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Bolesław Chrobry na rysunku Jana Matejki z cyklu „Poczet królów  
i książąt polskich” powstały ok. 1890–1892, fot. domena publiczna

Jest patronem jednej z wrocławskich ulic, patronuje też mostom i XII Liceum 
Ogólnokształcącemu. W stolicy Dolnego Śląska ma ponadto swój okazały pomnik 
konny. Bolesław Chrobry zmarł 17 czerwca 1025 r., niespełna 2 miesiące po 
koronacji na pierwszego króla Polski. Czy był we Wrocławiu? Co zawdzięcza mu 

stolica Dolnego Śląska?

17 CzerWCa 
Król Twardziel, czyli Bolesław Chrobry  

we Wrocławiu

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Twardy i odważny, czyli Chrobry – taki przy-

domek otrzymał pierworodny syn księcia 

Mieszka I i Dobrawy, który jeszcze za życia ojca 

uczestniczył w wielu wyprawach zbrojnych  

i przyglądał się prowadzonej przez niego poli-

tyce. Choć uchodzi za władcę, który zbudował 

silne i rozległe terytorialnie państwo, o którego 

niezależność wytrwale zabiegał, to jednak 

posądza się go też o liczne problemy, jakie 

pozostawił swoim następcom. Spory w dynastii, 

kryzys finansowy, kryzys armii i konflikty  

z sąsiadami będące wynikiem prowadzonych 

niemal nieustannie wojen, doprowadziły do 

szybkiego upadku Polski już za panowania jego 

syna, Mieszka II. To wszystko sprawia, że trudno 

o jednoznaczną ocenę Bolesława Chrobrego 

i dlatego ma on liczne grono i zwolenników,  

i przeciwników. Nie ulega jednak wątpliwości, 

że w historii Polski zajmuje wyjątkowe miejsce 

jako pierwszy koronowany król Polski (18 

kwietnia 1025 r.) i ten, który doprowadził do 

ustanowienia arcybiskupstwa w Gnieźnie wraz  

z podległą mu siecią biskupstw w tym we 

Wrocławiu.

To właśnie Bolesław wykupił zwłoki zmarłego 

męczeńską śmiercią biskupa Wojciecha i spro- 

wadził je go Gniezna. Przy relikwiach kanoni-

zowanego w 999 r. męczennika spotkał się  

w 1000 r. z cesarzem Ottonem III. Wydarzenie 

to, które do historii przeszło pod nazwą zjazdu 

gnieźnieńskiego, przyniosło Chrobremu ogrom- 

ne korzyści polityczne i prestiż, a ustanowienie 

arcybiskupstwa w Gnieźnie i podległych mu 

biskupstw, stało się symbolem niezależności nie 

tylko polskiego Kościoła, ale i państwa. Dzięki 

Chrobremu przechodzący w kolejnych wiekach 

z rąk do rąk Wrocław pod względem kościelnym 

podlegał arcybiskupstwu w Gnieźnie aż przez 

ponad 800 lat.
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Pomnik cesarza niemieckiego Wilhelma I, odsłonięty 6 września 1896 r. 
Przetrwał II wojnę światową i został strącony z cokołu 21 października 
1945 r. w obecności Bolesława Drobnera, specjalnie zaproszonego na  

tę „uroczystość”, fot. domena publiczna

Czy Bolesław Chrobry bywał we Wrocławiu?  

Z pewnością tak, choć brakuje przekazów na ten 

temat. Wydaje się jednak, że podczas swoich 

licznych wypraw nie mógł ominąć siedziby jed-

nego z biskupstw, które ponadto było centrum 

polityczno-administracyjnym Śląska. Wrocław 

miał też walory strategiczne, co nie było bez 

znaczenia przy zmaganiach Chrobrego m.in.  

z Czechami. Niewykluczone, że właśnie z Wro-

cławia rozpoczął swoją wyprawę na Pragę  

w 1003 r. Z całą pewnością gościł we Wrocła-

wiu w 1017 r., co wiadomo dzięki zapiskom 

kronikarza Thietmara. Z Ostrowa Tumskiego 

dowodził trwającą trzy tygodnie zwycięską 

obroną Niemczy, stąd też wysłał swoje wojsko, 

które wsparło obrońców, przedostając do grodu 

w czasie nocnej nawałnicy. 

Ulica Bolesława Chrobrego formalnie pojawiła  

się we Wrocławiu 1 września 1945 r., choć  

używano jej już od lipca. Bolesław Chrobry  

przejął patronat po Ottonie von Bismarcku, 

pruskim i niemieckim polityku, określanym 

mianem „żelaznego kanclerza”. Jako pierwszy  

koronowany król Polski i ten władca, który  

dokonał znaczących podbojów ziem niemiec-

kich, wydawał się najlepszym kandydatem, do 

zastąpienia – w roli patrona ulicy – niemieckiego 

kanclerza uważanego za twórcę zjednoczonych 

Niemiec i budowniczego ich potęgi. W ten 

sposób, zastępując niemieckiego polityka posta-

cią symbolizującą prawo Polski do terytoriów 

nad Odrą i Bałtykiem, nowe władze Wrocławia 

chciały pokazać, że polska historia w niczym nie 

ustępuje historii Niemiec. 

Bolesław Chrobry patronuje ponadto dwóm 

mostom nad kanałem żeglugi i kanałem powo-

dziowym w północno-wschodniej części miasta. 

Mosty łączące Sępolno i Swojczyce zwane są 

też niekiedy mostami Swojczyckimi. Od 1963 r.  

imię Bolesława Chrobrego nosi XII Liceum 

Ogólnokształcące we Wrocławiu.  

W 2007 r. Bolesław Chrobry stanął w miejscu, 

skąd w latach 1896–1945 na Wrocław spoglą-

dał niemiecki cesarz Wilhelm I Hohenzollern  

– u zbiegu Podwala i ul. Świdnickiej. Obaj władcy 

zostali przedstawieni na koniach, przy czym 

pomnik Wilhelma I był częścią monumentalnego 

założenia, a Bolesława Chrobrego ustawiono na 

skromnym cokole. 

Polecamy film, w którym Juliusz Woźny, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia opowiada o wrocławskiej katedrze  
i roli Bolesława Chrobrego w ustanowieniu biskupstwa wrocławskiego.
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https://gazetawroclawska.pl/chrobry-byl-prawdziwym-twardzielem-zawdzieczamy-mu-katedre-we-wroclawiu/ar/12182546
https://gazetawroclawska.pl/chrobry-byl-prawdziwym-twardzielem-zawdzieczamy-mu-katedre-we-wroclawiu/ar/12182546
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Pomnik króla Bolesława Chrobrego wzniesiony według projektu Doroty Korzeniewskiej, Macieja Albrzykowskiego  
i Grażyny Jaskierskiej-Albrzykowskiej, odsłonięty 15 września 2007 r., fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia


