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s. Daria Klich, Mauzoleum Piastów Śląskich, w: Historia Magistra Vitae. Dolnośląskie dziedzictwo religii 
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Mauzoleum Piastów śląskich 

„Rozsiane po całym Śląsku miejsca pochówku rządzącej tu przez pięć i pół wieku rodzimej dyna-

stii Piastów nie tylko wyznaczały kolejne etapy formowania się rodowej legendy, lecz stały się też ponie-

kąd znakami tożsamości kulturowej tego kraju, z czasem – w ślad za kolejnymi zmianami jego przyna-

leżności państwowej - coraz bardziej wyrazistymi” – napisał prof. Jan Harasimowicz we wstępie do al-

bumu „Mauzolea piastowskie na Śląsku”
1
. 

Śląsk wyróżnia się wśród pozostałych dzielnic Polski wielką liczbą gotyckich pomników nagrob-

nych z XIII i XIV wieku. Przyczyniło się do tego rozbicie Śląska na wiele drobnych księstw, rządzonych 

przez różne gałęzie rodziny piastowskiej. Każda z nich pozostawiła fundacje kościelne oraz klasztorne, 

które były ośrodkami kultury, szkolnictwa, rozwoju sztuki, architektury, rolnictwa. Przyczyniały się do 

moralnej i religijnej odnowy społeczeństwa
2
. Rzeczywiście XIII-wieczny Śląsk przodował w życiu umy-

słowym piastowskiej Polski
3
. Fundacje te miały także znaczenie kommemoracyjne. W XIII w. zrodził się 

zwyczaj dostawiania przy istniejących świątyniach kaplic nagrobnych, w których powstały mauzolea pia-

stowskie
4
. 

 Pierwszą nekropolią piastowską na Śląsku był cysterski Kościół w Lubiążu, ufundowany w 1163 

roku przez księcia Bolesława I Wysokiego (zm.1201). Prawdopodobnie zamiarem władcy było stworze-

nie centralnego miejsca pochówków śląskich Piastów, ale okazało się to niemożliwe wskutek postępują-

cego rozbicia dzielnicy i powstania wielu niezależnych księstw
5
. Kolejnym po Lubiążu mauzoleum Pia-

stów Śląskich stała się Trzebnica, gdzie w 1202 roku książę wrocławski Henryk I Brodaty wraz z żoną 

św. Jadwigą ufundowali pierwszy na Śląsku konwent żeński benedyktynek, które z czasem przyjęły regu-

łę cysterską. W kościele w Trzebnicy zostali pochowani fundatorzy i członkowie ich rodziny. Syn Henry-

ka I Brodatego, Henryk II Pobożny, wraz z żoną księżną Anną ufundowali kościół pod wezwaniem św. 

Jakuba we Wrocławiu w 1236 roku dla konwentu franciszkanów. Tutaj powstało mauzoleum księcia jako 

wodza sił polskich walczących z Tatarami w 1241 roku. Właśnie po śmierci Henryka Pobożnego rozpo-

czął się podział na mniejsze księstwa. Jego synowie dali początek linii wrocławskiej (Henryk III Biały), 

legnickiej (Bolesław II Łysy lub Rogatka) i głogowskiej (Konrad I)
6
, ale w chwili śmierci ostatniego 
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wrocławskiego Henryka VI było już jedenaście księstw.  

Mauzoleum Piastów linii wrocławskiej mieściło się w kaplicy św. Jadwigi przy klasztorze klary-

sek we Wrocławiu, gdzie zostali pochowani wszyscy późniejsi książęta wrocławscy i ich rodziny. Tylko 

Henryk IV Probus (zm. 1290) wybudował kolegiatę św. Krzyża we Wrocławiu, która według aktu funda-

cyjnego miała stać się sanktuarium poświęconym pamięci zmarłych bliskich mu krewnych, którym chciał 

zapewnić ciągłość modlitw za ich dusze. Sam fundator po swej przedwczesnej śmierci został pochowany 

w kolegiacie. Piastowie z linii głogowskiej grzebali zmarłych członków swej rodziny w Głogowie, w ko-

legiacie wzniesionej przez Konrada głogowskiego (zm. 1273/74). Linia ta uległa dalszemu rozdrobnieniu 

na gałąź żagańską i oleśnicką. Opole było rodową nekropolią Piastów opolskich. W Raciborzu na Gór-

nym Śląsku został w 1299 ufundowany klasztor dominikanek
7
, a ich kościół stał się nekropolią książąt 

raciborskich i opawskich. W Cieszynie w klasztorze dominikańskim znajdowało się mauzoleum Piastów 

cieszyńskich, w Krzeszowie klasztor cystersów był miejscem pochówków linii świdnickiej, w Henryko-

wie w kościele cystersów znajdowała się rodowa nekropolia Piastów ziębickich. W Legnicy, Brzegu i 

Oławie znajdują się mauzolea piastowskie linii legnicko-brzeskiej
8
. 

 

Mauzoleum Piastów wrocławskich 

Po książęcej dynastii Piastów panującej przez kilka stu-

leci we Wrocławiu, zachowały się do czasów II wojny świato-

wej trzy wspomniane już mauzolea w kościołach: św. Wincen-

tego (dawniej sw. Jakuba), św. Krzyża i w kościele św. Klary z 

kaplicą św. Jadwigi. Po wojnie i odbudowie dziś istnieje tylko 

jedno
9
. 

Historia kościoła św. Klary i klasztoru wybudowanego pierwotnie dla klarysek sięga XIII wieku. 

Po lewej stronie Odry, w miejscu obecnego uniwersytetu znajdował się wówczas zamek władców pia-

stowskich, Henryka II Pobożnego i jego żony księżnej Anny z królewskiego rodu czeskich Przemyśli-

dów, co dokładnie opisał prof. Edmund Małachowicz w książce „Książęce rezydencje, fundacje i mauzo-

lea w lewobrzeżnym Wrocławiu”
10

. Z czasem powstały tu trzy fundacje tej pary książęcej. Były to klasz-

tory: franciszkanów, ufundowany około 1236 roku z kościołem pw. św. Jakuba (dziś św. Wincentego), 

szpitalników-krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą (dziś Zakład Narodowy im. Ossolińskich), którzy w la-

tach 1253-65 otrzymali dwór książęcy ze szpitalem św. Elżbiety i kościołem pw. św. Macieja i wreszcie 
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klasztor klarysek. Wszystkie trzy zakony księżna Anna sprowadziła do Wrocławia z ojczystej Pragi z 

pomocą swej siostry św. Agnieszki, która około roku 1233 sama ufundowała w Pradze klasztor klarysek, 

do którego wstąpiła, złożyła śluby zakonne i została jego ksienią
11

. Ta decyzja córki królewskiej o wybo-

rze życia zakonnego odbiła się głośnym echem w ówczesnej Europie i przyczyniła się do popularności 

zakonu Ubogich Pań
12

. Wszystkie klasztory klarysek w Polsce, założone w okresie średniowiecza, były 

fundacjami książęcymi, a inicjatorkami tych przedsięwzięć książęce małżonki
13

. 

Klasztor klarysek we Wrocławiu powstał w roku 1257
14

, czyli już po śmierci Henryka Pobożnego, 

który po zaledwie trzechletnich samodzielnych rządach nie tylko na Śląsku, ale i na znacznych obszarach 

Wielkopolski i Ziemi Krakowskiej, poległ w 1241 roku na Polu Legnickim w bitwie z Tatarami w obro-

nie chrześcijaństwa
15

. Księżna wdowa osadziła nowy klasztor na terenie swojej kurii, którą identyfikuje 

się z dzisiejszym placem Nankiera. Fundacja ta, położona między klasztorami franciszkanów i szpitalni-

ków, była urzeczywistnieniem woli władcy, dlatego też klaryski od początku uważały parę książęcą za 

swych fundatorów i dobrodziejów. Bulla fundacyjna wrocławskich klarysek wystawiona przez papieża 

Aleksandra IV dnia 13 grudnia 1256 roku wymienia jako pomysłodawcę założenia klasztoru Ubogich Pań 

księcia wrocławskiego Henryka II Pobożnego, a jako realizatorkę tego dzieła, jego żonę księżną Annę
16

.  

Obydwoje pojawiają się również na XV-wiecznej miniaturze wykonanej piórkiem, znajdującej się na kar-

cie przyklejonej do okładki kodeksu zawierającego „Spominki klarysek wrocławskich”
17

. Małżonkowie 

unoszą w górę model kościoła w akcie darowizny
18

. Na rysunku tym możemy dopatrzeć się właściwie 

dwóch równolegle usytuowanych budynków świątyni
19

. Fundatorzy pragnęli w ten sposób szerzyć du-

chowość franciszkańską na Śląsku oraz zapewnić sobie regularną modlitwę wstawienniczą osób poświę-

conych Bogu.  
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Według sporządzonego po śmierci księżnej Anny dokumentu „Vita Annae ducissae Silesiae”
20

: 

„Po śmierci pana Henryka II, księcia śląskiego w roku pańskim 1257 siostry zakonu św. Klary przybyły z 

Pragi do Wrocławia i zamieszkały początkowo w drewnianym klasztorze…., oczekując aż murowany 

klasztor… został wykonany, który błogosławiona Anna z własnych funduszy całkowicie wykonała”
21

. 

Naprzeciwko gmachu klasztornego, na roku ul. Łaciarskiej i pl. Nankiera, może w miejscu, w którym 

mieszkały pierwsze sprowadzone z Pragi klaryski, stoi dziś murowana kamienica. Na jej rogu, na wyso-

kości pierwszego piętra stoi w niszy XVIII wieczna statua księżnej Anny, trzymającej w rękach projekt 

pierwszego klasztoru klarysek. Na głowie Anny widnieje mitra książęca włożona na welon. Cudownie 

uratowana w czasie zniszczeń wojennych, statua ta zwrócona twarzą w stronę swej ulubionej fundacji 

klasztoru klarysek, wyglądem swym przypomina obraz reprodukowany przez Augustyna Knoblicha w 

monografii Anny wydanej w 600 rocznicę jej śmierci, a który dawniej był w posiadaniu klarysek, a potem 

urszulanek, obecnie już nie odnaleziony
22

. 

Księżna Anna za przykładem swej teściowej św. Jadwigi wykazywała szczególną hojność wobec 

Kościoła
23

. Wśród przybyłych z Pragi Pań Ubogich umieściła swą córkę i jako fundatorka klasztoru czuła 

się osobistą protektorką i opiekunką wspólnoty. Swą fundację wyposażyła w kosztowne sprzęty liturgicz-

ne, obdarowała szczodrze, nadając klasztorowi liczne wsie, ziemie i przywileje. W późniejszych latach 

klasztor powiększył znacznie swe dobra otrzymywane w formie darowizn, zapisów i uposażeń mniszek. 

Znaczną część dochodów czerpały klaryski wrocławskie także z młynów i domów
24

. Dzięki temu możli-

wa była dalsza rozbudowa obiektu klasztornego. 

W trzy lata po przybyciu klarysek w 1260 roku klasztor i kościół pw. św. Klary zostały konse-

krowane przez biskupa wrocławskiego Tomasza. Całość kościoła w stylu wczesnogotyckim odpowiadała 

rozmiarom zaledwie prezbiterium sąsiedniego kościoła franciszkanów. Świątynia okazała się za mała dla 

potrzeb, dlatego wkrótce dobudowano od strony południowej bliźniaczą kaplicę zewnętrzną, której nada-

no formę jak gdyby drugiej nawy, połączonej w kościołem otworami okiennymi i drzwiami. Co ciekawe, 

kaplica ta dedykowana została matce Henryka II - św. Jadwidze, jeszcze przed jej oficjalną kanonizacją, 

która miała miejsce w 1267 roku i została przeznaczona na groby książęce
25

. 
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Zgodnie z wolą fundatorów placówka miała gromadzić i formować w duchu franciszkańskim cór-

ki książęce i członkinie znaczniejszych szlacheckich rodów śląskich. Bulla Benedykta XII z 1336 r. ze-

zwoliła na profesję mieszczek, jednak do końca średniowiecza klasztor zachował charakter książęcy. 

Spośród księżniczek także rekrutowały się w przeważającej większości opatki stojące na czele konwentu 

przez cały okres średniowiecza. Spośród 20 przełożonych wspólnoty pomiędzy 1256 r. a 1531 tylko trzy 

legitymowały się rodowodem mieszczańskim. Pozostałe ksienie pochodziły głównie ze śląskich rodów 

szlacheckich. Same wykształcone, dbały o wysoki poziom życia i rozwój klasztoru. Wspólnota Ubogich 

Panien klarysek cieszyła się szczególną opieką książąt, dlatego też klasztor odgrywał wyróżniającą się 

rolę w środowisku lokalnym. Utrzymywał żywe kontakty z domami panujących nie tylko na Śląsku, ale 

także z dworem w Krakowie i Pradze. Traktowany był od początku swego istnienia jako kulturalne i reli-

gijne dziedzictwo rodziny książęcej
26

. 

Jako taki stworzył w swoim kościele miejsce wiecznego spoczynku członków rodu. W 1265 roku 

pochowano tu fundatorkę klasztoru księżną Annę. Klaryski otaczały ją czcią, uważały ją za świętą i stara-

ły się o jej kult. Wspomniany już XIV-wieczny jej żywot „Vita Annae ducissae Silesiae”, rozpoczyna się 

od słów: „Anna beatissima”. Używa się w nim kilkakrotnie określenia „sancta” (święta) wobec księżnej 

Anny. Dokument ten stanowił podstawę przechowania pamięci o jej pobożności i licznych fundacjach 

zakonnych
27

. Do oficjalnej kanonizacji jednak nigdy nie doszło. Po Annie pochowano tu jej potomków i 

członków rodu piastowskiego. W ten sposób kaplica, dostępna dla mieszkańców miasta, stała się mauzo-

leum, czego świadectwem są liczne płyty i pomniki nagrobne.  

Lista pochowanych książąt oraz ich dzieci w kościele klarysek jest długa. Otwiera ją księżna Anna 

a kończy Karolina legnicko-brzeska
28

. Linia wrocławska Piastów, oprócz jej założyciela Bolesława Wy-

sokiego, liczyła sześciu kolejnych Henryków, z których aż trzech spoczęło w kościele św. Jadwigi. W rok 

po śmierci księżnej Anny, w 1266 roku pochowano tu jej syna księcia Henryka III Białego
29

 następnie w 

1296 roku Henryka V Grubego (Brzuchatego), księcia legnickiego i wrocławskiego, syna księcia Bole-

sława Rogatki
30

, a w 1335 roku Henryka VI, który zmarł nie pozostawiając męskiego potomka i w ten 

sposób wygasła linia wrocławskich książąt piastowskich
31

. 
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Przeszłość 78( 1992), s. 132nn;   A. SUTOWICZ, Pamięć o Annie Śląskiej, Niedziela, Edycja legnicka 8/2013, s. 8; A. SUTO-

WICZ, Życie wewnętrzne w klasztorze klarysek wrocławskich w średniowieczu, s.87;  M. MICHALSKI, Vita perfecta. Wzorce 

świętości w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Instytut Historii UAM, Poznań 2001, s. 111; I. CZACHOROW-

SKA, Średniowieczne biblioteki klarysek śląskich, s. 207. 
28

 I. CZACHOROWSKA, Klaryski wobec śląskiej dynastii piastowskiej, s. 197. 
29

 K. JASIŃSKI, Rodowód Piastów Śląskich, Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, 

oleśniccy, opolscy, cieszyńscy, oświęcimscy, Kraków 2007, s. 125. 
30

 K. JASIŃSKI, tamże, s. 141. 
31

  tamże,  s. 145. 
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Oprócz książąt panujących spoczęły w kaplicy także ich żony i córki książęce, będące często prze-

łożonymi lub mniszkami tego arystokratycznego zgromadzenia: Elżbieta, żona Henryka V
32

; Beatrix, żo-

na margrabiego brandenburskiego, córka króla czeskiego (zm. w 1290)
33

 oraz Elżbieta, córka Henryka 

VI, która nie była zakonnicą, ale małżonką Konrada oleśnickiego, zmarła po narodzeniu pierwszego 

dziecka w 1328
34

.  

Ksieniami klasztoru były kolejno: 

- Jadwiga - córka Henryka II i księżnej Anny, druga ksieni klasztoru klarysek. Przebywała w 

klasztorze od początku jego istnienia, najpewniej z woli matki, księżnej Anny, aż do swej śmierci 3 IV 

1318 roku. 

- Trzecia ksieni, również Jadwiga, jej rządy przypadają na okres 1280-1318. Była ona córką księ-

cia Konrada głogowskiego. 

- księżniczka Jutta była córką księcia gnieźnieńskiego Przemysława I, rządziła klasztorem sześć 

lat, do 1324; 

- księżniczka Anna (1324-1343) córka Henryka V, 

- Księżniczka Elżbieta, córka Henryka V, siostra poprzedniej ksieni Anny w klasztorze przebywa-

ła od około 1300 roku, a ksienią była tylko kilka miesięcy: między 20 V a 27 X 1356 r. 

- Z kolei zaszczytnego urzędu ksieni dostąpiła Piastówna, najmłodsza córka Henryka VI, Małgo-

rzata, która sprawowała go przez 19 lat między 1359 a 1378 r.; 

- w 1379 r. opatką została Jadwiga, córka Bolka, księcia niemodlińskiego, i pełniła swą funkcję do 

1413 roku; 

- Po niej źródła wymieniają księżniczkę Juttę, córkę Mikołaja ziębickiego, która zmarła anno elec-

tionis, tj. w 1413 r.  

- Następnie przez 35 lat ksienią pozostawała księżna opolska, córka Mikołaja I, Elżbieta. Zmarła 

ona w 1507 r. 

- Okres średniowiecza zamykają rządy księżnej Małgorzaty, córki Przemka na Toszku, pełniła 

urząd od 1508 do 1531 z kilkumiesięczną przerwą w 1515 roku. Zmarła w 1531 roku, jako ksieni klaszto-

ru
35

. 

- ponadto mniszkami były: Ofka (Eufemia) i Jutta – córki książąt wielkopolskich, Anna, Jutta 

niemodlińskie
36

. K. Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich podaje również Agnieszkę, córkę Ruperta I le-

                                                 
32

 K. JASIŃSKI, Rodowód Piastów Śląskich, s.141; Jasiński podaje, ze trzy córki Henryka V były klaryskami  – Jadwiga, naj-

starsza córka – wydana za Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego. Po śmierci męża wstąpiła do klarysek, gdzie 

przebywały jej siostry Anna i Elżbieta. Jadwiga przebywała w klasztorze 43 lata i pewnie została w nim pochowana, choć 

nie potwierdzają tego źródła, s. 162-163. 
33

 Bożena Przemyślidka (ur. przed 1230; zm. 27 maja 1290 we Wrocławiu
 
 (zwana także Beata, Beatrycze) była córką króla 

czeskiego Wacława I i jego żony Kunegundy Hohenstauf. W 1243 poślubiła margrabiego brandenburskiego Ottona. Bożena 

zmarła we Wrocławiu i została pochowana w miejscowym klasztorze klarysek. 
34

 K. JASIŃSKI, Rodowód Piastów Śląskich, s. 178. 
35

 A. SUTOWICZ, Życie wewnętrzne w klasztorze klarysek wrocławskich w średniowieczu, praca doktorska napisana pod kierun-

kiem prof. dra hab. K. Bobowskiego, Wrocław 2002, s. 42-45. 
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gnickiego i księżnej żagańskiej Jadwigi oraz Katarzynę, córkę Mikołaja I
 
 księcia opolskiego i księżnej 

Magdaleny legnicko-brzeskiej, której siostra Elżbieta przez 35 lat była ksienią konwentu
37

. Śląskie księż-

niczki wstępowały także do innych klasztorów Ubogich Pań, zarówno na terenie Polski jak i poza grani-

cami kraju
38

.  

Ponieważ w ciągu pierwszych wieków istnienia klasztoru wszystkie niemal przeorysze były cór-

kami książęcymi, ich groby uczyniły z kaplicy św. Jadwigi mauzoleum rodu książąt piastowskich nie tyl-

ko linii wrocławskiej, ale też wielkopolskiej, legnicko-brzeskiej. Pochówki mniszek odbywały się we 

wnętrzu kościoła św. Klary, natomiast świeckich członków rodziny książęcej w kaplicy św. Jadwigi. 

Trwało to jeszcze długo po śmierci ostatniego Piasta wrocławskiego – Henryka VI w 1335 roku, aż do 

ostatniego pochówku serca księżnej Karoliny, ostatniej przedstawicielki rodu Piastów Śląskich w 1707 

roku
39

. 

Księżna Karolina była córką księcia legnicko-brzeskiego Chrystiana II i księżniczki anhalckiej 

Ludwiki. Urodziła się 2 grudnia 1652 roku w Brzegu. Została wszechstronnie wykształcona. Kiedy jej 

trzej starsi bracia umarli przed 15 rokiem życia, wiadomo już było, że dynasta Piastów zakończy się wraz 

z dniem śmierci księżniczki Karoliny
40

. Mając 20 lat, wbrew woli matki, potajemnie wyszła za mąż za 

oficera armii austriackiej, księcia Fryderyka von Holstein-Sondenburg-Wiesenburga. Wtedy przeszła na 

katolicyzm. Związek ten nie był trwały i po 6 latach małżonkowie zdecydowali się na separację
41

. Od te-

go czasu Karolina zamieszkała w domu książąt legnicko-brzeskich we Wrocławiu
42

. W ostatnich latach 

przed śmiercią księżna Karolina przebywała często we wrocławskim klasztorze klarysek, gdzie zmarła w 

24 grudnia 1707 roku w wieku 55 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 stycznia 1708 roku w ko-

ściele św. Klary
43

. Ponieważ Karolina nie dzieliła kalwińskiej wiary swej rodziny, nie chciała być po-

chowana w grobowcu rodowym w Legnicy
44

. Pragnęła być pochowana u stóp nagrobka św. Jadwigi w 

Trzebnicy, ale jednocześnie poprosiła, by jej serce spoczęło w mauzoleum jej przodków w kościele św. 

Jadwigi u klarysek wrocławskich
45

. Prośbę spełnił jej syn Leopold książe Holsztynu, fundując matce epi-

tafium
46

. W ścianie nad przejściem z kościoła do Mauzoleum, w owalnym prześwicie, w obramieniu ba-

rokowym zwieńczonym mitrą znajduje się srebrna ozdobiona orłami urna, gdzie umieszczono serce 

                                                                                                                                                                            
36

 tamże, s. 47. 
37

 K. JASIŃSKI, Rodowód Piastów Śląskich s. 194: Agnieszka była klaryską wrocławską co najmniej od 1396 r., a zmarła w 

1411; P. GĄSIOROWSKA, Klaryski z dynastii Piastów, s. 130.  
38

 P. GĄSIOROWSKA, Klaryski z dynastii Piastów, s. 127-128.  
39

 E. MAŁACHOWSKI, Książęce rezydencje, s. 57. 
40

 W. MĄDRY, Nekropolie Piastów, s. 175. 
41

 M. MUSIK-MOSKAL, Pomniki nagrobne Piastów legnickich w XVII wieku, w: Historia u Piastów, Piastowie w historii, z 

okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu księżnej Karoliny, red. B. Czechowicz, Brzeg 2008, s. 181. 
42

 Obecnie jest to budynek Instytutu Historii, Filologii Klasycznej i Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego na ul. Szew-

skiej. 
43

 R. KACZMAREK, J. WITKOWSKI, Odkrycie grobu księżnej Karoliny z Piastów legnicko-brzeskich w kościele św. Bartłomieja 

w Trzebnicy, "Dolny Śląsk", nr 6/99, Wrocław 1999, s. 107-111. 
44

 M. MUSIK-MOSKAL, Pomniki nagrobne Piastów legnickich w XVII wieku, s. 243. 
45

 W. MĄDRY, Nekropolie Piastów, s. 309; K. JASIŃSKI, Rodowód Piastów Śląskich,  s. 243. 
46

 R. KACZMAREK, J. WITKOWSKI, Mauzoleum św. Jadwigi w Trzebnicy, Wrocław 1993, s. 51. 
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księżnej. Inskrypcja w języku łacińskim upamiętnia minioną sławę książęcego rodu: „Najpogodniejsza, 

najsłodsza księżna Holsztynu, Karolina, ostatni potomek wielkiego rodu Piastów, urodzona w 1652 roku 

2 grudnia, zmarła w roku 1707, 24 grudnia, żyła na świecie 930 lat w osobach przodków swoich, w sercu 

swym tu ziemskim 55 lat i 22 dni, w sercu syna także teraz i zawsze żyć będzie. Pomnik ten matce na 

wieczną pamięć, sobie na nieustającą łez podnietę, wzniósł pozostający w żałobie jedyny syn Leopold, z 

Bożej łaski książę Holsztynu. Niech świat pogrąży się w żałobie, gdyż została mu odebrana szlachetna, 

dziewięć wieków trwająca ozdoba. Trwam w żałobie i nie odżałuję mej matki”
47

. Książę Leopold ufun-

dował również swej matce epitafium na balustradzie grobu św. Jadwigi. Kompozycja z szarego i kremo-

wego marmuru składa się z portretowego plastycznego medalionu podtrzymywanego przez aniołki i na-

krytych wspólną mitrą herbów: książąt holsztyńskich i Piastów legnicko-brzeskich
48

. 

Modernizacja i przebudowa klasztoru 

Obydwa kościoły św. Klary i św. Jadwigi w ciągu wieków podlegały renowacjom i przebudo-

wom.  Niewiele wiadomo jak wyglądały wnętrza kościoła klarysek w średniowieczu. Istnieją dwa rysunki 

piórkiem z XIV wiecznego manuskryptu (IV Q 202)
49

, pochodzącego z biblioteki klasztornej, przedsta-

wiające przekrój podłużny kościoła św. Klary i poprzeczny kaplicy św. Jadwigi. Rysunek został zinter-

pretowany przez prof. E. Małachowicza w książce „Książęce rezydencje i mauzolea w lewobrzeżnym 

Wrocławiu”
50

. Rysunek przekroju podłużnego ukazuje północną ścianę kościoła, obudowaną drewniany-

mi stallami dla mniszek. Widoczne jest jedno sedilium bardziej udekorowane, zapewne dla ksieni lub ce-

lebransa. Przed ścianą wschodnią na podwyższeniu trzech stopni wznosi się mensa ołtarza, a na niej mon-

strancja. Widoczne są świece w lichtarzach, zamocowanych w ścianach bocznych oraz dzwonek. Takie 

wnętrze kościoła wskazuje, że było ono przeznaczone dla wspólnoty klasztoru klauzurowego.  

Drugi rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny kapicy św. Jadwigi wskazuje na inny charak-

ter wnętrza. Oprócz elementów wyposażenia, takich jak baldachim, chorągiew, żyrandol ze świecą oraz 

ołtarz ze sprzętami liturgicznymi, najważniejszym szczegółem jest zespół dekoracyjny zawieszony na 

prawej ścianie wnętrza. Przedstawia on najprawdopodobniej zbroję książęcą z tarczą ozdobioną orłem 

śląskim. Tarcza ta zawieszona jest na haku, zamocowanym do puklerza, nad zbroją zaś wisi hełm z piu-

ropuszem. Tarcza z godłem książęcym świadczy, że była to zbroja księcia zawieszona na ścianie obok 

płyty nagrobnej, umieszczonej w posadzce kaplicy. Analogiczne upamiętnienie zmarłego księcia znane 

jest z kolegiaty św. Krzyża na wrocławskim Ostrowiu Tumskim. Prof. Małachowicz wysunął tezę, że ta 

                                                 
47

 Cyt za: E. MAŁACHOWICZ, Mauzoleum Piastów Wrocławskich, s. 22. 
48

 R. KACZMAREK, J. WITKOWSKI, Odkrycie grobu księżnej Karoliny, s. 108 
49

 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Dział rękopisów, sygn. IV Q 202 - E. MAŁACHOWSKI, Książęce rezydencje, s. 

172; A. SUTOWICZ, Życie wewnętrzne w klasztorze klarysek wrocławskich w średniowieczu, s. 8. 
50

 E. MAŁACHOWICZ, Książęce rezydencje, fundacje i mauzolea, s. 59-61. 
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dekoracja, podlegająca niszczeniu, została usunięta ok. 1350 roku po wykonaniu nagrobka z figurą księ-

cia w pełnej zbroi
51

. 

Prawdopodobnie pod koniec XIV wieku w związku z budową nowego nagrobka Henryka VI 

przeprowadzono remont wnętrza. Na podwyższonym około 1 m. poziomie ułożono ceglane posadzki. W 

tym stanie budowla przetrwała do końca XVII w. Stary średniowieczny kościół, pełen nagrobków i stoją-

cą pośrodku tumbą księcia Henryka VI, wskutek dwukrotnego podwyższania poziomu posadzki stał się 

już w końcu XVII wieku zbyt niski i niewygodny dla potrzeb liturgii. Gruntowną zmianę przyniosła ba-

rokowa przebudowa w latach 1696-1701 za rządów ksieni Brygidy Wambowskiej. Pod kierunkiem archi-

tekta Jana Knolla podjęto budowę nowego klasztoru zorganizowanego wokół dwóch symetrycznych we-

wnętrznych dziedzińców. Dokonano też gruntownego barokowego przekształcenie kościoła i kaplicy, w 

wyniku, którego powstał właściwie kościół wewnętrzny i kościół zewnętrzny. Dobudowano zakrystię i 

podwyższono obydwa kościoły
52

. Przechowywana w klasztorze chorągiewka z dachu: „S. Clara 1696” 

wskazuje na czas modernizacji kościoła. W 1699 roku kościół był już ukończony, w pełni wyposażony, 

zwieńczony nową wieżą w stylu barokowym
53

. Znikła wówczas architektura średniowieczna i większość 

nagrobków, toteż pierwotny charakter kaplicy św. Jadwigi jako kościoła grobowego uległ zatarciu. Zli-

kwidowano monumentalny nagrobek Henryka VI, a jego płytę wierzchnią umieszczono w niszy ściennej 

w pozycji stojącej w tzw. kościele zewnętrznym. Wszystkich niemal płyt nagrobnych z wyjątkiem księż-

nej Anny i księcia Henryka V, użyto jako podkładu pod nową posadzkę. Uszanowano przy tym grób fun-

datorki księżnej Anny w podziemiu kaplicy, choć zasłonięto go nową posadzką. Pomimo tak dużych 

zmian w kaplicy-mauzoleum pozostała część dawnego nastroju i atmosfery, które przetrwały przez na-

stępne dwa stulecia. W 1708 roku przybyła ozdobna barokowa wnęka z urną zawierającą serce księżnej 

Karoliny
54

. 

W 1810 na skutek edyktu sekularyzacyjnego dóbr kościelnych, wydanego przez króla pruskiego 

Fryderyka Wilhelma III, klaryski po 550 latach zostały zmuszone do opuszczenia swej siedziby. Urszu-

lanki, które już od 1687 roku prowadziły we Wrocławiu szkołę dla dziewcząt, jako zakon kontemplacyj-

no-czynny nie zostały skasowane
55

. Musiały jednak w czerwcu 1811 roku wyprowadzić się z dotychcza-

sowego domu przy ul. Szewskiej i przenieść się do byłego konwentu wrocławskich klarysek. Konieczna 

okazała się wówczas rozbudowa i modernizacja klasztoru związana z przystosowaniem budynku do ce-

lów szkolnych
56

. 

                                                 
51

 tamże. 
52

 M. BURZYŃSKA, Barokowa przebudowa klasztoru klarysek, s. 35. 

E. MAŁACHOWICZ, Mauzoleum Piastów Wrocławskich,  s. 3. 
53

 J. KĘBŁOWSKI, Klasztor, kościół ss. urszulanek i mauzoleum Piastów we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 16. 
54

 E. MAŁACHOWICZ, Mauzoleum Piastów Wrocławskich, s. 62 
55

 Urszulanki założyły klasztor i szkołę na ul. Łaciarskiej, a w 1709 roku odkupiły od księcia Leopolda von Holstein pałac na-

leżący wcześniej do jego matki Karoliny na ul. Szewskiej, A. MEER, Zakon urszulanek na Śląsku cz.1, Historia urszulanek 

wrocławskich, tł. s. R. Mazur, mps, Archiwum domu wrocławskiego urszulanek, (dalej ADW), sygn. C.112, s. 13. 
5656

 A. MEER, Zakon urszulanek na Śląsku, s. 23-27. 
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Urszulanki od początku były świadome ogromnego duchowego i historycznego dziedzictwa zwią-

zanego z klasztorem klarysek, w którym dane im było zamieszkać.  Świadczą o tym liczne zapiski w kro-

nice klasztornej, z której korzystał August Meer piszący historię urszulanek na Śląsku
57

. 

W 1841 roku m. Urszula Herrmann, długo-

letnia przełożona urszulanek wrocławskich, rozpo-

częła remont budynku właśnie od remontu wieży, 

która otrzymała wtedy nowy hełm wraz z krzyżem. 

W gałce hełmu urszulanki umieściły wówczas bla-

szaną urnę z aktem napisanym w tonie dziękczyn-

nym. Czytamy tam m.in.: „Dzięki, wieczyste dzię-

ki, od urszulanek mieszkających obecnie w prasta-

rym klasztorze, dla przebywających już w wieczno-

ści sióstr, które nie szczędziły nam nigdy swej go-

ścinności. Dzięki składamy też fundatorom tego klasztoru. Was, które jesteście już u Boga, błagamy, by-

ście uprosiły nam tę ogromną łaskę, by te klasztorne pomieszczenia, które po was zajmujemy, były zaw-

sze dla nas wszystkich i wszystkich, które tu kiedykolwiek mieszkać będą, aż do ostatniej siostry – oazą 

wzrostu duchowego i cnoty. Uproście nam udział z wami w szczęśliwości nieba, byśmy z tego domu tam 

się dostały, a spotkawszy się, razem w miłości podążały za Barankiem i naszym wspólnym Oblubieńcem, 

śpiewając mu hymn uwielbienia”
58

. 

W roku 1848 odnowiono kościół zewnętrzny pw. św. Jadwigi, a w roku 1857 kościół wewnętrzny 

p.w. św. Klary. Renowacje te powtórzono w 1888 roku
59

. W tych czasach kilkakrotnie prowadzono bada-

nia i poszukiwania grobów oraz nagrobków książęcych. W 1857 roku z inicjatywy przełożonej klasztoru 

urszulanek m. Urszuli Herrmann, odkryto grób księżnej Anny w wąskiej sklepionej niszy znajdującej się 

w pobliżu ołtarza po stronie Ewangelii (północnej) w kaplicy św. Jadwigi. Szczątki wyjęte z resztek 

drewnianej trumny, przeniesiono do nowego oszklonego sarkofagu, na którym umieszczono godła orła 

śląskiego u stóp i lwa czeskiego przy głowie oraz napis „Anno 1857 die 2 Novembris. Elevata recondi-

taque”. Wykonano wtedy płytę - pokrywę z uchwytem do podnoszenia. Podczas uroczystego obrzędu 

sarkofag umieszczono z powrotem w grobowcu. Matka Urszula Herman opisała to wydarzenie w specjal-

nym oświadczeniu: 

„ Maria Urszula od Niepokalanego Poczęcia NMP niegodna przełożona konwentu urszulanek. Niech bę-

dzie pochwalony Jezus Chrystus. 

1. Naszym ukochanym następczyniom serdeczne pozdrowienia i to co następuje do wiadomości: W tej bla-

szanej skrzyneczce znajduje się drzewo ze spróchniałej trumny Księżnej Anny Śląskiej zmarłej w roku 1265 w noc 
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58
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św. Jana Chrzciciela. Czcigodne szczątki pobożnej księżnej Anny leżą w szklanej trumnie, które wraz z tą blaszaną 

skrzyneczką dnia 22 listopada 1857 roku do tego samego grobowca zostały złożone, z którego były wyjęte dnia 2 

listopada 1857 roku. Ekshumacja odbyła się rano po Mszy św. konwentualnej z udziałem Jego Ekscelencji księcia 

Biskupa. 

2. Najprzewielebniejszy książę biskup wrocławski Henryk dr Förster, który osobiście z prawdziwym i po-

bożnym szacunkiem zeszedł do grobowca, polecił duchownemu radcy prawnemu naszego klasztoru, księdzu kura-

torowi Józefowi Mrukowi wyjąć te czcigodne szczątki i oczyścić. Byli przy tym obecni: pan budowniczy Lange, 

pan mistrz murarski Winkler, jeden murarz, prokuratorka konwentu m. Augustyna i przełożona m. Urszula. 

3. W grobowcu znaleziono resztki spróchniałej drewnianej trumny, dobrze zachowane szczątki i różaniec, 

który przesłano jego Ekscelencji Księciu Biskupowi, gdzie już pozostał. M. Paulina, asystentka i m. Elżbieta owi-

nęły szczątki w jedwabny tiul i uporządkowały do złożenia go do trumny. 

Dnia 22 listopada rano o godzinie 10-tej odbyła się cicha uroczystość złożenia do grobowca. Akolici i 

krzyż oraz ksiądz kurator wyszli naprzeciw pochodu aż do dużego refektarza, gdzie stała trumna, a potem szli na 

czele pochodu. Po akolitach szły siostry konwerski, nowicjuszki i konwent. Na końcu szły m. Prefekta, Maria Ne-

pomucena, Jubilatka w 77 roku życia, która niosła na srebrnej misie książęcą koronę, prowadziły ją Matka Przeło-

żona i Matka Asystentka. Wszystkie zakonnice niosły świece. Za m. Prefektą postępował ksiądz kurator w kapie. 

Trumnę niosło pięć zakonnic, oblubienic, które tego dnia rano złożyły śluby zakonne na ręce najczcigod-

niejszego wikariusza generalnego Neukircha. Oblubienice były w zasłonach i koronach (wianuszkach). Ich imiona 

są: Maria Łucja, Maria Agata, Maria Brygida, Maria Izydora i Maria Caritas. Za trumną szło sześć pobożnych nie-

wiast. Gdy weszli do kościoła, ustawiono trumnę na białym wieńcami przybranym postumencie blisko głównego 

ołtarza. Teraz zbliżyło się duchowieństwo odprawiając kościelne modły, po skończeniu których zakonnice – oblu-

bienice podniosły trumnę i zaniosły ją aż do grobowca i przekazały ją wyżej wymienionemu architekcie Lange i 

mistrzowi murarskiemu Winklerowi, którzy ją odebrali i podali księdzu kuratorowi, który ją w komży przyjął i do 

grobowca wstawił. Matka Prefekta podała wieńce do grobu. Po złożeniu trumny konwent śpiewał Salve Regina, 

następnie orację i zakończyła się ta cicha uroczystość. Kościół był uroczyście przybrany, by przyjąć drogie szczątki 

Fundatorki, księżnej Anny Śląskiej. Obecne były jeszcze pensjonarki w liczbie 65, które wszystkie świece w ko-

ściele ozdobiły kwiatami. Oprócz nich byli jeszcze rodzice i rodzeństwo sióstr uroczystujących. Inni ludzie nie byli 

dopuszczeni, ponieważ jego Ekscelencja książę Biskup życzył sobie, by to była tylko cicha uroczystość złożenia do 

grobowca. 

Niech ta nasza cicha uroczystość, którą obchodzimy z najgłębszą miłością, czcią i wdzięcznością, podoba 

się Boskiemu majestatowi, księżnej Annie, fundatorce naszego klasztoru i jej książęcym współwyznawcom i 

współwyznawczyniom, których strażniczkami grobów stałyśmy się w roku 1811. 

Maria Urszula Herrmann przełożona konwentu Urszulanek. Sit nomen Domini benedictum! (Niech Imię 

Pana będzie błogosławione) Ave Maria!”
 60

. 

W 1865 roku urszulanki obchodziły bardzo uroczyście 600-lecie śmierci fundatorki klasztoru, 

księżnej Anny. Udekorowały wówczas grób księżnej wieńcami kwiatów i otoczyły modlitwą. Upamięt-

nieniem tego wydarzenia jest książka Augustyna Knoblicha pt: Herzogin Anna von Schlesien (Księżna 

Anna Śląska), o napisanie której poprosiła autora m. Urszula Herrmann”
61

. Zawiera ona reprodukcję ob-

razu znanego dziewiętnastowiecznego malarza niemieckiego (pochodzącego z Wrocławia), Heinricha 

Mücke, „Św. Jadwiga nad zwłokami syna, Henryka Pobożnego po bitwie na Polu Legnickim”. Obraz zo-

stał zamówiony przez bpa Heinricha Förstera a następnie zapisany w testamencie wrocławskiemu klasz-

torowi urszulanek
62

. 

                                                 
60

 Oświadczenie Matki Urszuli Herrmann z r.1857, ADW, sygn. C106. 
61

 A. KNOBLICH, Herzogin Anna von Schlesien, Breslau 1865. 
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Urszulanki używały w swej kaplicy 

szat liturgicznych wykonanych ręcznie, ha-

ftowanych złotą i jedwabną nicią z wyszytymi 

herbami Przemyślidów i Piastów
63

. Zachowa-

ły się również nuty utworów, które śpiewano 

w klasztorze na cześć świątobliwych książę-

cych fundatorów Henryka i Annę. Wszystko 

to świadczy o trosce o pamięć historyczną 

związaną z piastowskimi korzeniami klasztoru. 

Mimo tego w końcu XIX wieku wykonując w kaplicy nową posadzkę, pokryto nią wszystkie pły-

ty nagrobne. W latach 1935-36 wykonano płytę marmurową z napisem wymieniającym imiona pochowa-

nych tu członków rodu piastowskiego, którą umieszczono w posadzce przed ołtarzem. Po wojnie popęka-

na płyta została umieszczona na ścianie i uzupełniona o kolejne imiona. Na skutek podniesienia poziomu 

posadzki od czasów średniowiecza o około 2 metry, żadna z płyt nagrobnych nie znajdowała się już na 

pierwotnym miejscu. W ciągu stuleci były one kilkakrotnie wyjmowane i układane na nowo w zależności 

od urządzenia wnętrza
64

.  

Mauzoleum Piastów Śląskich po II wojnie światowej 

Druga wojna światowa nie oszczędziła Wrocławia. Miasto przekształcone w twierdzę (Festung 

Breslau) od sierpnia 1944 do 8 czerwca 1945 roku, przeżyło bombardowania i ostrzał z ciężkiej artylerii, 

zamieniające miasto w gruzy. Klasztor urszulanek, wielokrotnie trafiony ciężkimi pociskami w lutym, 

marcu i kwietniu 1945 roku, uległ zniszczeniu w około 60%. Zbombardowane zostały obydwa kościoły. 

Przetrwały tylko ich mury obwodowe. Ze sklepień zachował się jedynie fragment w kaplicy św. Jadwigi. 

Całkowitemu zniszczeniu uległo urządzenie kościołów
65

. Mimo tego klasztor urszulanek przy pl. Rycer-

skim wyglądał jak oaza wśród otaczających go zgliszcz. Ocalały także niektóre cenne dzieła sztuki nale-

żące do pierwotnego wyposażenia. 

Odbudowę klasztoru rozpoczęto od tego, co najważniejsze – od zabezpieczenia dachów nad cało-

ścią obiektu, od wstawienia drzwi i okien. Restauracja wnętrza postępowała powoli, wiele lat w miarę 

zdobywania funduszy. Inaczej potoczyły się losy obydwu wnętrz sakralnych. W 1946 roku zostały odgru-

zowane i otrzymały prowizoryczny dach. Dopiero w latach 1957-58 odremontowano więźbę i pokrycie 

dachu. Następnie w latach 1968-70 przeprowadzono pełną odbudowę obydwu wnętrz sakralnych według 

projektu i pod kierunkiem ówczesnego konserwatora zabytków prof. Edmunda Małachowicza. Funkcje 
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 W 2013 roku s. Carola Kahler osu z Bielefeld, dokąd wyjechały niemieckie urszulanki po wojnie, ofiarowała dla Muzeum 
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liturgiczne przeniesiono do lepiej zachowanej kaplicy św. Jadwigi, przemianowanej na kościół klasztor-

ny, a dawny kościół św. Klary zamieniono na Mauzoleum. W związku z tym odbudowano kaplicę św. 

Jadwigi w jej dawnym stylu barokowym. Zniszczone sklepienie oraz wystrój architektoniczno-

sztukatorski zostały zrekonstruowane. Pozostawiono jednak odkryty przez zniszczenia wojenne zarys go-

tyckiej ściany wschodniej z trójdzielnym maswerkowym oknem
66

. 

Kościół św. Klary z powodu całkowitego zniszczenia sklepień, wystroju ścian i sztukaterii, zde-

cydowano wówczas odbudować w przybliżeniu według stanu gotyckiego. Odsłonięto więc w nim resztki 

średniowiecznych ścian i częściowo zrekonstruowano dawne okna gotyckie, ale zrezygnowano z rekon-

strukcji dawnego sklepienia gotyckiego, dlatego pomieszczenie to niewiele ma wspólnego z gotyckim 

kościołem św. Klary. Podłogę wyłożono kamiennymi płytami pochodzącymi z wrocławskich ulic
67

. 

W Mauzoleum zostały wyeksponowane, odzyskane spod posadzki barokowej, płyty i pomniki na-

grobne z przedstawieniami fuguralnymi lub z herbami oraz z napisami. Zostały starannie oczyszczone, 

dyskretnie uzupełnione. Osiem najcenniejszych i najlepiej zachowanych zawieszono na ścianach bocz-

nych, a tumbę ustawiono pośrodku. Płyty wykonane są w różnych technikach rzeźbiarskich: rysunek wy-

ryty w kamieniu, płaski relief, technika aplikacji, czyli połączenia z płytą kamienną przedstawień postaci 

i liter odlanych w brązie i wreszcie niemal pełnoplastyczna rzeźba. Większość z nich pełniła kiedyś funk-

cje praktyczne jako płyty zamykające komory grobowe. Trzy analogiczne, stosunkowo proste płyty grani-

towe z orłem śląskim pośrodku i napisem nagrobnym dookoła upamiętniają trzech książąt wrocławskich: 

Henryka III zwanego Białym, syna księżnej Anny i Henryka Pobożnego zm. 1266; Henryka V zwanego 

Grubym, Brzuchatym lub Tłustym (zm.1296)
68

; Henryka VI zm. w 1335, ostatniego księcia Wrocławia. 

Wszystkie trzy płyty powstały najpewniej dopiero po roku 1335
69

. Tablica nagrobna księcia Henryka VI z 

pięknym orłem piastowskim posiada napis: „Roku Pańskiego 1335 w noc św. Katarzyny zmarł jaśnie pa-

nujący Henryk VI książę Śląska i Pan Wrocławia”. Płyta ta świadczy, że zmarły w 1335 roku książę zo-

stał pogrzebany w grobowcu w ziemi. Kilkanaście lat później około 1350-1360 roku pamięć Henryka VI 

uczczono jeszcze jednym pomnikiem nagrobnym, z którego zachowała się płyta wierzchnia, dziś usta-

wiona na nowej tumbie
70

. 

Sarkofag ten jest wybitnym dziełem sztuki i jako główny eksponat Mauzoleum znajduje się w 

centrum wnętrza. Rzeźba miała charakter pomnika nagrobnego, a nie grobowca. Oryginalnym pierwo-

wzorem dla tego pomnika, jak i innych na Śląsku, był znakomity grobowiec Henryka IV Prawego w Ko-

legiacie św. Krzyża. Nagrobek ten powstał między 1301-1317 i wyszedł z tego samego warsztatu, co po-
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mnik Bolka I świdnickiego, zmarłego w 1301 roku
71

. Złożony jest z płyty wierzchniej z figurą zmarłego i 

tumby w figurkami orszaku pogrzebowego oraz aniołami na narożach. Obecnie znajduje się w muzeum 

narodowym we Wrocławiu
72

. 

Książę Henryk VI przedstawiony 

jest w pełnym stroju rycerskim, w 

splendorze swej władzy terytorialnej, 

wojskowej i sądowniczej, o czym mó-

wią: napis, mitra książęca, zbroja, miecz 

w dłoni, tarcza ozdobiona piastowskim 

orłem śląskim. Poduszka pod głową na-

wiązuje do obrazu zwłok na łożu śmier-

ci, ale poza tym przedstawienie księcia 

jako żywego, w pozie pełnej spokoju i majestatu odnosi się do oczekiwania na dzień Sądu Ostatecznego. 

Napis informuje nas poza zwykłą tytulaturą i datą śmierci – o fakcie przekazania przez księcia jego dzie-

dzictwa księstwa wrocławskiego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu: „Rok 1335 w noc świętej 

Katarzyny okrutna śmierć wydarła panowanie Henrykowi Szóstemu, księstwo wrocławskie ostatecznie 

przekazując władzom czeskim”
73

. 

Mimo pierwotnych starań Henryka VI, by przekazać księstwo królowi Władysławowi Łokietko-

wi, Wrocław nie wszedł w granice zjednoczonego po rozbiciu dzielnicowym państwa polskiego, ale prze-

szedł pod panowanie Czech. Umierając w 1335 roku Henryk VI nie pozostawił męskich potomków, a 

wobec przekazania swego księstwa obcemu władcy pozbawił tym samym praw do dziedziczenia przed-

stawicieli bocznych linii swego rodu, co wywołało zawód wśród najbliższych Piastowiczów, tym bar-

dziej, że Henryk uzyskał w 1324 roku od cesarza prawa dziedziczenia po sobie dla swych córek. Według 

prof. Janusza Kębłowskiego, wybitnego historyka sztuki, mediewisty, wieloletniego wykładowcy i Kie-

rownika Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, to nie najbliższa rodzina ufundowała 

księciu ten pomnik. W XIV wieku uważano, że Henryk przekazał księstwo wrocławskie w ręce króla Ja-

na umową z 1327 roku z nienawiści do swego starszego brata Bolesława
74

. Pomnik ma więc obok treści 

religijnych, proczeską wymowę polityczną.  Uzasadnia to po części wystawienie tego pomnika u klary-

sek, sprowadzonych z Pragi przez Annę, córkę króla czeskiego Przemysława Ottokara I. Związane z nią 

powinowactwo królów czeskich i książąt śląskich było jednym z argumentów roszczeń w procesie wcie-

lenia księstw śląskich do Korony Czeskiej. Potencjalnymi fundatorami pomnika mogli być król Czech 
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Karol IV, który w ten sposób udokumentował przejęcie księstwa wrocławskiego, oraz ściśle z nim 

współpracująca wrocławska rada miejska
75

. Z pewnością duże znaczenie miał fakt, że pomnik wzniesiony 

został w okresie rządów trzech opatek (1324-1343-1368-1373), sióstr księcia Anny i Elżbiety oraz córki 

Małgorzaty
76

. 

Jak już zostało wspomniane, pomnik Henryka VI powstał pod wpływem wcześniejszego wspania-

łego dzieła nieznanego artysty nagrobka Henryka IV Probusa. W zakresie treści religijnych nie różni się 

niczym od swego pierwowzoru. Prof. Janusz Kębłowski zauważa jednak, że pomniki te pełniły różne 

funkcje ideowo-polityczne. Henryk IV był władcą zasłużonym dla polityki zjednoczenia Polski, usilnie 

starał się przeciwdziałać dalszemu rozdrobnieniu ojcowizny i do 1253 roku używał tytułu księcia Polski 

oraz starał się o koronę polską. Jego pomnik wyrażał koncepcje zjednoczeniowe
77

. Tak są interpretowane 

dwie tarcze – prawa z orłem śląskim i lewa z białym orłem z koroną na czerwonym tle. Ten ostatni jest 

interpretowany przez historyków jako orzeł ogólnopolski, zaś korona jest symbolem dążeń monarchi-

stycznych niezrealizowanych przez księcia
78

.  Henryk VI przeciwnie, nie prowadził polityki zjednocze-

niowej, utracił suwerenność własnego księstwa a wreszcie oddał je obcemu władcy. Podobieństwo obu 

pomników jest tylko zewnętrzne, bowiem ich funkcje ideowe były krańcowo różne
79

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 J. KĘBŁOWSKI, Pomniki Piastów Śląskich, s. 94; B. CZECHOWICZ, Anna ducissa filia regis Bohemiae hic sepulta, s. 222. 
76

 E. MAŁACHOWICZ, Książęce rezydencje, fundacje i mauzolea, s. 78. 
77

 B. CZECHOWICZ, Między katedrą a ratuszem. Polityczne uwarunkowania sztuki Wrocławia i schyłku średniowiecza, War-

szawa 2008, s. 95-97; Mauzolea piastowskie na Śląsku, s. 83. 
78

 J. KĘBŁOWSKI, Pomniki Piastów Śląskich, s. 59. 
79

 J. KĘBŁOWSKI, Pomniki Piastów Śląskich, s. 93, 97. 

 



16 

 

Pomnik Henryka VI był zapewne dziełem rzeźbiarza o imieniu Henryk, ponieważ można zauwa-

żyć liczne analogie z drugim jego dziełem, wykonanym wkrótce po 1353, nagrobkiem Bolka III legnicko-

brzeskiego Rozrzutnika, starszego brata Henryka VI, który zmarł w 1352. Nagrobek ten niegdyś w Lu-

biążu został zniszczony w czasie II wojny światowej, a znany jest jedynie z ilustracji. Jego rekonstrukcja 

znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
80

. Ubiór, zbroja, broń, mała poduszka z frędzlami 

pod głową powtarzają się w obydwu dziełach niemal bez zmian. Zbliżony jest typ fizyczny obu postaci. 

Powtórzony został również kształt tarczy heraldycznej oraz godło – orzeł
81

. Różnicą ikonograficzną jest 

lew pod stopami Bolesława. Książę lewą ręką trzyma tarczę z godłem herbowym, za którą kryje się 

miecz, prawą ręką podtrzymuje na wysokości piersi model kościoła. Po obu stronach jego głowy znajdują 

się dwie małe tarcze herbowe o tej samej treści heraldycznej
82

. Charakterystyczną cechą pomnika wro-

cławskiego jest majestatyczna plastyczność postaci Henryka, próba realistycznego, choć niekoniecznie 

wiernego przedstawienia twarzy, a także dokładność wszelkich szczegółów ubioru, zbroi itd
83

. 

Nagrobki kobiet upamiętniają żony książąt i córki Piastów śląskich i wielkopolskich, będące za-

konnicami tutejszego klasztoru. Zachowane płyty tylko w części reprezentują tę piastowską społeczność. 

Na wstępie wymienić należy płytę promotorki fundacji księżnej Anny (zm. 1265 r.) księżniczki z rodu 

czeskich Przemyślidów, córki króla Ottokara I, żony księcia wrocławskiego Henryka Pobożnego. Płyta, 

wykonana jest z piaskowca, wprawdzie z orłem śląskim, ale z napisem głoszącym czeskie pochodzenie 

oraz zasługi fundatorskie zmarłej: Napis na płycie: „W roku Pańskim 1265 w noc św. Jana Chrzciciela, 

zmarła księżna Anna, czwarta córka króla Czech, fundatorka klasztoru św. Klary, tu pochowana”
84

. W 

literaturze historycznej przyjmowano, że jest to zabytek z pierwszej połowy XIV wieku
85

. Ostatnio prof. 

B. Czechowicz w swym artykule na ten temat tego udowodnił, że płyta jako druga z kolei inskrypcyjno-

heraldyczna wykonana została pod koniec XIV wieku, być może w związku z powstaniem w tym samym 

czasie nagrobka tumbowego Henryka II Pobożnego, bohatera spod Legnicy, w sąsiednim kościele św. 

Jakuba
86

.  

Płyta ufundowana dla księżnej Jadwigi, córki Henryka II i księżnej Anny, ksieni klarysek zm. w 

1318 roku, która była drugą przeoryszą klasztoru, odznacza się wyjątkowo szlachetnym rysunkiem posta-

ci zmarłej w stroju zakonnym, trzymającej w dłoniach księgę oprawną w skórę. W napisie nagrobnym 

wspomniana jest chwalebna śmierć jej ojca w walce z Tatarami: „W roku Pańskim 1318, dnia 3 kwietnia, 

zmarła siostra Jadwiga, córka Henryka II, księcia wrocławskiego i syna św. Jadwigi, zabitego niegdyś 

przez Tatarów. Druga przełożona tego klasztoru św. Klary”. Jest to najbardziej typowa forma średnio-
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wiecznego nagrobka zakonnego. Podobną formę ma płyta nagrobna Ofki, klaryski, córki Przemysła, księ-

cia poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego (zm.1298)
 87

.   

W technice aplikacji wykonana jest płyta księżnej Anny, córki Henryka V, w dwóch maswerko-

wych arkadach ukazane są dwie postaci. Napis wymienia tylko Annę, być może druga postać to Maryja 

albo św. Klara. Prof. E. Małachowicz przypuszcza, że druga przedstawiona postać na płycie, to bratanica 

Anny, księżna Małgorzata, córka Henryka VI, również ksieni i jej następczyni. Zwraca też uwagę na nie-

zwykle ozdobne liternictwo, które jest jedynym przykładem tego rodzaju we Wrocławiu
88

. 

 Po 1507 powstała płyta ksieni Elżbiety, księżniczki opolskiej, która przez 35 lat kierowała 

wspólnotą klarysek. Jej postać rzeźbiona w płaskim, niestety zatartym reliefie, reprezentuje końcową fazę 

sztuki gotyckiej
89

. Równie zatarty jest ryt płyty opatki Małgorzaty, księżnej oświęcimskiej i pani na 

Toszku, która zmarła w 1531 roku jako ksieni klasztoru. W jej dekoracji i układzie draperii pojawiają się 

motywy renesansowe
90

. Szereg płyt wpuszczonych jest w posadzkę Mauzoleum. Obok książęcych, jak 

np. Anny zm. 1365 i Jutty zm. w 1413 z piastowskiej linii niemodlińskiej, stosunkowo dobrze zachowały 

się trzy płyty ksień z rodów nieksiążęcych: baronówny Anny Kurzbach, przeoryszy klasztoru klarysek w 

latach 1533-1560 (jest to najpóźniejsze dzieło późnogotyckie na Śląsku)
91

; dalej Anny Barynckiej zm. 

1626 oraz Marii Jakoby Haber z 1677. Zapewne w głębszych warstwach ziemi pod posadzką pozostały 

inne płyty ksień, znanych nam ze źródeł pisanych
92

.  

W kaplicy św. Jadwigi przetrwało kilka cennych dzieł z pierwotnego wyposażenia klasztoru. Naj-

pierw trzeba wymienić epitafium i odrestaurowaną urnę przechowującą niegdyś serce księżnej Karoliny, 

ostatniej Piastówny. W 1945 roku w czasie bombardowania kościoła urna z sercem księżnej Karoliny 

uległa zniszczeniu, a prochy wysypały się. Epitafium nad przejściem z kościoła św. Klary do kościoła św. 

Jadwigi pozostało jedynym elementem barokowym z dawnego wystroju świątyń.  W styczniu 1996, w 

związku z przygotowywaniem grobu dla zmarłego ks. Wawrzyńca Bochenka salwatorianina, długoletnie-

go proboszcza bazyliki trzebnickiej, odkryto przypadkowo grób księżnej Karoliny. Znajdował się on u 

stóp nagrobka św. Jadwigi, tuż pod zawieszonym na jego balustradzie epitafium. Po przeprowadzeniu 

dokładnych badań antropologicznych szczątków została zorganizowana uroczystość z okazji 290 roczni-

cy śmierci księżnej. Do urny, która powróciła na dawne miejsce w Mauzoleum, włożono doczesne 

szczątki z jej grobu w Trzebnicy. Mszy św. przewodniczył J.E. ks. kard. Henryk Gulbinowicz. Koncele-

bransami byli ks. Jan Dragosz i ks. Antoni Kiełbasa, który wygłosił okolicznościowe kazanie, podkreśla-

jąc ogromną rolę kobiet, wykształconych i pobożnych, w historii Kościoła i w dziejach tutejszej fundacji 

będącej na przestrzeni wieków ośrodkiem duchowego i intelektualnego promieniowania. W uroczystości 
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wzięły udział siostry urszulanki, uczennice szkoły, zaproszeni goście z Rady Miejskiej Wrocławia, przed-

stawiciele uniwersytetu, historycy sztuki, architekci i naukowcy antropolodzy, którzy badali szczątki 

księżnej Karoliny
93

. 

W kościele św. Jadwigi w czę-

ści prezbiterialnej, na ścianie połu-

dniowej wiszą dwa portrety fundato-

rów klasztoru Henryka Pobożnego i 

Anny. Są to obrazy barokowe niezna-

nego malarza z 1740 roku. Postaci 

ukazane z herbami: Henryk ze śląskim 

orłem na żółtym tle natomiast Anna z 

czeskim lwem na czerwonym polu, 

znak jej pochodzenia z dynastii Prze-

myślidów. W lewej ręce trzyma zapieczętowany dokument, zapewne akt fundacyjny klasztoru. Obrazy 

opatrzone są inicjałami: S(anctus) dla Henryka i B(eata) dla Anny tzn. święty i błogosławiona. Tytuły te 

im nie przysługiwały, ponieważ nie byli beatyfikowani ani kanonizowani, jednak dookoła ich głów wi-

doczne są promienie aureoli, co jest świadectwem trwania w dobie baroku religijnego kultu tej pary ksią-

żęcej
94

.  

 

Najcenniejsze są jednak dwa obrazy zawieszone na stronie przeciwnej, dzieła Michała Willmanna, 

bez wątpienia najwybitniejszego malarza barokowego na Śląsku. Jest to znakomita scena „śmierci św. 

Urszuli” (obraz sygnowany i datowany 1694) oraz „Wizja św. Franciszka Ksawerego” (z ok. 1694). Ob-

razy te znalazły się w kościele wraz z przybyciem urszulanek, stanowiły bowiem posag córki malarza, 

Heleny Reginy, która w roku 1695 wstąpiła do klasztoru urszulanek. Dla urszulanek malował również 

Michał Rottmayr, wiedeński malarz barokowy i twórca fresków w kościele uniwersyteckim Imienia Je-

zus. W kościele św. Jadwigi można podziwiać jego obraz „Trójca Święta”
95

.  

Klasztor na placu Nankiera we Wrocławiu jest nie tylko zabytkiem architektonicznym mieszczą-

cym w sobie Mauzoleum Piastów Śląskich i ekspozycję muzealną, ale jest również domem żywej wspól-

noty zakonnej mającej określone zadania zarówno religijne jak i społeczne, związane z charyzmatem 

edukacyjno-wychowawczym. 
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 Urszulanki Unii Rzymskiej Prowincji Polskiej, jako sukcesorki historycznej siedziby klarysek i 

urszulanek niemieckich, świadome są odpowiedzialności za wielkie dziedzictwo kultury i duchowości 

związane z tym miejscem. Tradycyjnie z wdzięcznością modlą się za fundatorów klasztoru, księcia Hen-

ryka Pobożnego i jego żonę księżną Annę, których proces beatyfikacyjny, jak ufamy, wkrótce się roz-

pocznie. Pamiętają w swych modlitwach o klaryskach, które w tych murach prowadziły pobożne życie 

poświęcone Bogu, a także o urszulankach niemieckich, które w zmiennych kolejach losu z apostolskim 

rozmachem rozbudowywały swe szkoły i kształciły tysiące dziewcząt.  
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