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Odkryto późnogotycki portal  
Cennego odkrycia dokonano w podziemiach remontowanej kamienicy przy ulicy 
Szewskiej, vis à vis kościoła św. Macieja – w piwnicznej posadzce tkwiły 
fragmenty portalu z piaskowca z drugiej połowy XV wieku. Są to narożne 
elementy nadproża z dwiema tarczami. Na jednej jest stylizowany krzyż - 
emblemat zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, na drugiej Baranek Boży, 
symbol miłosierdzia – wiązał się on z działalnością dobroczynną zakonników 
zwanych również szpitalnikami. W tym właśnie miejscu prowadzili oni lecznicę. 
Kościołowi zbudowanemu przy przyległym cmentarzu nadali wezwanie św. 
Agnieszki Czeskiej, siostry księżnej Anny Śląskiej (żony Henryka Pobożnego, 
synowej św. Jadwigi). Św. Agnieszka założyła w Pradze zakon Krzyżowców. W 
okresie wojen napoleońskich kościół sekularyzowano, na miejscu zburzonego 
prezbiterium wzniesiono kamienicę, a w nawie głównej urządzono magazyn. Na 
fragmenty późnogotyckiego portalu natknęło się dwoje studentów architektury, 
Ewelina Owsiana i Paweł Srokowski, odbywających staż w firmie Akme, która 
prowadzi poszukiwania archeologiczne w kamienicy. 

Prace finansuje i nadzoruje Urząd Miejski Wrocławia.  
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Biuletyn Informacji  
Publicznej Powrót na górę strony.
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