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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania są przemiany zagospodarowania parceli dawnego klasztoru i
szkoły urszulanek położona przy al. Kasprowicza 64-66 na terenie osiedla Karłowice we
Wrocławiu, a w szczególności – rozplanowanie dawnych ogrodów, parku i niewielkiego
cmentarza zajmujących stanowiących otoczenie zespołu zabudowań klasztorno-szkolnych.
Obiekt ten, sięgający swymi początkami schyłku XIX wieku, ulegał funkcjonalnym i
przestrzennym przekształceniom: wzniesiony w latach 1896-98 kompleks z budynkiem
klasztorno-szkolnym (wg projektu Josefa Ebersa), gospodarstwem klasztornym i założeniem
ogrodowo-parkowym, został w 1. i 3. dekadzie XX w. dopełniony nowymi budynkami, w
latach 30. XX w. powiększony o przyległą parcelę (gdzie urządzono boisko sportowe); od
czasu II wojny światowej większa część zabudowy stanowiła siedzibę szpitala, jedynie
fragment kompleksu pozostał w ręku Kościoła katolickiego jako lokum zgromadzenia
franciszkanek; konsekwencją był podział areału szkolno-klasztornego na kilka parcel oraz
zmiana sposobu zagospodarowania parku. Obecnie dawna zabudowa klasztorno-szkolna przy
al. Kasprowicza 64-66 – po likwidacji szpitala, odsprzedaży majątku franciszkanek – stanowi
własność prywatną, ale towarzysząca jej parcela ma zasięg mniejszy niż pierwotnie: jest
„okrojona” od strony zachodniej o obszary pełniące niegdyś funkcje sportowe i gospodarcze.
Działka poklasztorna zachowała jednak zasadnicze komponenty dawnego rozplanowania:
budynek główny, ciąg budynków bocznych i park.
Wartość historyczno-kulturowa omawianego założenia ujawnia się w kilku skalach:
- główny budynek jest reprezentatywnym przykładem architektury użyteczności publicznej z
przełomu XIX-XX w. na Śląsku, zarazem oryginalną realizacją tematu architektonicznego
jakim był gmach szkolny instytucji kościelnej łączący funkcje dydaktyczne, mieszkalne i
liturgiczne1;
- cały kompleks pomimo dokonanych przekształceń należy do nielicznych we Wrocławiu
przykładów obiektu użyteczności publicznej z zachowanymi terenami zieleni parkowej
stanowiącymi nie „ozdobę” budowli, lecz integralną część programu funkcjonalnoprzestrzennego,
- parcela wraz z zabudową stanowi cenny składnik urbanistyki Karłowic:
* jest jednym z najstarszych obiektów na terenie dawnego podmiejskiego osiedla
ogrodowego, Gartenstadt Carlowitz, pochodzącym z pierwszej fazy urbanizowania terenów
majątku ziemskiego w końcu XIX wieku;
* gmach poklasztorny stanowi funkcjonalno-kompozycyjną dominantę osiedla – nie tylko z
uwagi na prestiżowy charakter dawnej funkcji (klasztor ze szkołą, później szpital), ale także z
uwagi na sposób usytuowania w planie osiedla (na zamknięciu osi widokowej, jaką stanowi
ul. Boya-Żeleńskiego.

1

Na terenie Wrocławia drugim takim obiektem, o zbliżonym programie architektonicznym, jest siedziba
Wyższego Seminarium Duchownego przy pl. Katedralnym 14 z lat 1894-1895 – wzniesiona również wg
projektu Josefa Ebersa (zob. Żurek 1997).
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1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zostaje sporządzone jako merytoryczna podstawa opinii Miejskiego
Konserwatora Zabytków, która zostanie wydana w odniesieniu do planowanej inwestycji
obecnego właściciela tj. adaptacji parceli al. Kasprowicza 64-66 i poszerzenia obszaru
zabudowy na funkcje usługowe.
Celem opracowania jest zebranie danych nt. historii przemian zagospodarowania
przestrzennego parceli w odniesieniu do faz rozwoju mających niewątpliwą kulturową
wartość tj. w odniesieniu do inwestycji podejmowanych przed 1945 rokiem.
Opracowanie realizuje formułę „kwerendy historycznych źródeł i opracowań”, a więc
jego zakres przedmiotowy jest mniejszy od zakresu „studium historyczno-konserwatorskiego”
(w ujęciu postulowanym i realizowanym przez autora niniejszego tekstu2). Obejmuje:
- wprowadzenie, przedstawienie przedmiotu, celu, zakresu, metody i stanu badań
- krótką charakterystykę kontekstu przyrodniczego, urbanistycznego i historycznego,
- krytyczne omówienie przekazów pisanych, ikonograficznych, kartograficznych,
budowlanych pochodzących sprzed 1945 roku,
- konkluzje, których treścią jest rekonstrukcja faz rozwoju przestrzennego parceli oraz uwagi
nt. wartości zabytkowej zespołu i jego komponentów sformułowane w oparciu o ustalenia
wynikające z kwerendy.
Zakres czasowy opracowania został wyznaczony przez dwie zasadnicze cezury:
- rok 1896 – pozyskanie parceli przez wrocławskie zgromadzenie sióstr urszulanki i początek
prac przy zagospodarowywaniu terenu;
- lata 1941/1945/19… – przejęcie kompleksu zabudowy przez władze III Rzeszy (tym samym
zakończenie okresu funkcjonowania i kształtowania obiektu na potrzeby szkolno-klasztorne) /
zakończenie II wojny światowej (tym samym: włączenie tzw. Ziem Zachodnich do Polski,
zmiana w strukturze administracyjnej świeckiej i kościelnej – w tym objecie obiektu opieka
polskich urszulanek) / przejęcie części kompleksu na szpital państwowy, zastąpienie
urszulanek franciszkankami).
W przypadku studiów nt. kontekstów cezury czasowe zostały rozciągnięte na okres XVIIIXXI wieku.
Zakres obszarowy opracowania to teren stanowiący własność zespołu klasztornoszkolnego, ukształtowany między rokiem 1896 a połowa lat 30. XX wieku – a więc obszar
parcel przy al. Kasprowicza 64-66 i 62-64, większy niż zasięg obecnej parceli poklasztornej.
Zakres kwerend został wyznaczony przez cel niniejszego opracowania – zogniskowany na
odczytaniu przekształceń zagospodarowania przestrzennego sprzed II wojny światowej, a nie
na rekonstruowaniu szczegółów historii instytucji, które użytkowały parcelę. Dlatego za
zasadnicze źródło uznano przekazy obrazowe sprzed 1945 roku:
- źródła kartograficzne,
- źródła ikonograficzne,
- dokumentacje architektoniczno-budowlane.
Kwerendę archiwaliów pisanych ograniczono do minimum z uwagi na:
- relatywnie małe prawdopodobieństwo pozyskania nowych danych nt. zagospodarowania
parceli, istotnie dopełniających obraz, jaki dają źródła obrazowe – zwłaszcza danych nt.
powstania i urządzania parku przyklasztornego,

2

Postulowaną metodykę „badań historyczno-konserwatorskich” i układ treści elaboratu – wykraczające poza
schemat praktykowany dotychczas w Polsce, oparte na współczesnych standardach europejskich – przedstawiam
w niepublikowanym raporcie: Kwaśniewski 2016 b; realizację tej metodyki zawiera m.in. studium poświęcone
przemianom zamku i areału zamkowego w Świnach: Kwaśniewski 2016 a.
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