
 Na drugim piętrze znajduje się tzw. opactwo, w 

którym ustawiono biedemeierowskie szafy z poł. XIX w., 

wypełnione pamiątkami z życia sióstr. Ponadto można 

podziwiać model klasztoru pochodzący z 1810 r., ukazujący stan 

budowli sprzed jej licznych przebudów. Na ścianach wiszą 

obrazy z wizerunkami ksieni klasztoru.  

 

 

 

 

 

 W przyziemiu mieści się refektarz z barokowym 

wyposażeniem, w tym dwoma kranikami (na wodę i wino), a 

także lektorium. 

 

 

 

KOLEJNE SPACERY: 

10 X, GODZ. 11.00 - SPACER PO KOŚCIOŁACH ŚW. KRZYŻA I 

IDZIEGO 

10 X, GODZ. 17.30 - SPACER PO EIT+ (ZWIEDZANIE 

LABORATORIÓW - ZAPISY!) 

17 X, GODZ. 11.00 - SPACER PO KATEDRZE GRECKOKATOLICKIEJ 

I KOŚCIELE ŚW. KRZYSZTOFA 

18 X, GODZ. 10.00 - SPACER PO ZGROMADZENIU SIÓSTR 

NOTRE DAME (PODZIEMIA) I KOŚCIELE ŚW. MACIEJA (ZAPISY!) 

 

STOWARZYSZENIE ANIMACJI I ROZWOJU LOKALNEGO 

Istnieje od lipca 2015 r. Cel statutowy to 

aktywizowanie społeczności lokalnych oraz 

działanie na rzecz rozwoju lokalnego przy 

wykorzystaniu innowacyjnych form 

współpracy. Zajmuje się organizacją 

spacerów tematycznych, opracowywaniem 

dokumentów strategicznych dla 

samorządów oraz organizacją szkoleń i warsztatów.  

www.sarl.wroclaw.pl 

kontakt@sarl.wroclaw.pl 

tel. 601 997 773 

 

Spacerempowroclawiu.pl to strona internetowa poświęcona 

tematyce zabytków Wrocławia, historii miasta, zasłużonym 

mieszkańcom, literaturze „z Wrocławiem w tle” oraz 

wydarzeniom kulturalnym.  

 

www.spacerempowroclawiu.pl 

www.facebook.com/spacerempowroclawiu 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ 

INICJATYW OBYWATELSKICH

 

 

 

SPACEREM PO (NIEZNANYM) 

WROCŁAWIU 

- KLASZTOR URSZULANEK 

sobota, 3 października 2015 r. 

 

 



  Budowę klasztoru i kościoła ufundowała księżna 

Anna, wdowa po Henryku II Pobożnym i synowa św. Jadwigi 

śląskiej. Sprowadzonym z Pragi klaryskom przekazała część 

swoich włości przy ul. Szewskiej i pl. Nankiera. Najpierw, w 

latach 1257-1260 wzniesiono jednonawowe sanktuarium pw. 

św. Klary. W 1260 r. powstał z kolei murowany budynek 

klasztorny (wcześniejszy wybudowano z drewna). W kolejnym 

etapie od południa przyłączono do kościoła kaplicę pw. św. 

Jadwigi, która pierwotnie służyła jako Mauzoleum Piastów 

Wrocławskich. Pod koniec XVII w. sanktuarium św. Klary stało 

się kościołem wewnętrznym, a kaplica św. Jadwigi - 

zewnętrznym. Wszystkie budynki, łącznie z klasztorem, 

przebudowano wówczas z inicjatywy przeoryszy Brygidy 

Dąbrowskiej w stylu barokowym, dobudowano zakrystię i 

wieżę zakończoną hełmem. Po sekularyzacji, w 1810 r., 

świątynie przekazano urszulankom w zamian za odebraną im 

siedzibę przy ul. Szewskiej 49.  

 

 W wyniku II w.św. kościół św. Klary został zniszczony 

w 65%, nie zachowało się jego oryginalne wyposażenie, dach 

zniszczyła bomba lotnicza. Dzięki przebudowie odzyskał 

gotycką formę i w 1971 r. utworzono w nim Mauzoleum 

Piastów Wrocławskich. Na marmurowej tablicy wmurowanej 

w północną stronę kościoła znajduje się lista wszystkich 

Piastów pochowanych w tym miejscu: księżnej Anny, żony 

margrabiego brandenburskiego Beatrix, Henryka III Białego, 

Henryka V Grubego, Henryka VI wrocławskiego, żonę Henryka 

V - Elżbietę oraz jego córki - Elżbietę i Annę, córki Henryka VI - 

Elżbietę i Małgorzatę, córki Przemysła I wielkopolskiego - Ofki, 

Jadwigi głogowskiej, Elżbiety opolskiej, Jutty ziębickiej, Anny i 

Jutty niemodlińskich oraz Małgorzaty z Toszka. 

 W centrum nawy znajduje się pomnik nagrobny 

Henryka VI wrocławskiego. Postać posiada pełny rynsztunek, 

kolczugę sięgającą do kolan, a na niej krótką kamizelkę i tunikę 

bez rękawów. Na wysokości bioder widać ozdobny pas z 

puginałem (prawa strona). Na głowie księcia znajduje się 

mitra. W prawej dłoni trzyma miecz oparty o ramię, a lewa, 

ugięta ręka, podtrzymuje tarczę w kształcie trójkąta z orłem 

Piastów Śląskich. Głowa wspiera się na poduszce, a nogi na 

gzymsie. Inskrypcja na 

nagrobku głosi: W 1335, 

w noc św. Katarzyny, 

śmierć zabrała dzielnego 

księcia Henryka VI, który 

księstwo wrocławskie 

przekazał królestwu 

czeskiemu. Zapis o 

przekazaniu księstwa wrocławskiego podkreślał również 

związki klasztoru z Czechami. Jako pierwotną lokalizację tego 

nagrobka podaje się kaplicę św. Jadwigi lub chór kościoła 

klarysek. W 1699 r. płyta znalazła się w niszy kościoła 

zewnętrznego, tumba uległa zaś zniszczeniu. Od 1970 r. płytę 

osadzono na nowej podstawie i ustawiono w obecnym 

miejscu. 

 W świetle portalu łączącego Mauzoleum z kaplicą 

umieszczono srebrną urnę z sercem księżnej Karoliny, 

ostatniej księżniczki z rodu Piastów. Na południowej stronie 

kaplicy św. Jadwigi znajdują się 

dwa barokowe obrazy 

przedstawiające Henryka II 

Pobożnego i jego żonę, Annę. Na 

drugiej zaś stronie można 

podziwiać dzieła najsłynniejszego 

malarza śląskiego baroku, Michaela Willmanna - Śmierć św. 

Urszuli i Wizja św. Franciszka. Przekazała je córka malarza, 

wstępując do zakonu w 1695 roku. 

  

  

 

 

 

 

 Klasztor klarysek miał początkowo bardzo elitarny 

charakter i do grona sióstr przyjmowano jedynie panny z 

wpływowych i bogatych domów. Nawet przeorysze pochodziły 

ze śląskich domów książęcych. Nowicjuszki wnosiły posagi i 

zrzekały się ich na korzyść zakonu. Oprócz tego siostry 

posiadały liczne dobra w okolicach Wrocławia, Oleśnicy czy 

Środy Śląskiej. Jednocześnie mniszki wyróżniały się wysokim 

poziomem wykształcenia: posiadały własne skryptorium i, 

bogatą bibliotekę. Zapotrzebowanie państwa pruskiego na 

pieniądze na spłatę kontrybucji zasądzonych w wyniku 

przegranej wojny z Napoleonem spowodowało, że zakon 

klarysek poddano sekularyzacji. 

 Urszulanki wprowadziły się tu w wyniku 

wspomnianej już sekularyzacji. Od początku prowadziły 

szkołę, która cieszyła się uznaniem wśród mieszkańców 

Wrocławia ze względu na wysoki poziom nauczania. 


