Wrocław,
28—29 kwietnia 2017 r.

DZIEJE KOŚCIOŁA I PARAFII
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
NA WROCŁAWSKIM OŁBINIE
OD BENEDYKTYNÓW I NORBERTANÓW DO SALEZJANÓW

ogólnopolska
konferencja naukowa
z okazji 70–lecia
obecności salezjanów
na wrocławskim Ołbinie

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych obiektów architektonicznych wrocławskiego Ołbina.
Istnieje stosunkowo krótko, bo ledwie od końca XIX w., ale jest spadkobiercą
tradycji religijnych zapoczątkowanych już w XII w. Stoi wszak w miejscu,
gdzie Jaksa z Miechowa (zm. 1176 r.), zięć Piotra Włostowica, słynnego
śląskiego możnowładcy, fundatora klasztorów i kościołów, wzniósł niewielki
kościół ku czci św. Michała Archanioła, patrona rycerstwa. Świątynię
zbudowano na terenie istniejącego tu już opactwa benedyktynów, w
bezpośrednim sąsiedztwie kościoła klasztornego. W 1193 r. benedyktynów,
sprawujących w kościele św. Michała posługę duszpasterską, zastąpili
premonstratensi. Pod ich zarządem kościół św. Michała pozostawał aż do
1529 r., kiedy to protestancka rada miasta Wrocławia, zawistnym okiem
spoglądająca na ołbińską ostoję katolicyzmu, wykorzystała jako pretekst
zagrożenie tureckie i nakazała zburzyć zabudowania klasztorne.
Monasterium norbertańskie przestało istnieć, a wraz z nim kościół św.
Michała. W 1595 r. rozpoczęto jego odbudowę w konstrukcji szachulcowej,
a uroczystego poświęcenia świątyni dokonano kilka lat później. W latach
1862-1871, z inicjatywy biskupa wrocławskiego Heinricha Förstera, na
miejscu drewnianego kościoła stanęła murowana neogotycka świątynia,
w której w latach 1922-1933 modliła się św. Edyta Stein (kanonizowana
w 1998 r. przez papieża Jana Pawła II). W pierwszych dniach kwietnia
1945 r. kościół legł w gruzach wskutek nalotu lotnictwa radzieckiego.
Dzieło jego odbudowy stało się udziałem księży salezjanów, którzy w
1947 r. objęli w posiadanie niemal doszczętnie zrujnowaną świątynię i w
ciągu trzech lat wznieśli ją na nowo.
W 2017 r. mija 70 lat od rozpoczęcia przez salezjanów posługi
duszpasterskiej w kościele i parafii św. Michała Archanioła. Z tej okazji
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Parafia św. Michała
Archanioła we Wrocławiu oraz Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. św.
Edyty Stein we Wrocławiu, we współpracy z Wrocławskim Towarzystwem
Miłośników Historii (oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego w
Warszawie), zamierzają zorganizować we Wrocławiu w dniach
28-29 kwietnia 2017 r. konferencję naukową poświęconą losom dziejowym
oraz spuściźnie artystycznej, intelektualnej, materialnej i duchowej kościoła
i parafii św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie od średniowiecza
po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem 70-letniej obecności
salezjanów.
Propozycje referatów (20 min). oraz komunikatów (10 min.), wraz z krótkim
streszczeniem (do 200 znaków), prosimy przesyłać do dnia 30 września
2016 r. na adres:marek.wojcik@uwr.edu.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych propozycji
wystąpień.
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