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Niewielki malowniczy cmentarz położony tuż przy wale przeciwpowodziowym 
Starej Odry przy ul. Odona Bujwida. Przez wzgląd na osoby na nim spoczywające 
uchodzi za panteon wielkich wrocławian, a niekiedy zwany jest także nekropolią 
profesorską. Jest istną kroniką dziejów Wrocławia. Od początku patronuje mu 
św. Wawrzyniec. Choć został w tym miejscu założony w 1866 r., to jego historia 
jest jednak znacznie dłuższa i zaczyna się w zupełnie innym miejscu. Ciekawe 
są także okoliczności przyjęcia za patrona nekropolii właśnie św. Wawrzyńca, 

diakona i męczennika, którego wspomnienie liturgiczne przypada 10 sierpnia.

10 SierPNia 
Święty Wawrzyniec  

i panteon wielkich wrocławian

WrOCŁaWSKie HiSTOrie 

Wiele osób sądzi, iż niewielki cmentarz przy 

ul. Bujwida jest cmentarzem parafialnym pod  

zarządem kościoła, który znajduje się niejako  

na jego terenie i ma takie samo wezwanie. Nic 

bardziej mylnego. Cmentarz św. Wawrzyńca 

jest znacznie starszy niż kościół pw. św. Waw- 

rzyńca i to kościół przejął wezwanie od nekro-

polii, a nie odwrotnie, jak to zazwyczaj bywa  

w przypadku cmentarzy parafialnych. Nekro-

polia przy ul. Bujwida od początku swojego 

istnienia niezmiennie pozostaje pod zarządem 

parafii katedralnej pw. Jana Chrzciciela, a jej 

początki wiążą się nierozerwalnie z historią 

wrocławskiej katedry.

To właśnie przy wzniesionej w XI w. na Ostro-

wie Tumskim romańskiej katedrze pw. św. Jana  

Chrzciciela był najstarszy wrocławski cmentarz.  

Gdy w XIII i XIV w. świątynię przebudowywa- 

no, cmentarz zlokalizowano przy jej północnej  

ścianie. Najprawdopodobniej od XIV w. wierni  

katedralnej parafii, pątnicy, a także zmarli, któ- 

rym odmawiano posługi religijnej, chowani byli  

także na innym katedralnym cmentarzu – na  

Zatumiu (Friedhof am Hinterdom). Cmentarz ten  

został założony w rejonie dzisiejszej ul. Stefa- 

na Wyszyńskiego i ul. Fryderyka Joliot-Curie  

w miejscu, gdzie w latach 2003–2005 wznie- 

siono nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej  

we Wrocławiu. Pole grzebalne na Zatumiu, 

poświęcone prawdopodobnie w 1602 r., wy- 

korzystywano do początku XVIII w. Później 

popadło w zapomnienie do tego stopnia, że  

gdy budowano Bibliotekę, odkryte jego pozo- 

stałości były dużym zaskoczeniem nie tylko 

dla budowlańców, ale także historyków oraz 

archeologów. 

Około 1690 r., w rejonie dzisiejszych ulic Miłej,  

Ładnej i Piwnej, uruchomiono kolejny cmen- 

tarz parafii katedralnej (Kirchhof zu St. Lauren- 
tius [I]). W 1722 r. wzniesiono na nim szachul- 

cowy kościół cmentarny pw. św. Wawrzyńca, 

który w 1860 r. został zastąpiony istniejącym 

do dziś, zaprojektowanym przez Alexisa Lan-

gera, niewielkim neogotyckim obiektem sakral- 
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Układ komunikacyjny nowego cmentarza zwią-

zany był z wytyczoną w kierunku wschód– 

–zachód główną aleją cmentarną, przesuniętą 

w kierunku północnym w stosunku do osi ne- 

kropolii. Aleję tę przecinała pod kątem prostym  

droga biegnąca przez całą długość cmentarza.  

Wytyczono także ścieżki przy ogrodzeniu wokół  

całej nekropolii. Obszar cmentarny podzielono 

na 9 nierównych pól w kształcie nieregular-

nych czworoboków. Niekonsekwentny i do dziś  

widoczny układ komunikacyjny nowego cmen- 

tarza św. Wawrzyńca jest wynikiem kompromi- 

su z zabudową, która w końcu XIX w. sukce-

sywnie powstawała w tym rejonie. Obecnie 

wschodnią granicę pola cmentarnego stanowi 

– jak dawniej – wał przeciwpowodziowy przy 

Plan sytuacyjny cmentarza św. Wawrzyńca [I] powstały przy okazji 
budowy neogotyckiej kaplicy wg projektu Alexisa Langera, 1859 r.,  
fot. Muzeum Architektury we Wrocławiu za: Marek Burak, Halina 

Okólska, Cmentarze dawnego Wrocławia, Wrocław 2007

Plan sytuacyjny cmentarza św. Wawrzyńca [II], 1875 r., fot. Muzeum 
Architektury we Wrocławiu za: Marek Burak, Halina Okólska,  

Cmentarze dawnego Wrocławia, Wrocław 2007 

nym o tym samym wezwaniu. Na cmentarzu 

tym chowane były osoby szczególnie zasłużone 

dla Kościoła, dlatego teren cmentarza stanowił  

swoisty panteon biskupstwa wrocławskiego, 

choć spoczęło tu także wielu wybitnych wroc-

ławian, jak np. architekt Alexis Langer (1825– 

–1904), czy dyrektor Ogrodu Botanicznego  

prof. Heinrich Robert Göppert (1800–1884).  

Od połowy XIX w. tereny okalające tę nekro-

polię – dotąd rzadko zasiedlone – zaczęły wypeł- 

niać się zabudową o charakterze miejskim. To 

sprawiło, że w 1866 r. cmentarz zamknięto, 

jednak istniał on nadal, aż do 1945 r. pełniąc 

sporadycznie funkcje funeralne, a w latach 

1908–1939 pozostając pod jurysdykcją władz 

miejskich Wrocławia. Po przejęciu Wrocławia 

przez polską administrację cmentarz ten, jak 

wiele innych poniemieckich nekropolii, został 

zlikwidowany. Do dziś pozostał po nim tylko 

kościół cmentarny, obecnie pełniący funkcję  

świątyni wiernych Kościoła Zielonoświątko- 

wego.

W 1866 r. funkcję zamkniętego cmentarza 

przejęło wraz z patronem – św. Wawrzyńcem 

– nowe pole grzebalne zorganizowane przy 

dzisiejszej ul. Odona Bujwida (Auenstrasse): 

cmentarz św. Wawrzyńca [II] (Kirchhof zu St. 
Laurentius [II]).
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Starej Odrze. W latach 70. XIX w. powstała 

prowadząca na cmentarz charakterystyczna 

ceglana brama z napisem „St. Laurentius” na 

środkowym łęku. Na północ od niej, od strony 

obecnej ul. Odona Bujwida, wzniesiono w koń- 

cu lat 70. XIX w. murowaną kaplicę. To właśnie 

na jej miejscu w latach 1977–1981 powstał 

kościół, który od cmentarza przejął patrona –  

– św. Wawrzyńca.

Znany wrocławski historyk, prof. Karol Male- 

czyński, badając tę nekropolię w 1945 r. po  

przejęciu Wrocławia przez polską administra-

cję, stwierdził, iż na 837 obejrzanych przez 

niego nagrobkach wypisane były 223 nazwiska 

o polskim brzmieniu. Potwierdza to fakt, że 

cmentarz ten był przed II wojną światową 

miejscem spoczynku nie tylko niemieckich 

mieszkańców miasta, ale także przedstawicieli 

Polonii wrocławskiej. Po zakończeniu działań  

wojennych w miejscu grobów niemieckich za- 

częły powstać – podobnie jak na innych zacho-

wanych do dziś nekropoliach o przedwojennym 

rodowodzie – polskie mogiły. Grobów niemiec-

kich zachowało się do dziś niewiele.

Od początków swojego istnienia, tj. od 1866 r.,  

cmentarz św. Wawrzyńca pozostaje pod zarzą- 

dem katedralnej parafii pw. św. Jana Chrzcicie- 

la. Choć formalnie został zamknięty w 1962 r.,  

to nadal – i to nie sporadycznie, ale dość często 

– pełni funkcje sepulkralne. Na powierzchni 

niespełna 5 ha w blisko 8 tys. grobów spoczywa 

ponad 18 tys. osób (dla porównania: Cmen- 

tarz Osobowicki – istnieje od 1867 r.; 53 ha, ok.  

124 tys. grobów, ponad 140 tys. osób; Cmen-

tarz Grabiszyński – istnieje od 1881 r.; 27 ha, 

ok. 58,5 tys. grobów, ponad 80 tys. osób).

Cmentarz św. Wawrzyńca jest miejscem spo-

czynku wielu wrocławian zasłużonych dla róż- 

nych dziedzin życia, m.in. nauki, kultury, sztuki,  

Kościoła i samorządu lokalnego. Tu także spo- 

czywa wiele osób, która mają za sobą prze-

szłość w Armii Krajowej i udział np. w powsta- 

niu warszawskim, a także zsyłkę na Sybir. Ze 

względu na fakt, że jest to najstarszy cmentarz 

pracowników wrocławskich uczelni, pierwszy 

akademicki pogrzeb odbył się tu bowiem już  

w listopadzie 1945 r., zwany jest często ne- 

kropolią profesorską, co jednak nie do końca 

Ustawiony w 2017 r. przed głównym wejściem plan cmentarza wraz z małym przewodnikiem (wg stanu na 2017 r.; 
wskazany pod nr. 24 ks. Aleksander Zienkiewicz „Wujek” w listopadzie 2019 r. został ekshumowany i przeniesiony 

do kościoła pw. św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim)



4Polecamy prowadzony w mediach społecznościowych profil Cmentarz św. Wawrzyńca – Panteon Wielkich Wrocławian,  
gdzie publikowane są ciekawostki historyczne oraz informacje o spoczywających tam osobach.
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oddaje jego rzeczywisty charakter. Wśród 

pochowanych tu wielu znanych i zasłużonych 

wrocławian uczeni – a wśród nich ponad 20  

rektorów wrocławskich szkół wyższych – rze- 

czywiście stanowią przeważającą grupę, jed-

nakże nekropolia jest także głównym miejscem  

spoczynku wrocławskich duchownych. To tu  

znajduje się grobowiec wrocławskich biskupów 

pomocniczych, kapłanów archidiecezji wroc-

ławskiej, profesorów Metropolitalnego Wyż- 

szego Seminarium Duchownego i Papieskiego  

Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pra- 

cowników wrocławskiej kurii metropolitalnej  

oraz ojców, braci i sióstr zakonnych wielu zgro- 

madzeń.

Cmentarz św. Wawrzyńca, choć tak ważny dla  

Wrocławia, dopiero w 2017 r. doczekał się 

niewielkiego przewodnika. Od tego czasu przy- 

najmniej kilka razy w roku organizowane są  

spacery z przewodnikiem, z czego jeden nocny  

w listopadzie pod hasłem „Dziady na Bujwida”.  

Trwają prace nad przygotowaniem wyszuki-

warki grobów oraz poświęconej mu monografii. 

Prace te prowadzi Komisja Pamięci działająca 

w ramach Towarzystwa Miłośników Wrocławia 

we współpracy m.in. ze Śląskim Towarzystwem 

Genealogicznym.

Cmentarza św. Wawrzyńca, fot. ks. Paweł Cembrowicz 

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Marek Burak
historyk, współautor książki  
„Cmentarze dawnego Wrocławia”

https://www.facebook.com/CmentarzSwWawrzyncaWroclaw

