy odpowiedzi na pytanie czemu osie prezbite-

rium i nawy nie pokrywają się?  

Nie wiemy jaki obraz znajdował się w ołtarzu głównym 
przed 1865 rokiem i dlaczego zastąpiono go tym, który znajduje 

się tam do dzisiaj.  
Zagadką pozostaje również czemu jedna przypora, w pół-

nocno-wschodnim narożniku prezbiterium, jest trzystopniowa 
gdy wszystkie pozostałe są dwustopniowe? Być może jest to 

pozostałość z  okresu, kiedy nie było jeszcze zakrystii kościoła a 
wtedy wszystkie przypory po północnej stronie prezbiterium 

były trzystopniowe dla zrównoważenia parcia wieży. 

Nam udało się ustalić inicjatorów i losy barokowej przebu-

dowy kościoła w pierwszej połowie  XVIII  wieku.  Odkryliśmy w 
murach przykościelnej wieży rzadko stosowany materiał bu-

dowlany, jakim była ruda darniowa. Znaleźliśmy miejsce z któ-

rego rudę darniową wydobywano aby wykorzystać ją przy 

wznoszeniu murów wieży.  
Żadne z polskich dużych miast i niewiele znaczących miast 

europejskich może pochwalić się zabytkiem wzniesionym z rudy 
darniowej. Warto więc posiadanie takiego obiektu rozpropago-

wać  zarówno w Polsce jak i w Europie, zwłaszcza gdy w 2016 

roku Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury. 
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