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1. Obiekt

2. Czaspowstania

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK, OBECNIE KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK UNII
RZYMSKIEJ, PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SIÓSTR URSZULANEK

I FUNDACJAZAKŁADNARODOWY
IMIENIAOSSOLIŃSKICH

3.Miejscowość

1257 r.;, 1696-1699 r.;
przed 1873 r. budowa sali

WROCŁAW

gimnastycznej
XIX w., XX w.- przebudowy

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja,orientacja

4. Adres
Pi. Bp. Nankera nr 16, 16 b ul. Grodzka
nr 10/11,ul. Zaułek Ossolińskich
nr ewid. gruntów: 2/2, 2/5, 2/9-2/15 AMI-27

5. Przynależnośćadministracyjna
województwo dolnośląskie
powiat Miasto Wrocław
gmina Wrocław

. Poprzednienazwy miejscowości
Wrotizlawia, Vratislavia, Bresłau
dziedziniec
pm.-wsch
(li)

. Przynałeżnośćadministracyjnaprzed
OŁ.01.1999
województwo wrocławskie
powiat .Miasto Wrocław
„ Właściciel i jego adres
1.ZgromadzenieSióstr UrszulanekUnii
Rzymskiej, Dom Zakonny we
Wrocławiu, Pl. Bp. Nankera nr 16,
50-140 Wrocław
2.Fundacja-Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich (Ossolineum), ul. Szewsika
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Uniwersytet

nr 37, 50-139 Wrocław

9. Użytkownik i jego adres
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10. rejestr zabytków
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II. Plan orientacyjny, fragment mapy w skali 1:10000

III. Rzut parteru-pomniejszenie

nr

111

data

14.02.1962r.

12. Autor, historia obiektu, określeniestylu

13. Opis (sytuacja, materiał, konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie itd.)

Kościół i klasztor Klarysek we Wrocławiu został
ufundowany 22.04.1257 r. przez księcia Henryka SYTUACJA
III Białego i księżnę Annę, która realizowała Klasztor i kościół SS Urszulanek pw. św. Klary i Jadwigi (pierwotnie Klarysek pw. św. Klary) położony jest
w ten sposób wolę zmarłego męża Henryka II w północnej części StaregoMiasta, na terenie dawnej kurii książęcej. Zajmuje teren pomiędzy ul. Grodzką od
Pobożnego. Wskazuje na to XIV w. ilustracja północy, ul. Zaułek Ossoliński od zachodu, pl. Biskupa Nankera od południa oraz zespołem kościoła
przedstawiająca jako fundatorów kościoła i kłasztoru Norbertanów pw. św. Wincentego (ob. Katedra Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła
i klasztoru księżnę Annę i Henryka II Pobożnego. Grekokatolickiego pw. św. Wincentego i Jakuba i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego) od
PapieżAleksanderIV w bulli z dnia 13.12.1256r. wschodu. Północna granica zabudowańzespołu przylega do murów miejskich.

potwierdził zgodę na założenie klasztoru KOMPOZYCJA
Klarysek we Wrocławiu oraz udzielił 100 dni Założenie o układzie trapezoidalnym z czterema wewnętrznymi dziedzińcami. Na teren zespołu prowadzi
odpustu tym, którzy pomogą przy budowie sześćwejść. Główne w elewacji południowej ryzalitu płd. poprzez portal wejściowy. Boczne: w elewacji płd.
klasztoru. Zespół usytuowany został na terenie skrzydła południowego, poprzez bramę wjazdową i dwa otwory drzwiowe w północnej części skrzydła
kurii
książęcej,
pomiędzy
zakonem zachodniegooraz otwór drzwiowy w elewacji północnej skrzydła północnego.
Franciszkanów od wschodu a zakonem W zespole można wyodrębnić trzy grupy obiektów. 1. Kościół , który nie jest przedmiotem opracowania,
Zakonników z Czerwoną Gwiazdą od zachodu. 2. Budynki tworzące północno-zachodninarożnik zespołu, należącedo Ossolineum 3. Budynki stanowiące
Zakon Klarysek, zwany też Wspólnotą Panien nadal własnośćZespołu SSUrszulanek
Ubogich, sprowadzony został z Pragi w 1257 r.
Cieszył
"się dużym
poparciem
Stolicy MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA
Apostolskiej.
Pierwszy klasztor był budowlą drewnianą. -murowane z cegły, na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej,tynkowane, malowane,
21.09.1260 r. siostry przeniosły się do -nadprożeokna, powyżej portyku wejścia, wykonane z kamienia i otynkowane,
murowanego klasztoru, poświęconego przez -detal architektoniczny wykonany w tynku: gzymsy, opaski okienne, płyciny, pilastry,
biskupa Tomasza. Dotychczasowe badania „detal architektoniczny wykonany w kamieniu: portal wejścia w elewacji frontowej ryzalitu płd.; obramienia
archeologiczne T. Borkowskiego 1 Cz. Lasoty dwóch prostokątnychotworów (obecnie zamurowanych)flankujących portyk wejścia frontowego; portyk.
wykazały, że w średniowieczu klasztor był
Skliepienia i stropy
kilkakrotnie przebudowywany.
Piwnica:
ceramiczne sklepienia kolebkowe, sklepienia krzyżowe
Księżna Anna wyposażyła klasztor w kosztowne
sprzęty liturgiczne, dobra ziemskie i dochody Parter: ceramiczne sklepienia krzyżowe, zwierciadlane z lunetami, koleba, koleba z łunetami w narożach,
czynszowe o czym mówi dokument fundacyjny I piętro: ceramicznesklepienia krzyżowe, koleba z lunetami w narożach,zwierciadlane; stropy płaskie,
Henryka III i księżnej Anny. W następnychlatach 213 piętro: stropy płaskie i na podciągach.
książę nadał zakonowi kolejne przywileje
Więźba dachowa
i zwolnił z ciążących obowiązków.
Więżba dachowa w części niedostępna. Część pomieszczeń zaadaptowana na cele mieszkalne. Nad salą
gimnastyczną więźba kratowa, stalowa.
cd. wkładka nr I
cd. wkładka nr 2

14.Kubatura

62,700 m?

15. Powierzchniaużytkowa

12,402m?

18. Pracebudowlanei konserwatorskie,ich przebiegi dokumentacja(po 1945r.)

16.Użytkowaniepierwotne

klasztor

17.Użytkowanie obecne

klasztor, szkoła oraz Fundacja - Zakład
Narodowy im. Ossolińskich

19. Stanzachowania(fundamenty,ścianyzewnętrzne,ścianywewnętrzne,sklepienia,stropy,
konstrukcjedachowe,pokrycie dachu,wyposażeniei instalacje)

1968
Pracownie Sztuk Plastycznych P.P. we Wrocławiu wykonało projekt
kolorystyki elewacji zespołu budynków klasztornych Zgromadzenia SS Budynek w płn. części skrzydła zachodniegopo remoncie kapitalnym
Klasztor
Urszulaneki D.S. Uniwersytetu Wrocławskiego
- —mury i tynki zawilgocone
1969
Prezydium Rady Narodowej przekazało (odpłatnie) Zgromadzeniu SS - _ tynki zewnętrzneczęściowozniszczone
- _ sklepieniapiwnic zawilgoconei zasolone
Urszulanek100kg blachy cynkowej.
- sklepienia i stropy kondygnacji naziemnychw staniedobrym
1978
Na zlecenie użytkownika, tj. Uniwersytetu, wykonano projekt remontu - —drewnianeelementykonstrukcyjne poddaszaw części do wymiany w części dlo
impregnacji
i kolorystyki elewacji DS. oraz elewacji klasztoru oparty na barwnej XIX
w. litografii W. Loeillota. Elewacje pomalowano w kolorze jasnobeżowym - _ stolarkai posadzkiw staniedobrym
z jaśniejszą artykulacją, a część luster kolorem bordowym. Kamieniarkę - _ architektoniczny detal kamienny zanieczyszczony
oczyszczono i pomalowano. Odnowiono stolarkę: okienną pomalowano - _ architektoniczny detal sztukatorskiwymaga uzupełnień
w kolorze białym, drzwiową w kolorze ciemnego orzecha. Opierzenia

wykonano z blachy miedzianej. Wykonano odwodnienie.
1980
We wrześniu SS Urszulanki wystąpiły do Przedsiębiorstwa Ceramiki
Budowlanej we Wrocławiu z zamówieniem na zakup dachówki
ceramicznej przeznaczonej na naprawę dachu i elewacji klasztoru.
W styczniu 1981 r. otrzymały odpowiedź negatywną, że Zjednoczenie
Przemysłu Ceramiki Budowlanej nie przydzieliło im zamówionego 20. Najpilniejszepostulatykonserwatorskie
materiału.
- _ przeprowadzićbadaniastratygraficzne
- _ przeprowadzićbadaniastopniazasoleniatynków i murów
1981
Wykonano roboty murarsko-malarskieelewacji klasztoru (nr 16).
- oczyścići poddaćkonserwacjielementykamienne
Przeprowadzonorenowacjęi malowaniemuru łączącegobudynki położone - _ uzupełnićubytki elementówsztukatorskich
przy ul. Grodzkiej nr 10/11i 12. Pracewykonano,wg projektu kolorystyki - _ wykonać izolacje poziome i pionowe
uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków i Głównym Plastykiem m. - _ wykonaćtynki renowacyjne
Wszelkie pracenależy prowadzić pod nadzoremkonserwatorskim.
Wrocławia

21. Akta archiwalne i żródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania

24. Uwagi różne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Konserwator Zabytków Prowincji
Karta wykonana ze środków Gminy Wrocław
Dolnośląskiej we Wrocławiu, T. 69
Archiwum

Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Wrocławia, mikrofilm,

82/28/0/2001
25. Opracował
tekst
Karta ewidencyjna tzw. zielona klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek,
1959 r., archiwum DWKZ we Wrocławiu
Archiwum Miasta Wrocławia, t. 3750, t. 189 (plansze)
SS. Urszulanek

U.R.,

pl. Bp. Nankiera

16 we Wrocławiu,

Wrocław 2003
Aula, karta pocztowa w zbiorach Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
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miejsce przechowywania negatywów: u autora

Autorskie prawa majątkowe należą do Gminy Wrocław
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawieprzepisów prawa autorskiego
26. Adnotacje o inspekcjach,informacje o zmianach(daty „imiona i nazwiska
wypełniających)

pod red. J. Harasimowicza, T.l, Wrocław

1997,s. 22, 23, 87
Borkowski T, Lasota Cz. Badania archeołogiczno-architektoniczne
w klasztorze SS. Urszulanek (d. Klarysek) przy pl. Bp. Nankiera 16 we
Wrocławiu, maj, kwiecień 1993r.
Burgemeister L, Grundmann G. Die Kunstdenkmaler der Stadt Breslau,
Breslau 1930, s. 31-38

Dubowy E. Breslauer Kirchen, Breslau 1922
Gomolcky
D. Des Kurzgefassten Inbegriffs der Vornehmsten
Merkwiirdigkeiten in der Kayser und Kónigł. Stadt Breslau, Breslau 1733, T.
1, s. 124
23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsceprzechowywania,sygnatury)

Wernher F.B. Topographiaoder prodromus Delineati SilesiaeDucatus (...),
27.Załączniki
1743-1756,T.1, nr neg. 1291,IV 123, I 289, BUWr,
Makieta XVIII wiecznego klasztoru, dar Pani R. Lankoszowej, zbiory
Wkładki szt. - 19
Zgromadzenia SS Urszulanek U.R.,

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
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2.
3.
4.

miejscowośćWrocław
województwodolnośląskie
powiat Miasto Wrocław
gminaWrocław
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5. Obiekt (nazwajak w karcie)
KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK, OBECNIE KLASZTOR SIÓSTR URSZULANEK
UNII RZYMSKIEJ, PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR
URSZULANEK I FUNDACJA- ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH

ZAŁĄCZNIK
NR1
6. Zawartośćwkładki

(nazwamateriałuuzupełniającego)

cd. pkt. 12

cd. pkt. 12

Z lat 1676 i 1681 pochodzą dokumenty Jana III Sobieskiego
W bulli z 27.04.1259r. papieżAleksanderIV potwierdził fundację klasztoru potwierdzającenadaniaswych poprzednikóważ do Kazimierza Wielkiego.
oraz wszystkie darowizny, którymi księżna zaopatrzyła klasztor i kościół. Na rzecz klasztoru zapisy czynili też mieszczaniewrocławscy.
Z 1260 r. pochodzą kolejne cztery bulle Aleksandra IV regulujące Obraz zespołu klasztornego sprzed przebudowy barokowej pokazuje plan
wewnętrzne życie klasztoru i nadające klasztorowi nowe przywileje. Bulle Weinera z 1562 r. znany z reprodukcji J. Partschaz 1826 r. Tworzy go
Urbana IV z 1263 r. zatwierdzająceregułę zakonu i zezwalająceklaryskom nieregularny wielobok z wewnętrznymi dziedzińcami. Bezpośrednio do
na przyjmowanie posiadłości majątkowych pozwoliły na utrzymanie północnej elewacji kościoła przylega zwarty, regularny czworobok
pozyskanych uprzednio dóbr ruchomych i nieruchomych i na nabywanie zabudowy właściwego klasztoru z wirydażem (dziedziniec IV). Granica
nowychw transakcjachhandlowych.
północna opiera się na rzece Odrze. Pozostałe granice wyznacza linia
Konwent Klarysek odegrał ważną rolę w środowisku lokalnym. W kościele zabudowy i mury graniczne sąsiadującychz nią zgromadzeń. Plan M.
klasztornym została pochowanafundatorka. Chowani byli też przedstawiciele Meriana sprzed 1650 r. pokazuje zespół o bardziej regularnym kształcie.
wrocławskiej gałęzi książęcej wywodzącej się od Bolesława Wysokiego oraz Na pochodzącym z poł. XVIII w. rysunku F.B.Wernera, którego
mniszki. Funkcję ksieni pełniły kobiety głównie ze śląskiej dynastii Piastów. pierwowzorem był zapewne miedzioryt Christiana Biicklinga z 1733 r.,
Dzięki temu konwent utrzymywał kontakty z dworami śląskim, krakowskim widać zwarty czworobok zabudowy sprzed barokowej przebudowy. W
i praskim, i uzyskiwał liczne dokumenty protekcyjne.
latach 1696-1699,za rządów przeoryszy Brygidy Wambowskiej, klasztor
W 1262 r. biskup wrocławski Tomasz I nadał klasztorowi dziesięciny ze wsi został przebudowany w stylu barokowym. Prace prowadzono pod
Granica i Tomkowice. Nadanie to potwierdził w 1280 r. biskup lubuski kierunkiem arch. Jana Knolla. W wyniku podjętych prac powstał zwarty
Wilhelm. Kolejne nadania pochodziły m.in. od Henryka IV Prawego czworobok zabudowy z wewnętrznymi dziedzińcami, zamknięty od
i Henryka V Grubego, który dokumentemz dnia 30.10.1278r. potwierdził północy wysokim murem. 2-kondygnacyjne budynki nakryte zostały 2Klaryskom nadania na terenie Strzegomia, Tomkowic i Granicy spadowymi, symetrycznymi dachami. Elewacje uzyskały symetryczne
k. Strzegomia. Klasztor powiększał swe dobra dzięki kolejnym nadaniom podziały poprzez wprowadzeniepilastrów wielkiego porządku i otworów
czynionym przez Piastów, królów polskich, czeskich i cesarzy z dynastii okiennych zgrupowanychna osi i poprzedzonychpodokiennymi płycinami.
habsburskiej.W 1270 r. król czeski Przemysław Ottokar II i jego podopieczny Taki kształt zespołu widać na pochodzącychz poł. XVIII w. rysunkach
Henryk IV wzięli klaryski wrocławskie pod swoją opiekę. W 1365 r. F.B.Wernera. Nowy budynek poświęcił biskup sufragan Jan Brunetti
Kazimierz Wielki odstąpił klasztorowi dochód z żup solnych w Bochni w 1701r.
i Wieliczce. Przywilej ten w 1549 r. potwierdził Zygmunt II August. Po sekularyzacji,w dniu 12.08.1810r. klasztor przekazanoZgromadzeniu
Do końca XV w. w skład majątku zakonu wchodziło 17 wsi, 17 folwarków, 4 Sióstr Urszulanek Przed 1820 r. rozebrano należące do kłasztoru domy,

młyny, 3 lasy i prebendy z 41 wsi. Do klasztoru należały m.in. wyspa zwaną znajdujące się na południe od obecnej linii zabudowy. Rozbudowano
Doliną Brygidy położona pomiędzy Ostrowem Tumskim a Ołbinem, młyny budynki znajdujące się w północnej części założenia. Wokresie rządów
na wyspachSłodowej i Bielarskiej.

przełożonej Matki Urszuli Herrmann przeprowadzono wiele przebudów uzyskały zezwolenie na pozostanie w mieście. Udzielały schronienia
i modernizacji. W latach 1847-1849 r. skrzydła południowe i zachodnie osobom świeckim i zakonnym m.in. kapitule metropolitalnej i klerykom.
nadbudowano o trzecią kondygnację, W latach 1851-1852 północną cześć W lutym i marcu 1945 r., w wyniku bombardowań klasztor został
skrzydła zachodniegozaadaptowanona szkołę dla dziewcząt, im. św. Jadwigi, uszkodzony.
którą już w 1865 r. rozbudowano tak by mogła pomieścić 180 uczennic. W 1945 r. Urszulanki niemieckie przekazały klasztor i szkołę Urszulankom
W 1866 r. wzniesiono skrzydło od północy. W tym roku powiększono też polskim, do Wrocławia przybyła Matka przełożona Zenobia Kruppik wraz
szkolne sale robót ręcznych. W 1867 r. wybudowano 18 nowych cel dla z trzema siostrami.
sióstr. Do 1873 r. zbudowano salę gimnastyczną, założono bibliotekę i 30.08.1945 r. w opactwie domu SS Urszulanek podpisano akt przejęcia
gabinet fizyki. W latach 1878-1888 Zgromadzenie na mocy rozporządzenia władzy kościelnej od niemieckiej kapituły kościelnej. W klasztorze
ministra kultury zostało zmuszone do opuszczenia klasztoru. W ich Urszulanek nadal przebywali ludzie pozbawieni dachu nad głową.
pomieszczeniach umieszczono szkoły miejskie i różne stowarzyszenia. Po 04.11.1946 r. Zgromadzenie uzyskało zezwolenie na otwarcie
odzyskaniu części zabudowań w 1888 r. Siostry wznowiły działalność i prowadzenie szkoły: Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum
nauczycielską. Jednocześnie rozpoczęły, pod kierunkiem Matki Urszuli Ogólnokształcącegoim. św. Urszuli.
Herrmann, renowację odzyskanych pomieszczeń klasztoru. Ostatnie 05. 12.1946r. kuratorium zatwierdziło na dyrektora szkoły Matkę Gertrudę
pomieszczenia klasztorne odzyskały w 1893 r. W latach 1900-1902 Łukaniewicz.
przeprowadzono
konserwację
szczytu
wschodniego. Od zakończeniu II wojny światowej klasztor był remontowany etapami.
W 1902 r. przebudowano klatkę schodową w północnej części skrzydła W nocy z 15 na 16 kwietnia 1947 r. w klasztorze wybuchł pożar. Spaliło
zachodniego; w południowej części skrzydła zachodniego, w elewacji się poddasze szkoły. W 1954 r. Zgromadzeniu odebrano budynki
zachodniej, wykonano blendy; nad częścią skrzydła zachodniego zmieniono w skrzydle północnym i zachodnim, i oddano w użytkowanie Zakładowi
dach na mansardowy. W 1903 r. zaadaptowano na cele mieszkalne poddasze Narodowemu im. Ossolińskich i Uniwersytetowi Wrocławskiemu.
południowej części skrzydła środkowego (podłużnego). W wyniku pożaru W latach 1958-1959odbudowano salę gimnastyczną. W latach 70. XX w.
jaki miał miejsce w 1907 r. południowa część klasztoru, dachy kościoła w skrzydle północnym, na miejscu budynku XIX w., wzniesiono nowy.
i wieży zostały poważnie uszkodzone. Zniszczenia usunięto, równocześnie W latach 90. XX w. Zgromadzeniuzwrócono budynki odebranew 1954 r.
poddano remontowi korytarze klasztorne, a podłogi wyłożono flisami. W 1994 r. Gminy Zrzeszone w Sejmiku Samorządowym Województwa
W 1911 r. we wschodniej części skrzydła środkowego (poprzecznego) Wrocławskiego kupiły od Zgromadzenia budynek w północnej części
wzmocniono konstrukcję dachu i wykonano facjaty. W 1924 r. nadbudowano skrzydła zachodniego i przekazały go Zakładowi Narodowemu im.
poddaszeskrzydła środkowego (poprzecznego). W 1928 r. zaadaptowanona Ossolińskich. W 1997 r. budynek został wyremontowany. Prace zostały
cele szkolne poddasze budynku w północnej części skrzydła zachodniego sfinansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
i zmieniono kształt dachu. W 1930 r. zaadaptowano na cele mieszkalne
poddaszeskrzydła południowego i południowej części skrzydła zachodniego.
15.03.1940r. władze hitlerowskie zamknęły szkołę prowadzonąprzez Siostry
Urszulanki. Wydały nakaz zaadaptowania pomieszczeń klasztornych na
mieszkania dla osób starszych,urzędników wojskowych i cywilnych. W tym
celu klasy zostały opróżnione 1 wyremontowane tj. wytapetowane
i zaopatrzone w bieżącą wodę. Po ogłoszeniu Wrocławia twierdzą, siostry
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cd.pkt.13

Dachy, pokrycie
z białych i szarychceramicznychpłytek układanychw romby, po bokach
-nad skrzydłem wschodnim 1-spadowykryty blachą;
ujęta pasowąbordiurą; posadzkaz białych i rdzawych 6-bocznych płytek
układanych naprzemiennie, ujęta po bokach szeroką bordiura
-nad salą gimnastycznapulpitowy ze świetlikiem, kryty papą;
-nad skrzydłem środkowym w części północnej (gospodarczej) 2-spadowy skomponowaną z kwadratowych, trójkątnych i prostokątnych płytek;
posadzka z beżowych, czerwonych i szarych płytek ceramicznych
o małym kącie nachyleniapołaci, kryty papą;
-nad skrzydłem środkowym (poprzecznym) mansardowy, kryty dachówką układanychw romby; wykładzinaPCV.
II piętro: parkiet; w sanitariatach płytki ceramiczne; Na korytarzach:
karpiówką podwójną w koronkę ;
-nad ryzalitem południowym 2-spadowy, symetryczny z facjatami o dachach parkiet, wykładzina PCV; posadzka z białych, szarych i rdzawych 6bocznych płytek układanych naprzemiennie rzędami, ujęta po bokach
3-spadowych,kryty dachówkąkarpiówką w koronkę;
-nad skrzydłem południowym 2-spadowy, symetryczny z otworami szeroką bordiurą skomponowaną z kwadratowych, trójkątnych
i prostokątnych płytek; posadzka komponowana z beżowych i rdzawych
powiekowymi, kryty dachówkąkarpiówką w koronkę;
-nad skrzydłem środkowym w części południowej mansardowy, kryty papa kwadratowych płytek tworzących szerokie pasy, dzielone na kwadratowe
pola z umieszczonymipośrodkurombami.
i dachówką karpiówką w koronkę;
-nad skrzydłem zachodnim w części północnej (budynek 16c) mansardowy, III piętro: parkiet; w sanitariatach płytki ceramiczne; na korytarzach
kryty dachówka karpiówka podwójną w koronkę; w części południowej posadzkaceramicznaanalogicznajak w kondygnacjachniższych.
Poddasze: parkiet; deski; w sanitariatach płytki ceramiczne.
mansardowyi dwuspadowyz otworami powiekowymi

Schody:
Podłogi, posadzki:
Schodyzewnętrzne:
Piwnice: posadzkiceglane,cementowei płytki ceramiczne
Parter: parkiet, w sanitariatach płytki ceramiczne; na korytarzach: płytki -schody z podwórza gospodarczegodo zach. części skrzydła środkowego
1-biegowe,kamienne
ceramiczne; posadzkaz białych, szarych i brązowych płytek ceramicznych (poprzecznego):
-schody
z
dziedzińca
płd.-zach.(II[) do jadalni w skrzydle zach.:1-biegowe,
układanych w duże kwadratowe pola, ujęte ciemnobrązowym obramieniem
i wypełnione biało - szarąszachownicą.Poszczególnekwadraty rozdzielone kamienne
szerokimi pasami w kolorze białym i szarym. Posadzka ujęta po bokach -schody z dziedzińca płd.-wsch. (IV) do krypty:l-biegowe, ceglane
pasową bordiurą. W remontowanych pomieszczeniachpołudniowej części z wylewką cementową
skrzydła wschodniegoposadzkaceramicznaz kwadratowychpłytek białych -schody do skrzydła płd., w elewacji płd., w 6 osi od wsch.: 1-biegowe,
i niebieskich. W pomieszczeniach gospodarczych terrakota, PCV, płytki kamienne
Schody wewnętrzne:
ceramiczne.
-schody
z kuchni do piwnicy: 1-biegowe,ceglane, zwylewką cementową
I piętro: parkiet; w sanitariatachpłytki ceramiczne.Na korytarzach:posadzka
wkładkęzałożyłaBeataLis, listopad 2006r.
-schody z korytarza w skrzydle zachodnimdo piwnicy: 1-biegowe,ceglane

-schody z korytarza w skrzydle południowym (narożnik płn.-wsch.) do Klatka północna z windą towarową. W południowej wykorzystano
elementyklatki pierwotnej
piwnicy: 1-biegowe, ceglane,wylewka cementowa
-schody z parteru do opactwa: masywne, 4-biegowe łamane, stopnie
i podstopnicedrewniane
Otwory okienne
„schody z parteru do klauzury na 1 piętrze: masywne, 4-biegowe, łamane, Okna parteru i I piętra umieszczonew jednostronnie rozglifionych niszach
Stolarka okienna drewniana,
stopnie i podstopnice drewniane, balustrada drewniana, tralkowa; na zamkniętych łukiem odcinkowym.
podestachprostokątnenisze zamknięte muszlowymi konchami z postaciami współczesna,z podziałami.
Parter:
świętych
-schody z parteru na 3 piętro w zach. części skrzydła płd.: masywne, 3- -prostokątne,w tynkowych opaskachw kształcie uszaków z guttami lub
biegowe, łamane,z duszą,policzki drewniane,stopnie i podestypokryte PCV, bez; w obrębie obramienia, nad otworem prostokątna płycina, ponad którą
balustradadrewniana, tralkowa.
fragment gzymsu nadokiennego
-klatka schodowa w formie ryzalitu, w południowej elewacji wschodniej -prostokątnei kwadratowebez opasek
części skrzydła środkowego (poprzecznego), prowadząca z parteru na -w północnej części skrzydła zachodniego,w elewacji zach. zamurowany
poddasze; schody stalowe, 2-biegowe powrotne, podstopnice ażurowe, otwór ujęty piaskowcową opaską
stopnie drewniane wykładane PCV, tralki toczone; podesty wykładane Ipiętro:
ceramicznymipłytkami, powtarzająwzornictwo występującena korytarzach -prostokątne, w tynkowych opaskach w kształcie uszaków; w obrębie
obramienia, nad otworem prostokątna płycina dekorowana girlanda
poszczególnychkondygnacji
„schody w skrzydle gospodarczymz parteru na I piętro: masywne, zabiegowe, kwiatową lub imionami świętych
-prostokątnei kwadratowebez opasek
stopnicei podstopniceceramiczne,poręczedrewniane
„schody w płd.-wsch. narożniku ryzalitu wejściowego, z parteru do połowy 1 II piętro:
piętra: kręcone, drewniane
-prostokątne, w tynkowych opaskach w kształcie uszaków z guttami;
-schody z pomieszczenia w południowej części skrzydła wschodniego do w obrębie obramienia , nad otworem prostokątnapłycina prostokątnebez
opasek
krypty: 1-biegowe, ceglane,wylewka cementowa
Poddasze:
prostokątnei w prostokątnychtynkowych opaskach
„schodyw środkowej części skrzydła środkowego(podłużnego,klauzura) z 1na 3- piętro, 2-biegowepowrotne, w dolnej części zabiegowe, masywne;
stopnice, podstopnice, balustrada i tralki drewniane; podesty wykładane Otwory drzwiowe
ceramicznymi płytkami, powtarzają wzornictwo występujące na korytarzach Otwory drzwiowe prostokątne. Stolarka drzwiowa drewniana, w części
oryginalna, w częściwspółczesna.
poszczególnychkondygnacji
-schody w zach. części skrzydła środkowego (poprzecznego), z korytarza Zewnętrzne:
-północna część skrzydła zach.: w elewacji wsch., otwory drzwiowe
szkoły z 1- na 2 piętrol-biegowe, masywne, stopnie drewniane
w tynkowych opaskach; w elewacji zach. otwór w gładkiej, piaskowcowej
-schody z 2 piętra na poddasze2-biegowełamane,stopniedrewniane
-schody w zach. części skrzydła płd., z 3 pietra na poddasze, 1-biegowe, opasce; otwór bramny, przejazdowy, prostokątny, zamknięty odcinkowo;
w elewacji wsch. zachowane fragmenty kamiennego obramienia
drabiniaste
-klatki schodowew płn. części skrzydła zach. (budynek nr 16c) współczesne. i odbojników bramy przejazdowej.
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-w elewacji północnej i południowej zachodniej części skrzydła środkowego -parter-drzwi z halu klauzury do refektarza: prostokątne, 2-skrzydłowe,
(poprzecznego),w elewacji zachodniejpółnocnej części skrzydła środkowego płycinowe; każde ze skrzydeł skomponowane z trzech płycin; płycina
(podłużnego), w elewacji zachodniej południowej części skrzydła środkowa w kształcie regularnego 8-boku, płyciny górna i dolna
środkowego (podłużnego): otwory drzwiowe w tynkowych profilowanych prostokątne o bokach krótszych (skierowanych ku płycinie środkowej)
opracowane wklęsło. Otwór drzwiowy ujęty 2-kondygnacyjnym portalem
opaskachi z nadświetlem.
skomponowanym z pojedynczych, kompozytowych kolumn ustawionych
Wewnętrzne
postumentachi belkowania.Belkowanie wysokie,
„w pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach: 1-skrzydłowa, na prostopadłościennych
gierowane
na
wysokości
kolumn, ujęte na osi wolutowym zwornikiem.
ramowo-płycinowa, 1-, 2- , 4-, 5-płycinowa, w części z zachowanymi
okuciami; w części stolarki 2- i 5-płycinowej górna płycina przeszklona.Nad Zwieńczenie w kształcie konchowej aediculi ujętej po bokach pilastrami
częścią otworów drzwiowych prostokątne, przeszklone nadświetla. Oścież i zamknietej frontonem. Wkonsze postać świętej Klary,
-parter-drzwi z refektarza do zmywalni: prostokątne, 1-skrzydłowe,
drewnianeprostebądź uszakowate,
-parter, płn. część skrzydła wsch.-drzwi prostokątne, 2-skrzydłowe, deskowo- płycinowe; od strony refektarza płycina równa wielkością
z ostrołucznym nadświetlem; stolarka ramowo-płycinowe z ozdobną listwą skrzydłu drzwiowemu, o gierowanych górnych narożach, ujęta wąską
przymykową i ościeżnicą; nadświetle stałe, pełne, drewniane z dekoracją profilowaną opaską, z pełnopostaciowym przedstawieniem postaci
zakonnicy, od strony pomieszczenia gospodarczegopłycina niższa od
w formie ostrołuków i oculusów,
o _ gierowanych _ górnych / narożach
-parter-drzwi oddzielające płd. część skrzydła środkowego od części płn. skrzydla _ drzwiowego,
z
pełnopostaciowym
przedstawieniem
biskupa; ujęta wąska profilowana
(gospodarczej). prostokątne, 2-skrzydłowe, z nadświetlem zamkniętym
łukiem spłaszczonym; stolarka ramowo-płycinowe; skrzydła i nadświetle opaską,wpuszczonaw skrzydło,
dzielone na kwadratowe płyciny; nadświetle i górna część skrzydeł -parter-drzwi do szafy wnękowej w korytarzu pomiędzy kuchnią
a spiżarnią (w zach. części skrzydła środkowego): drewniane, 2przeszklone,
stolarka _ ramowo-płycinowa; płyciny
drewniane
-parter-drzwi oddzielającepołudniową część skrzydła środkowego(korytarz skrzydłowe;
św. Klary) od częścipłn.: prostokątne,4-skrzydłowez nadświetlemo wykroju o gierowanychnarożach,ujęte wąskimi profilowanymi opaskami,
łuku pełnego; stolarka ramowo-płycinowa,
nadświetle _ 2-strefowe, -parter-drzwi do spiżarni w zach. części skrzydła środkowego: drewniane
przeszklone, w strefie dolnej dzielone na cztery kwadratowe kwatery l-skrzydłowe, ramowo-płycinowe, w drewnianych, profilowanych
z drobniejszympodziałem, w strefie górnej dzielone promieniście szprosami; ościeżach;płyciny drewniane, prostokątne i kwadratowe, ujęte opaskach,
skrzydła zewnętrznei zewnętrznekwatery nadświetlawydzielone korynckimi z wkomponowanymi ozdobnymi figurami geometrycznymi na owalu,
-I piętro-drzwi pomiędzy korytarzem gimnazjalnym a korytarzem klauzury:
pilastrami,
wkładkę założyła Beata Lis, listopad 2006 r.

pe
prostokątne z nadświetlem, 4-skrzydłowe; stolarka ramowo-łycinowa; a stamtąd 4-biegową, łamaną, klatką schodową na 1 piętro. Z części płd.
skrzydła wewnętrzneruchome;każdeze skrzydeł dzielone na cztery płyciny, korytarza św. Klary przejście na 4-biegową klatkę schodową prowadzącą
z których trzy górne przeszklone; nadświetle przeszklone, dzielone do opactwa na 1 piętrze. W płn. części skrzydła środkowego (podłużnego)
zabiegowaklatka schodowaz parteru na piętro do pomieszczeńklauzury.
promieniście szprosami,
-parter-drzwipomiędzykorytarzema ryzalitem klatki schodowej:prostokątne We wsch. części skrzydła środkowego (poprzecznego) w ryzalicie 2z nadświetlem o łuku pełnym; 4-skrzydłowe, ramowo-łycinowe; wszystkie biegowe, powrotne schody prowadzącez parteru na poddasze.W skrzydle
skrzydła ruchome; każde ze skrzydeł dzielone w połowie, płycina górna środkowym (podłużnym, klauzura), w części środkowej, pomiędzy I i 3
przeszklona, dolna dzielona na mniejsze prostokątne kwatery; nadświetle piętrem schody 2-biegowe powrotne, w dolnej części zabiegowe.
W zachodniej części skrzydła środkowego (poprzecznego), z 2 piętra na
przeszkione,dzielone na osiem kwadratowychkwater,
-| piętro-drzwi z klauzury do opactwa: prostokątne z nadświetlemo wykroju poddaszeprowadzą schody 2-biegowe łamane, a z narożnika zachodniego
łuku pełnego, 4-skrzydłowe, stolarka ramowo-płycinowa; skrzydła w skrzydle południowym z 3 piętra na poddasze prowadzą schody 1wewnętrzne ruchome; każde ze skrzydeł dzielone na cztery kwadratowe biegowe drabiniaste.
płyciny, płyciny górne przeszklone; nadświetle dzielone na kwadratowe
BRYŁA
kwatery, przeszklone,
-2 piętro-pomiędzy klauzura a internatem: drzwi prostokątne z nadświetlem o Bryła 2-, 3-, 4- i 5-kondygnacyjna, z wysuniętym w kierunku południowym
łuku odcinkowym lub pełnym; 4-skrzydłowe; styolarka ramowo-płycinowa, ryzalitem wejściowym poprzedzonymportykiem. Złożona z prostokątnych,
skrzydła wewnętrzne ruchome; każde ze skrzydeł dzielone na cztery kwatery; prostopadłościennych brył, przykrytych dachami mansardowymi i 2spadowymi, tworzącymi poszczególne skrzydła zespołu, i regularne
nadświetle dzielone szprosami na mniejsze kwatery, przeszklone,
-2 piętro-drzwi oddzielające poszczególneczęści korytarzy: prostokątne, 4- dziedzińce.
skrzydłowe z nadświetlemo łuku spłaszczonym;stolarka ramowo-płycinowa,
skrzydła wewnętrzne ruchome; każde ze skrzydeł dzielone na kwatery; ELEWACJE ZEWNĘTRZNE ZESPOŁU
Elewacja północna dwuczęściowa
nadświetłe przeszklone,powtarza podział na płyciny drzwiowe,
-2 piętro-drzwi 2-skrzydłowe t 4-skrzydłowe z nadświetlem zamkniętym W części zach.: symetryczna, V-kondygnacyjna, 10-osiowa (od II
kondygnacji). W przyziemiu w 1 i 2 osi od wschodu kolejno otwór
łukiem odcinkowym i dziełonym szprosami; stolarka ramowa-płycinowa.
wejściowy i okienny; pozostała część przyziemia bez otworów. Do
wysokości I kondygnacji widoczny wątek ceglanego muru obronnego
RZUT
Klasztor wieloskrzydłowy, na rzucie czworoboku zbliżonego do trapezu, z blankami. Powyżej elewacja gładko tynkowana.
z czterema wewnętrznymi dziedzińcami i z wysuniętym od strony W części wsch.: niższa, sięgająca wysokością do III kondygnacji części
południowej ryzalitem wejściowym. Wnętrza na wszystkich kondygnacjachw zach. z widocznym wątkiem ceglanegomuru obronnegoz blankami, ponad
układzie korytarzowym, 1- i 2-traktowym. Piwnice i krypta dostępnepoprzez którym gładko tynkowana i zamknięta obdaszkiem.
1-biegoweschody z korytarza i z kuchni w skrzydle zachodnim, z korytarza w Elewacja wschodnia trzyczęściowa
skrzydle południowym (narożnik płn.-wsch.) i z pomieszczeniaw płd. części W części środkowej (na wysokości skrzydła środkowego poprzecznego)
3-osiowa, z
IIskrzydła wschodniego.Na parterzez korytarza św. Klary (płd. częśćskrzydła symetryczna, dośrodkowa, IV-kondygnacyjna,
środkowego, podłużnego) przejście do kościoła i wieży kościelnej. W płd.- kondygnacyjnym |-osiowym szczytem. Oś środkowa szersza.Kondygnacja
wsch. narożniku ryzalitu wejściowego kręcone schody prowadzącedo połowy I bez podziałów. Kondygnacja II w układzie wertykalnym, dzielona
1 piętra. W płn. części korytarza św. Klary przejście do refektarza i klauzury
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cd.pkt.13

naprzemienniewyładowanymi przed lico szerokimi pasami mieszczącymi Częśćwschodnia-ryzalit
osie okienne. Pomiędzy nimi prostokątne płyciny o ściętych narożach. Elewacja południowa symetryczna,dośrodkowa,IV-kondygnacyjna,
Otwory okienne prostokątne, skrajne opracowane w formie blend; otwory 3-osiowa, z Il-kondygnacyjnym 1l-osiowym szczytem. Oś środkowa
ujęte uszakowatymi opaskami profilowanymi w tynku, z prostokątnymi szersza.Elewacjadzielonapilastrami kompozytowymi wielkiego porządku,
płycinami podokiennymi; belkowanie wysokie, profilowane, gierowane, ustawionymi na wysokich postumentach i dźwigającymi wysokie
mocno wyładowane przed lico. Elewacja zwieńczona wysokim szczytem na belkowanie. Naroża podkreślone parami pilastrów. Oś środkowa
cokole, zamkniętym trójkątnym tympanonem. W polu tympanonu dekoracja wydzielona wiązkami pilastrów. Oś symetrii zaakcentowana portalem
kwiatowa. W szczycie kontynuowane podziały elewacji, wiązki pilastrów wejściowym z oculusem, poprzedzonymkolumnowym portykiem, ponad
kompozytowych flankują pole środkowe, w którym ustawiony na osi którym duży otwór okienny. Portyk kolumnowy: kolumny korynckie,
zdwojony otwór okienny i oculus; otwory okienne ujęte wspólną tynkową, oparte na wysokich, kostkowych postumentach, dźwigają gierowane
uszakowatąopaską,a oculus stylizowanym ornamentemroślinnym; w polach belkowanie; boczne części belkowania oparte na wolutowych kroksztynach
pomiędzy pilastrami prostokątnepłyciny; belkowanie wysokie, profilowane, wmurowanych w elewację; architraw profilowany; fryz dekorowany
gierowane; szczyt ujmują proste spływy zakończone wolutami. ornamentemze stylizowanych liści akantu; gzyms wyładowany; naczółek
przerwany w części środkowej i w nim umieszczonapośrodku figura św.
W zwieńczeniuszczytukrzyż na postumencie.
W części płd. elewacja łączy się z elewacją kościoła. W pozostałych Klary na postumencie. Powyżej szeroki, kwadratowy otwór okienny w
tynkowej, profilowanej, uszakowatejopasce; w obrębie obramienia, nad
częściachpozbawionapodziałów.
otworem prostokątna płycina; powyżej przerwany półowalny naczółek.
Elewacja południowa 2-częściowa:cześćwschodnia-ryzalit(patrz opis)
Część
zachodnia:
symetryczna,
IV-kondygnacyjna,
8-osiowa Otwory okienne I kondygnacji kwadratowe i prostokątne,ujęte prostymi
w kondygnacjach I i II, 9-osiowa w kondygnacjach III i IV; osie opaskami i zwieńczonetrójkątnymi naczółkami; oparte na zamurowanych
w kondygnacjach I i II dzielone pilastrami kompozytowymi wielkiego otworach ujętych kamiennymi, profilowanymi opaskami. W kondygnacji
porządku, ustawionymi na wysokich postumentachi dźwigającymi wysokie, II, w osiach skrajnych, prostokątne otwory poprzedzoneprostokątnymi
gierowane belkowanie; naroże zach. podkreślone parą pilastrów, wsch. płycinami podokiennymi i ujęte uszakowatymi,profilowanymi opaskami,
pojedynczympilastrem; w III kondygnacji powtórzono podziały, zastępując wyładowanymi górą w formie łuku spłaszczonegoi podkreślonewygiętym
Belkowanie wysokie, profilowane,
pilastry prostokątnymi płycinami; powyżej gzyms wieńczący kroksztynowy. łukowato odcinkiem gzymsu.
Otwory prostokątne, o zróżnicowanej wielkości, ujęte uszakowatymi, gierowane na wysokości pilastrów, mocno wyładowane przed lico. Fasada
profilowanymi w tynku opaskami i poprzedzoneprostokątnymi płycinami zwieńczona wysokim szczytem na cokole, zamkniętym półokrągłym
podokiennymi.W partii poddasza,umieszczonena osi, lukarny powiekowe. naczółkiem. W szczyciekontynuowanepodziały pilastrowe
W kondygnacji I, w 1 osi od zach.,zamurowanyotwór drzwiowy.
wkładkęzałożyłaBeataLis, listopad2006r.

Kondygnacje I i II rozdziełone pasem gzymsu kordonowego. Powyżej II
kondygnacji szerokie, profilowane i gierowane belkowanie. Kondygnację
III zamyka wąski gzyms wieńczący. W układzie wertykalnym elewacja
dzielona naprzemiennie wyładowanymi przed lico elewacji szerokimi
pseudopostumentami zamkniętymi daszkami i zwieńczone kulami. pasami mieszczącymi osie okienne. Otwory prostokątne, zamurowane
w całości bądź w części i opracowane w formie blend. Ujęte w tynkowe,
W zwieńczeniu szczytu krzyż na postumencie.
uszakowate
opaski, z prostokątnymi płycinami podokiennymi
Elewacja wschodnia
i
wyładowanymi
parapetami.
W partii poddaszaotwory powiekowe.
symetryczna, IIl-kondygnacyjna, 4-osiowa w I i LI kondygnacji i 5-osiowa
w II kondygnacji. Elewacja dzielona piłastrami kompozytowymi wielkiego
porządku, ustawionymi na wysokich postumentachi dźwigającymi wysokie, ELEWACJE WEWNĘTRZNE ZESPOŁU
gierowane belkowanie. Naroże płd. podkreślone parą pilastrów, w narożu
płn. elewacja wieży kościoła. Otwory okienne I kondygnacji kwadratowe, II Elewacje wewnętrzne od strony dziedzińcagospodarczego, płn.-zach.
kondygnacji prostokątne; ujęte uszakowatymi profilowanymi w tynku NM
opaskami. Otwory II kondygnacji poprzedzone prostokątnymi płycinami Elewacja północna symetryczna, V-kondygnacyjna, 7-osiowa, gładko
podokiennymi. W kondygnacji I, w 3 1 4 osi, licząc od płn., i w kondygnacji tynkowana. W I kondygnacji, w osi I od wsch., otwór drzwiowy. Otwory
II, w 4 osi, licząc od płn., otwory opracowane w formie blend. W partii okienne prostokątne.
Elewacja wschodnia Il-kondygnacyjna, 8-osiowa w I kondygnacji i 9poddaszadwie prostokątne facjaty, licząc od południa, 2-osiowa i 3-osiowa.
osiowa w II kondygnacji, tynkowana. Kondygnacje rozdziela profilowany
Elewacja zachodnia
symetryczna, Ill-kondygnacyjna, 5-osiowa w Ii HI kondygnacji 1 7-osiowa gzyms kordonowy i zamyka wąski gzyms koronujący. Kondygnacja I
w III kondygnacji. Elewacja dzielona pilastrami kompozytowymi wielkiego w dekoracji ramowo-płycinowej, z dużymi, prostokątnymi otworami
porządku, ustawionymi na wysokich postumentach i dźwigającymi wysokie, okiennymi. W 1 osi od płd. prostokątny otwór drzwiowy ujęty uszakowatą,
gierowane belkowanie. Naroże płd. podkreślone parą pilastrów, naroże płn. tynkową opaską.Ponad nim mały otwór okienny. W II kondygnacji otwory
pojedynczym pilastrem. Otwory prostokątne. W kondygnacjach I i II ujęte okienne mniejsze, umieszczonebezpośredniopod gzymsem.
uszakowatymi, profilowanymi w tynku opaskami i poprzedzone Elewacja zachodnia dwuczęściowa, IV kondygnacyjna, gładko tynkowana.
prostokątnymi płycinami podokiennymi. W partii poddaszatrzy prostokątne Powyżej I kondygnacji pas gzymsukordonowego.
Część północna: symetryczna, 7-osiowa. W 1 i 7 osi, licząc od płn.,
facjaty, skrajne 2-osiowe, środkowa 3-0SiOwa.
prostokątneotwory drzwiowe. Otwory okienne kwadratowe i prostokątne.
Elewacja zachodnia dwuczęściowa: północna i południowa.
Cześć
południowa: l-osiowa w 1, II i III kondygnacji, i 5-osiowa w IV
Część północna: w przyziemiu, w 1 i 2 osi od północy, kolejno prostokątny
kondygnacji.
W I kondygnacji prostokątny, zamknięty łukiem pełnym
otwór wejściowy i otwór okienny, w 3 i 4 osi prostokątny otwór drzwiowym
ujęty piaskowcowym portalem i przejazd bramny zamkniętym łukiem przejazd bramy, ujęty płytką blendą zamkniętą łukiem spłaszczonym. Na
wysokości Il kondygnacji elewacja załamanaw kierunku zachodnim.
odcinkowy.
Część południowa: V-kondygnacyjna w części płn. i IV-kondygnacyjna
w części płd., 14-osiowa w I i HI kondygnacji, 15-osiowa w II kondygnacji,
7-osiowa w IV kondygnacji. Posadowionana niewysokim tynkowym cokole.

elewacji. Wiązki pilastrów korynckich flankują pole środkowe, w którym
ustawione na osi dwa prostokątne otwory okienne i ocułus; w polach
pomiędzy pilastrami prostokątne płyciny. Belkowanie wysokie, profilowane,
gierowane na wysokości pilastrów. Szczyt ujmują proste spływy zwieńczone
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w kształcie uszaków z guttami; w obrębie obramienia , nad otworem
prostokątna płycina, ponad którą profilowany gzyms nadokienny. W II

Elewacje wewnętrzne od stwony dziedzińca płn.-wsch. (Dn

Elewacja północnapozbawionapodziałów.
Poprzedzona wąskim tarasem. Na osi prostokątna kapliczka, zamknięta kondygnacji w tynkowych opaskachw kształcie uszaków, w obrębie
obramienia , nad otworem prostokątna płycina dekorowana girlandą
łukiem pełnym, z figurą Matki Bożej.
kwiatową. W III kondygnacji w tynkowych opaskachw kształcie uszaków
Elewacja wschodniapozbawionepodziałów.
Elewacja zachodniaII-kondygnacyjna, 6-osiowa w I kondygnacji i 9-osiowa z guttami; w obrębie obramienia, nad otworem prostokątnapłycina. W IV
w II kondygnacji, gładko tynkowana. Kondygnacje rozdziela profilowany kondygnacji w prostych tynkowych opaskach.Otwory w kondygnacjachIgzyms kordonowy i zamyka wąski gzyms koronujący. W I kondygnacji, na II z prostokątnymi płycinami podokiennymi i wyładowanymi parapetami.
osi, prostokątnyotwór drzwiowy, ponadktórym mały otwór okienny. Otwory W II kondygnacji poddasza,w osiach 1-10, licząc od wsch., prostokątne
okienne prostokątne. W I kondygnacji ujęte uszakowatymi opaskami facjaty.
profilowanymi w tynku. W II kondygnacji otwory okienne umieszczone W kondygnacji I, w 2 osi od zach., otwór drzwiowy z prostokątnym
nadświetlem, a w otworach okiennych, w osiach 1-7, kraty.
bezpośredniopod gzymsem
Elewacje wewnętrzne od strony dziedzińca płd.-zach. (III)
Elewacja
południowa IV-kondygnacyjna, 5-osiowa w I, II i III
i płn.-wsch. (IND
symetryczna, V-kondygnacyjna, z Il-kondygnacyjną partią poddasza, 14- kondygnacji, 4-osiowa w IV kondygnacji, tynkowana. Przesłonięta na
osiowa w I kondygnacji, 15-osiowaw kondygnacjachII-IV, 10-osiowaw V wysokości I kondygnacji salą gimnastyczną.Elewacja sali gimnastycznej
kondygnacji, tynkowana. Posadowiona na niewysokim tynkowym cokole. podzielona na segmenty wypełnione szerokimi otworami okiennymi z
Pomiędzy 6 a 7 oś, licząc od wschodu, dostawione skrzydło gospodarcze, wielopolową stolarką. Powyżej II kondygnacji szerokie, profilowane i
sięgające do wysokości parapetu II kondygnacji; powyżej elewacja gierowane belkowanie. Kondygnację III zamyka wąski gzyms wieńczący.
W układzie wertykalnym elewacja dzielona naprzemienniewyładowanymi
opracowanaw sposóbjednolity.
Kondygnacje I i II rozdzielone pasem gzymsu kordonowego. Ponad II przed lico elewacji szerokimi pasami mieszczącymi osie okienne. Otwory
kondygnacjąszerokie,profilowane i gierowanebelkowanie.KondygnacjęIII okienne prostokątne. W II kondygnacji w tynkowych opaskachw kształcie
zamyka profilowany, gierowany gzyms wieńczący. W układzie wertykalnym uszaków, w obrębie obramienia, nad otworem prostokątna płycina
elewacja dzielona naprzemiennie wyładowanymi przed lico elewacji z imionami świętych, licząc od wsch. są to: JESUS, S.MARIA, $.JOSEPH,
szerokimi pasami mieszczącymi osie okienne. Pomiędzy nimi prostokątne S. JOACHIM,S.ANNA. W kondygnacjachII-III otwory okienne
płyciny o ściętych, wklęsłych narożach,oparte na gzymsachi cokole. Otwory wkładkęzałożyłaBeataLis, listopad2006r.
okienne prostokątnei kwadratowe. W I kondygnacji w tynkowych opaskach

Elewacia

wewnętrzna

południowa od strony

dziedzińca

_płn.-zach.

z prostokątnymi płycinami podokiennymi i wyładowanymi parapetami. drzwiowy. W V kondygnacji prostokątne facjaty.
Kompozycja, forma otworów okiennych oraz detal architektoniczny
W poddaszuprostokątnefacjaty.
Elewacja północna symetryczna, V-kondygnacyjna, 5-osiowa, tynkowana, elewacji analogicznejak w elewacji zachodniej.
posadowiona na niewysokim tynkowym cokole.
Kondygnacje I i II rozdzielone pasem gzymsu kordonowego. Ponad II Elewacje wewnętrzne od strony dziedzińca płd.-wsch. (TV)
kondygnacją szerokie, profilowane i gierowane belkowanie. Kondygnację III Elewacja północna symetryczna, V-kondygnacyjna, z Il-kondygnacyjną
zamyka profilowany, gierowany gzyms wieńczący. W układzie wertykalnym partią poddasza,6-osiowa, niesymetryczna. W I kondygnacji 5-osiowa; oś
elewacja dzielona naprzemiennie wyładowanymi przed lico elewacji skrajna przesłonięta parterowym skrzydłem wschodnim. 3 oś od zach.
szerokimi pasami mieszczącymi osie okienne. Pomiędzy nimi prostokątne umieszczona w ryzalicie założonym na rzucie wieloboku. Otwory
płyciny o ściętych, wklęsłych narożach, oparte na gzymsach. Otwory okienne w ryzalicie rozmieszczone z niewielkim przesunięciem w stosunku do
prostokątne i kwadratowe. W I kondygnacji w tynkowych opaskach pozostałych otworów w elewacji.
w kształcie uszaków z guttami;
w obrębie obramienia , nad otworem Kondygnacje I i II rozdzielone pasem gzymsu kordonowego. Ponad II
prostokątna płycina, ponad którą profilowany gzyms nadokienny. W II kondygnacją szerokie, profilowane i gierowane belkowanie. Kondygnację
kondygnacji prostokątne, w tynkowych opaskach w kształcie uszaków; III zamyka profilowany, gierowany gzyms wieńczący. W układzie
wertykalnym elewacja dzielona naprzemiennie wyładowanymi przed lico
w obrębie obramienia , nad otworem prostokątna płycina dekorowana
girlandą kwiatową. W III kondygnacji prostokątne,w tynkowych opaskachw elewacji szerokimi pasami mieszczącymi osie okienne. Pomiędzy nimi
kształcie uszaków z guttami;
w obrębie obramienia , nad otworem prostokątne płyciny o prostych narożach (kondygnacje I i II) i o ściętych,
prostokątna płycina. W kondygnacjach I-III otwory okienne z prostokątnymi wklęsłych narożach (kondygnacja III), oparte na gzymsach i cokole.
płycinami podokiennymi i wyładowanymi parapetami. W parti poddasza, Otwory okienne prostokątne i kwadratowe. W I kondygnacji w tynkowych
opaskach w kształcie uszaków z guttami; w obrębie obramienia, nad
w osiach 1 i2 licząc od wsch., prostokątnefacjaty.
W kondygnacji I, w 1 osi od zachodu, otwór drzwiowy z nadświetlem otworem prostokątnapłycina, ponad którą profilowany gzyms nadokienny.
W II kondygnacji prostokątne, w tynkowych opaskach w kształcie
opracowanym analogicznie jak otwory okienne.
Elewacja zachodnia V-kondygnacyjna, 9-osiowa, tynkowana, posadowiona na uszaków; w obrębie obramienia , nad otworem prostokątna płycina
niewysokim tynkowym cokole. Kondygnacje I i II rozdzielone pasemgzymsu dekorowana girlandą kwiatową. W III kondygnacji prostokątne,
w obrębie
kordonowego. Ponad Il kondygnacją szerokie, profilowane i gierowane w tynkowych opaskach w kształcie uszaków z guttami;
belkowanie. Kondygnację III zamyka profilowany, gierowany gzyms obramienia , nad otworem prostokątna płycina. W IV kondygnacji
wieńczący. W układzie wertykalnym elewacja dzielona naprzemiennie w prostych tynkowych opaskach. W kondygnacjach I-III otwory okienne
wyładowanymi przed lico elewacji szerokimi pasami mieszczącymi osie z prostokątnymi płycinami podokiennymi i wyładowanymi parapetami.
okienne. W I kondygnacji osie 1-3, licząc od płd., przesłonięte salą W II kondygnacji poddaszafacjaty.
gimnastyczną; w 4 osi od płn. otwór drzwiowy. W V kondygnacji, w osiach Elewacje ryzalitu l-osiowe, gładko tynkowane, pozbawione podziałów.
1-4 licząc od płn., taras.Kompozycja i forma otworów okiennych anałogiczna Otwory prostokątne, w tynkowych opaskach w kształcie uszaków
z guttami, w obrębie obramienia , nad otworem prostokątna płycina.
jak w elewacji północnej.
Elewacja wschodnia_V-kondygnacyjna,9-osiowa, tynkowana, posadowiona W I kondygnacji elewacji wsch. otwór drzwiowy.
na niewysokim tynkowym cokole. W I kondygnacji osie 1-3, licząc od płd., Elewacja wschodnia symetryczna, I-kondygnacyjna, 7-osiowa, gładko
tynkowana. Posadowiona na niskim tynkowym cokole, zamknięta wąskim
przesłonięte salą gimnastyczną.W I kondygnacji, w 1 osi od płn., otwór

WKŁADKA

DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW

1. miejscowość Wrocław

ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZAŁĄCZNIK
7.

NR 6

Zawartość wkładki

2. województwo
dolnośląskie
_ | KLASZTOR
SIÓSTR
KLARYSEK,
OBECNIE
KLASZTOR
SIÓSTR
URSZULANEK
| (nazwa
materiału
uzupełniającego)
3. powiat Miasto Wrocław
4. gmina Wrocław

UNII RZYMSKIEJ,
PRYWATNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
URSZULANEK
I FUNDACJAZAKŁAD
NARODOWY
IMIENIA

SIÓSTR
OSSOLIŃSKICH

cd. pkt. 13, 18

gzymsem wieńczącym. W układzie wertykalnym elewacja dzielona |WNĘTRZE
naprzemiennie wyładowanymi przed lico elewacji szerokimi pasami| We wnętrzu można wydzielić trzy niezależne części, dostępne poprzez
mieszczącymi osie okienne. Otwory okienne prostokątne, ujęte w tynkowe, | osobne wejścia. Klasztor i liceum dostępne poprzez wejście główne
uszakowate opaski z guttami, z prostokątnymi płycinami podokiennymi|w elewacji płd. ryzalitu południowego, elewacji płd. skrzydła
i wyładowanymi parapetami. W osi I od płd. prostokątny otwór drzwiowy.
południowego i wejścia z poszczególnychdziedzińców. Budynek biurowy
Elewacja południowa- elewacja kościoła
Ossolineum dostępny od strony Zaułka Ossolińskich i od strony dziedzińca
Elewacja zachodnia symetryczna, IV-kondygnacyjna, 7-osiowa, gładko | gospodarczego.Magazyny dostępne od strony ul. Grodzkiej i dziedzińca
tynkowana. Posadowionana niewysokim tynkowym cokole.
gospodarczego.
Kondygnacje I i II rozdzielone pasem gzymsu kordonowego. Ponad II Klasztor
kondygnacją szerokie, profilowane i gierowane belkowanie. Kondygnację III | Wnętrze dostępne poprzez portal, poprzedzony portykiem w ryzalicie
zamyka profilowany, gierowany gzyms wieńczący. W układzie wertykalnym południowym. Wejście prowadzi do kwadratowego westybulu, obecnie
elewacja dziełona naprzemiennie wyładowanymi przed lico elewacji | wtórnie podzielonego i korytarza św. Klary. Korytarz poprzez wejścia w
szerokimi pasami mieszczącymi osie okienne. Pomiędzy nimi prostokątne| ścianie wschodniej skomunikowany jest z klatką schodowa wieży,
płyciny o prostych narożach (kondygnacje I i II) i o ściętych, wklęsłych kościołem i dziedzińcem wewnętrznym płd.-wsch., przylegającym od
narożach (kondygnacja III), oparte na gzymsach i cokole. Otwory okienne| południa do północnej elewacji kościoła. W północnej części korytarza Św.
prostokątne. W I kondygnacji w tynkowych opaskach w kształcie uszaków| Klary przejście do skrzydła mieszczącego pomieszczenia gospodarcze i
z guttami; w obrębie obramienia, nad otworem prostokątna płycina. W II | lekcyjne (stolarnia, chłodnia, gabinet chemiczny), które skomunikowane
kondygnacji prostokątne, w tynkowych opaskach w kształcie uszaków,| jest z dziedzińcami: płn.-zach. (gospodarczym)i płn.-wsch. W płn. części
w obrębie obramienia , nad otworem prostokątna płycina dekorowana| korytarza św. Klary, w ścianie zachodniej, usytuowane jest wydzielone
girlandą kwiatową. W III kondygnacji prostokątne,w tynkowych opaskachw | metałowa krata, przejście prowadzące do klauzury. We wschodniej części
kształcie uszaków z guttami;
w obrębie obramienia , nad otworem | westybulu klauzury przejście do refektarza i dałej do pomieszczeń
prostokątna płycina. W kondygnacjach I-III otwory okienne z prostokątnymi | gospodarczych (kuchnia, spiżarnia itp.) oraz na klatkę schodową
płycinami podokiennymi i wyładowanymi parapetami. W partii poddasza| prowadząca na 1 piętro. Wejście do refektarza ujmuje kamienny,
prostokątnefacjaty.
kolumnowy portal, w zwieńczeniu którego figura św. Klary. Stolarka
W kondygnacji I, w 1 osi od południa, otwór drzwiowy umieszczony| drzwiowa drewniana, naśladująca marmoryzację. Refektarz nakrywa
w wysokiej prostokątnejblendzie zamkniętejłukiem odcinkowym.
sklepienie zwierciadlanez lunetami, z bogatym ornamentemstiukowym. Z
refektarza przejście do pomieszczenia gospodarczego, którego drzwi
dekorują płyciny z przedstawieniem biskupa i zakonnicy, i dalej do
wkładkę założyła Beata Lis, listopad 2006 r.
pozostałych pomieszczeńgospodarczych.Pomieszczeniagospodarcze

|
|
|

klauzury przykrywają sklepienia krzyżowe, krzyżowe 2-nawowe, 3-przesłowe Dziedzińce klasztorne
na filarach (kuchnia), koleba z lunetami w narożach (spiżarnia). Dziedziniec płn.-zach. (I), brukowany, dostępny z bramy przejazdowej oraz
W korytarzach sklepienia krzyżowe. W zachodniej części westybulu kłauzury z otaczającej go zabudowy.
klatka schodowa prowadząca na wyższą kondygnację, zamknięta Dziedziniec płn.-wsch. (II), dostępny ze skrzydła gospodarczego.
sklepieniami krzyżowymi na gurtach. Na podestach pięć nisz zamkniętych Dziedziniec płd.-zach. (III), brukowany kostką i obsadzony zielenią,
muszlowymi konchami, z ustawionymi w nich, na wysokich postumentach, dostępny z otaczającej go zabudowy.
Dziedziniec płd.-wsch. (IV), dostępny z korytarza św. Klary i z korytarza
figurami świętych.
W południowej części korytarza św. Klary, w ścianie zachodniej, przejście na szkolnego. Zieleń współczesna,komponowana.
klatkę schodową prowadzącą do opactwa i klauzury. Klatka schodowa
sklepiona krzyżowo. W pomieszczeniach przylegających od zach. do cd .pkt. 18
korytarza św. Klary mieszczą się szatnie szkolne i pokoje mieszkalne. 1991
W pomieszczeniu drugim od płd. sklepienie krzyżowe, dekorowane W marcu przeprowadzono badania stratygraficzne i mikrochemiczne
sztukaterią i umieszczoną w centrum sceną Koronacji Matki Boskiej. elewacji płd. i zach. klasztoru (PROJBUD). Ustalono pierwotną
Korytarz św. Klary łączy się pod kątem prostym z korytarzem szkolnym kolorystykę elewacji: tynk dwuwarstwowy wapienno-piaskowy; wszystkie
skrzydła środkowego (poprzecznego). Z korytarz szkolnego wejścia do klas elementy tynkowe pokryto pobiałą wapienną; elewacje w kolorze
i biblioteki. W klasach sklepienia kolebowe z lunetami w narożach, jasnoszarym, gzyms koronujący oraz kapitele lizen, ich bazy i cokoły
w bibliotece krzyżowe, 2-nawowe, na filarze. Z korytarza przejście na klatkę w kolorze jasnoszarego piaskowca; opaski okienne, opaski fartuchów
podokiennych, naczółki i gzymsy w kolorze jasnego piaskowca;
schodowąw ryzalicie, komunikującą ze sobąwszystkie kondygnacje.
wewnętrzne pola fartuchów podokiennych, blendy okienne fasady zach.,
Z korytarza płd.-zach. przejście do sali gimnastycznej.
Na 1 piętrze, w skrzydle frontowym i w płd. części skrzydła zach., wstążki łączące woluty w kapitelach lizen w kolorze szaro-ugrowym,;
pomieszczenia szkołne. Pozostałe pomieszczenia objęte | klauzurą. lizeny w kolorze ciemnoszarego ugru; portal i parapety okienne
Poszczególne wnętrza (opactwo, szkoła, klauzura) przykrywają sklepienia z jasnoszarego piaskowca. Ustalono, że kolorystyka XIX w. była
krzyżowe, koleba z narożnymi lunetami. W części pomieszczeń sztukaterie: utrzymana w tonacji szaro-zielonej.
proste, pasowe, w formie cztero- i trójliścia, geometryczne. Z opactwa 1992
przejście do wieży kościelnej i na emporę kościelną. Pomieszczenia na 2 i 3 Wyremontowano elewacje budynku skrzydła płd-zach. Prace remontowe
piętrze zamknięte stropami płaskimi i na podciągach. Pomieszczenia poprzedziły badania stratygraficzne tynków (M. Kowalska), na podstawie
poddasza zaadaptowanew większości na cele mieszkalne. Poszczególnektórych określono pierwotną kolorystykę z końca XVII w. oraz rodzaj
tynków. Tynki
uzupełniono, pomalowano farbami akrylowymi;
kondygnacje skomunikowaneze sobąza pomocą klatek schodowych.
oczyszczono stolarkę okienną i pomalowano Sadolinem; wymieniono
Klasztor, obecnieZakład Narodowy Imienia Ossolińskich
Północna cześć skrzydła zachodniego nie skomunikowana z pozostałymi obróbki blacharskie (opierzenia parapetów okien od strony dziedzińca
pomieszczeniami kłasztoru. Dostępna poprzez wejścia w elewacjach wykonano z blachy cynkowej).
zachodniej i wschodniej. Pomieszczeniaparteru w układzie amfiladowym, 1993
przykryte kolebą i sklepieniem krzyżowym. Wyższe kondygnacje przykryte Wykonano nową kotłownię na gaz ziemny. Przed rozpoczęciem prac
budowlanych przeprowadzono badania archeologiczne (Cz. Lasota, T.
stropami WPS, dostępnez dwóch klatek schodowych.
Borkowski).
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1996-1997
cynkowo-tytanowej.
Przeprowadzono remont kapitalny budynku lóc (płn. część skrzydła| 1998
zachodniego) w celu zaadaptowaniago na Pracownie Zakładu Narodowego W lutym przeprowadzono ekspertyzę popowodziową kościoła i klasztoru,
w której stwierdzono: silne zawilgocenia piwnic i brak zabezpieczeń
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wykonano:
-) nowe klatki schodowe
przeciwwilgociowych oraz pęknięcia sklepień w refektarzu i pokoju
nauczycielskim. Pęknięcia zatynkowano i pomalowano. Nie stwierdzono
-) wymieniono belki stropu nad bramąprzejazdową
-) wymieniono konstrukcję dachową
szkód powstałych w następstwie powodzi (Z. Bodarski, J. Engel, M.
-) przebito nowe otwory okienne i drzwiowe wraz z nadprożami;zmniejszono Przyłęcki, O. Duła)
2001
istniejąceotwory
-) rozebrano część istniejących ścian działowych i wykonano nowez płyt W okresie od listopada do grudnia wykonano projekt budowlanogipsowo-kartonowych
wykonawczy wirydarza „A” w formie nawiązującej do XVII w. parterów
żywopłotowo-kwiatowo-mineralnych(A. Ornatek, I.R. Ceglecka)
-) zabezpieczonoistniejące konstrukcjemurowe
-) wymieniono wszystkie stropy drewniane na WPS-y oparte na belkach 2003
stalowych
Wykonano inwentaryzację budowlaną zespołu zabudowań klasztornych
(Pracownia Projektowa K. Kobielski)
-) naprawiono elewacje zewnętrznei wewnętrzne
-) na elewacjach zewnętrznych wykonano tynki mineralne barwione w masie Październik2003, lipiec 2005
firmy Bayosan
W październiku 2003 r. rozpoczęto a w lipcu 2005 r. kontynuowano
-) we wnętrzu położono tynki cementowo-wapiennei pomalowano farbami badaniastratygraficzne (A. Witkowska) na elewacji frontowej płd. ryzalitu
akrylowymi
klasztoru, elewacjachpłd. i wsch. wieży kościoła i elewacji płd. kościoła .
„asa” Autorskie Studio Architektury Strzębała, Cichoń) Dokumentacja Rozpoznanostrefy parteru elewacji płd. skrzydła płd. oraz zach. skrzydła
zach. klasztoru. Ustalono, że elewacje zespołu klasztornego nie uległy
w zbiorach Zakładu Narodowegoim. Ossolińskichwe Wrocławiu
1997
znaczącym przekształceniom od k. XVII w. Pod warstwami wtórnymi
Wyremontowano płn.-wsch. elewację budynku klasztoru.(F. Nadolski). Zbito zachowały się oryginalne tynki i wyprawy barwne: szare tło elewacji
stare tynki w dolnej partii elewacji. Usunięto warstwę bitumiczną z cegieł. i jasne w kolorze jasnougrowegopiaskowca oraz detale architektoniczne.
Odgrzybiono i
odsolono oraz wykonano tynki
hydrofobowe. Elementy piaskowcowe były w części tynkowane i malowane. Kolejne
Zrekonstruowano tynki w wyższych partiach elewacji. Zrekonstruowano warstwy chronologiczne
nie powtarzają pierwotnych dyspozycji
ubytki sztukaterii. Całość pomalowano farbami akrylowymi. Przełożono kolorystycznych.
pokrycie dachui wymieniono obróbki blacharskiena nowe z blachy
wkładkę założyła Beata Lis, listopad 2006 r.

Neuling H. SchlesiensKirchorte und ihre kirchlichen. Stiftungen bis zum
2004/2005
W elewacji frontowej od strony pl. Nankera założono poziomą przeponę AusgangendesMittelalters, Breslau 1902r.
Patzak B. Die Jezuitenbautenin Breslau und ihre Architekten, w: Studien
z blachy Baumannai wykonano izolacje pionową.
zur SchlesischenKunstgeschichte,Strassburg1918,s. 131-135
2005
W styczniu wykonano opinię o stanie zawilgocenia elewacji zachodniej Pilch J. Zabytki architektury Dolnego Śląska,Wrocław 1978,s. 316
klasztoru, od strony Zaułka Ossolińskich. Stwierdzono, że ta cześć budynku Pilch J. Leksykon zabytkow architektury Dolnego Śląska,Warszawa 2005,

nie jest podpiwniczona i nie posiada izolacji poziomej. Umożliwia to s. 420-421
podciąganie wody kapilarnej. Zawilgocenie w całym murze elewacyjnym Pitsch T.M. Zur GeschichtedesBreslauerKlarenstiftes,desjetzigen
Ursulinenklosters, w: Zur SchlesischenKirschengeschichte, Breslau 1937,
sięgado wys. 2,2 m. a miejscowo również wyżej (J. Nadolski).
s. 7-60
2006
Przystąpiono do osuszania elewacji płd.-zach. Jednocześnie prowadzono Przywecka-Samecka M. Z dziejów wrocławskich konwentów Klarysek
i Urszulanek, Wrocław 1996
badaniaarcheologiczne(AKME Z. Wiśniewski)
Breslauer Barock erhilt neuen Głlanz. Die Antoniusstiege im
Ursulinerkloster
meisterhastrestauriert,w: SchlesischeTageszeitungJg. 7,
cd. pkt. 22
Grundmann G. Barocke Kirchen und Klóster in Schlesien, Frankfurt a Mein 1936,s. 546
Stelmach R. Dokumenty do dziejów żeńskich klasztorów na Śląsku
1967r.
zachowane
w - Archiwum
Państwowych
we
Wrocławiu,
Heyne J. RegestenartigeBerichte iiber das Breslauer Klarenstifte in der
www.baza.archiwa.gov.pl
Gesichte des Bistums und Hochstiftes, Bd. II, Breslau 1860,
Kalinowski K. Architektura barokowana Śląsku w 2 pol. XVII w., Wrocław- Sztuka Wrocławia pod red. T. Broniewskiego, M. Zlata, WrocławWarszawa-Kraków 1967, s. 289-290
Warszawa-Kraków-Gdańsk1974
Karłowska-Kamzowa
A. Sztuka Piastów Śląskich w Średniowieczu. Zabytki Sztuki w Polsce.Śląsk, Warszawa2006
Znaczenie fundacji książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku,
Publikowane zestawienia prac konserwatorskich
Warszawa-Wrocław 1991
Bericht des provinzial-Konservators der Kunstdenkmaler der Provinz
Knoblich A. Herzogin Anna von Schlesien, Breslau 1865
Kulig. H. Die StandesverhaltnissedesBreslauerKlarenstiftes im Mittelalter, Schlesieniiber die Tatigkeit vom 1.Januar1900 bis 31. Dezember 1902
w. Zur schlesischen Kirchengeschichte heraugegeben von Hermann erstattetan die Provinzial-Kommissionzur Erhaltung und Erforschungder
Hoffmann, Nr 38, breslau 1939, s. 5-79

Denkmiiler Schlesien,

Lutsch H. Verzeichnis der Kunstdenkmiler der Provinz Schlesien. Die Bericht des provinzial-Konservators der Kunstdenkmaler der Provinz
Schlesien iiber die Tatigkeit vom 1.Januar 1907 bis 31. Dezember 1908
Kunstdenkmaler der Stadt Breslau, Breslau 1886
erstattet
an die Provinzial-Kommissionzur Erhaltung und Erforschung der
Małachowicz M. Książęce rezydencje i mauzolea w lewobrzeżnym
Wrocławiu, Wrocław 1994

Małachowicz M., Rochwalski J. Kościół Urszulanek we Wrocławiu.
Materiały ikonograficzne i analiza historyczno-architektonicznado projektu
odbudowy szczytu wschodniego. , Wrocław 1957 (archiwum ROBiDZ we
Wrocławiu)

Denkmiler Schlesien,
Prace konserwatorskie na

terenie województwa jeleniogórskiego,
legnickiego,wałbrzyskiego,wrocławskiegow latach 1974-1978,WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódz1985.
Prace konserwatorskie na terenie województwa dolnośląskiego w latach
1979-1999, Wrocław 2005.
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SPIS ILUSTRACJI
I. plan sytuacyjny w skali 1:4000
II. plan orientacyjny, fragment mapy w skali 1:10000
III. rzut parteru - pomniejszenie
IV. Wemher F.B. klasztor św. Wincentego i klasztor św. Klary, widok od płd.
V. WemnherF.B. klasztor św. Wincentegoi klasztor św. Klary, widok od płd.
VI. WemnherF.B. klasztor św. Wincentego i klasztor św. Klary, widok od Odry
VII. rzut parteru skała 1:600
ryzalit płd., elewacja płd.
portyk wejściowy
ryzalit płd., elewacja wsch., widok od płd.-wsch.
ryzalit płd., elewacja zach.
JNURWND—
O
=
skrzydło płd., elewacjapłd.
skrzydło zach., elewacja zach.
północna cześć skrzydła zach., elewacja zach.,
skrzydło płn., ełewacjapłn.
„ dziedziniec I, płd. część elewacji zach.
10. elewacjapłd. dziedzińcaI
11. środkowa część elewacja płd. widok od strony dziedzińca I
12. wsch. cześć elewacja płd. widok od strony dziedzińca II
13. dziedziniec I, elewacjawsch.
14. dziedziniec IV, narożnik płn.-wsch.
15. dziedziniec IV, elewacja zach.
16. dziedziniec III, elewacja płd.
17. dziedziniec lil, elewacjazach.
18. dziedziniec IIi, elewacja płn.
19. widok z ryzalitu schodowegow kierunku płd.
20.-23. Piwnice
24. korytarz św. Klary

25. korytarz szkolny, parter, wsch. cześćskrzydła środkowego (poprzecznego)
26. korytarz szkolny, parter, skrzydło zachodnie
27.-28. korytarz klauzury, I piętro
29. sklepienie szatni w płd. części skrzydła środkowego podłużnego
30. refektarz
31. biblioteka, parter, wsch. cześć skrzydła środkowego (poprzecznego)
32. klasa,parter, wsch. cześćskrzydła środkowego(poprzecznego)
33, kuchnia, parter, zach.. cześćskrzydła środkowego (poprzecznego)
34. gabinet chemiczny, parter, płn. częśćskrzydła środkowego (podłużnego)
35. sklepienie, klasa, 1 piętro, płd. cześćskrzydła zach.
36.-43. sklepienia, I piętro, skrzydło szkolne i klauzura
44. opactwo - kaplica, I piętro
45. opactwo, 1 piętro
46. sala gimnastyczna
47. szatniaw płd. części skrzydła środkowego (podłużnego)
48. klatka schodowaw zach. częściskrzydła płd.
49.-51. klatka schodowa z parteru do klauzury
52. —$3,portał refektarza
54.59. stolarka drzwiowa
60. parter, drzwi oddzielające płd. część skrzydła środkowego (korytarz Św.
Klary) od części płn.
61. parter, drzwi pomiędzy korytarzem a ryzalitem klatki schodowej
62. parter, drzwi do klasy w części wsch. skrzydła środkowego (poprzecznego)
63. opactwo, 1 piętro, drzwi do klauzury
64. drzwi pomiędzy szkołą a klauzurą, ! piętro
65. drzwi, 2 piętro

66-67. poddasze

68.-69. Posadzka
70. makieta XVIII-wiecznego klasztoru

V. WernherF.B.
klasztorśw. Wincentegoi klasztor św. Klary, widok od płd.

IV. Wernher F.B. V.
klasztor św. Wincentego i klasztor św. Klary, widok od płd..
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