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Abstract: 

   

 The paper presents results of  archaeological and architectural examinations carried 
out in the area of former bishops alumn’s convictus  at Wroclaw’s Cathedral Island (Ostrów 
Tumski). Baroque edifice erected in 1725-1729 and founded by  Franz Ludwig von Pfalz – 
Neuburg, have been ruined during World War II. Until 2012 it’s remains were covered with 
rubble gathered from Cathedral Island. Recent rescue excavations of convictus site, associated 
with planned building erection at the spot, lead to discovery of medieval and early renais-
sance foundations of older development, as well as cobblestones and brick and clay stoves. 
The majority of the foundations were of arched construction, which is related to considerable 
thickness of anthropogenic layers at this location. The depth of the investment and with it also 
archaeological works was restricted to a specified level, to save baroque basements of the co-
nvictus. therefore oldest reached layers were of 13th-14th century origin. Late gothic and early 
renaissance foundations are laid out in accordance with buildings depicted on Weihners plan 
from 1562.
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WSTĘP

 Wrocławski Alumnat (od alumn – kleryk) został ufundowany przez Franza 
Ludwiga von Pfalz–Neuburg (*1664-†1732), księcia Nyskiego, biskupa Wrocław-
skiego, a następnie biskupa Wormacji, arcybiskupa Trewiru i Moguncji, wielkiego 
miłośnika i mecenasa sztuki. Budynek pełnił funkcję konwiktu biskupiego, czyli 
przeznaczonego dla kleryków internatu o surowej dyscyplinie.  Korpus i zachod-
nie skrzydło wzniesiono w latach 1725-1729, wg projektu przypisywanego Joha-
nowi Blasiusowi Peintnerowi. Był to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, 
kalenicowy o stromym dachu (ryc. 1). W południowej części skrzydła zachodnie-
go i tuż za nim znajdował się zespół latryn (ryc. 2, sektor 9 i 10). Skrzydło wschod-
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nie dodano do istniejącej już bryły Alumnatu około 1840 r. Natomiast skrzydło 
południowe – zamykające dziedziniec – wzniesiono w latach 1880-1888. W 1920 
r. przeprowadzono modernizację budynku, likwidując wówczas jego neogotycki 
charakter (nadany mu podczas dziewiętnastowiecznych rozbudów). Po zniszcze-
niach II wojny światowej dokonano częściowej rozbiórki obiektu i zasypano go 
gruzem zebranym z różnych rejonów Ostrowa Tumskiego (Eysymontt et al. 2011). 
W 2012 r. przeprowadzono ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne 
na terenie Alumnatu. W skład zespołu badawczego wchodzili: Tomasz Kastek, 
Maciej Krzywka, Krzysztof Kwaśnica, Michał Stefanowicz, Wiktoria Witkowska, 
Wioletta Nowaczyk i Karol Bykowski. Umożliwiły one poznanie oraz analizę, nie 
tylko ruin tej budowli, a także starszych reliktów zabudowy okolic katedry. Podsta-
wowym problemem badawczym były kwestie kształtu i rozwoju średniowiecznego 
osadnictwa tej części Ostrowa Tumskiego, oraz modyfikacji jego nabrzeża Odry.

WYNIKI BADAŃ

 W trakcie prac wykopaliskowych nie osiągnięto poziomu gruntu rodzime-
go, eksplorację w budynku zakończono na rzędnej 115,90 m n.p.m., zgodnie z za-
łożeniem projektu architektonicznego mającej powstać w tym miejscu biblioteki. 
Sedymenty zalegające poniżej tej rzędnej miały być zabezpieczone betonowym sar-
kofagiem, stanowiącym zarazem posadowienie nowego budynku. W południowej 
części wykopu dawne nawarstwienia znajdowały się głębiej.  

Ryc. 1. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat: a - fragment planu Ostrowa Tumskiego 
z zaznaczonym budynkiem alumnatu i terenem badań (wg Atlas 2001… z uzupełnie-
niami) b - teren badań podczas odgruzowywania piwnic i eksploracji. Widok z wieży 

katedry w kierunku południowym (fot. K. Kwaśnica)
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 Ryc. 2. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat.  Rzut odkrytych murów i reliktów architek-
tonicznych z rozwarstwieniem chronologicznym: 1 – XIII-XV w.; 2 – 2. połowa - koniec 

XV w.;  3 – około lat 1470-1525; 4 – renesans I, około lat 1580-1630; 5 – renesans II, 
około lat 1580-1630; 6 – około r. 1840; 7 – około r. 1880; 8 – XX w.; 9 – mury barokowe 

na fundamentach średniowiecznych

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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Obszar badań został podzielony na 18 sektorów, wytyczonych przez mury funda-
mentowe alumnatu, oraz ściany profilowe ograniczające wykop. Łącznie zbadano 
około 1576 m2.
 Analiza profili ziemnych oraz wykonanych odwiertów wykazała, że po-
ziom użytkowy w obrębie korpusu Alumnatu, a zwłaszcza na południe od budynku 
był systematycznie podnoszony poprzez nasypy. Powiększano tym samym teren 
wyspy oraz zwężano koryto Odry, chroniąc równocześnie teren przed zalewaniem. 
Prace te miały miejsce zarówno w XVI, XVII jak i XVIII w. W XIX w. następowały 
już tylko regulacje linii brzegowej i muru nabrzeża. Na południe od gmachu kon-
wiktu, na dostępnej badaniom głębokości, znajdowały się już nawarstwienia narzu-
cone w czasach nowożytnych. Również poziom posadzek w piwnicach konwiktu,  
w obawie przed wilgocią, został podwyższony w XVIII w. Z punktu widzenia hi-
storii architektury i archeologii, najistotniejszym odkryciem było zidentyfikowanie 
reliktów fundamentów z okresu gotyku, schyłkowego gotyku/wczesnego renesansu 
i renesansu pod posadzkami barokowej części Alumnatu (rozplanowanie reliktów 
przedstawiają ryc. 2, 3, 4). Nie odkryto śladów lokalizowanych w tym miejscu for-
tyfikacji bastejowych (Atlas 2001, plansza 6, obiekt 3U).

Ryc. 3. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Rzut odkrytych murów, reliktów architekto-
nicznych i obiektów z rozwarstwieniem chronologicznym: 1 –  XIII-XV w.; 2 – 2. połowa 

XV w. - koniec XV w.;  3 – około lat 1470-1525; 4 – renesans I, około lat 1580-1630; 
5 – renesans II, około lat 1580-1630; 6 – około r. 1840; 7 – około r. 1880; 8 – XX w.;
 9 – mury barokowe na fundamentach średniowiecznych; 10 – strzępia; 11 – styki; 

12 – mur skuty; 13 – łęk, sklepienie; 14 – schody, 15 – komunikacja, schody
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 Choć w tym artykule skupiamy się zasadniczo na przedstawieniu i inter-
pretacji najstarszych odkrytych obiektów i zabytków architektonicznych, warto 
wspomnieć o barokowej części Alumnatu, ponieważ na tle wrocławskich budyn-
ków z tego okresu wyróżnia się wręcz kunsztem budowlanym. Zazwyczaj wroc- 
ławski warsztat budowlany w okresie baroku charakteryzuje się wykorzystaniem 
odzyskanej cegły i słabą zaprawą piaszczysto-wapienną bez grudek niedokalcy-
nowanego wapna. W alumnacie zastosowano cegłę nową, mocną, o ostrych kra-
wędziach, oraz jaśniejszą mocną zaprawę wapienną. Sklepienia były osadzane na 
starannie przygotowanych oporach, a zasłonięte pachami sklepień partie ścian 
miały na całej długości strzępia do umocowania tychże sklepień. Poza niektóry-
mi oporami sklepień i partiami ściśle fundamentowymi wątek był dość regularny, 
naprzemiennych warstw główek i wozówek. Ściany były ze sobą przewiązane lub 
połączone za pomocą strzępi. Lica były otynkowane. Piwnice sklepiono kolebami, 
które w większych pomieszczeniach posiadały szerokie lunety. W korytarzu skrzy-
dła zachodniego lunety miały naprzemienny rytm. Mniejsze pomieszczenia i kory-
tarzyki sklepiono niskimi kolebami odcinkowymi. Konstrukcje schodów wsparto 
na gurtach lub kolebach. Przejścia przekryto łękami odcinkowymi, a ich ościeża 
wykonano z ciosów piaskowcowych. Kamienne były również parapety okien parte-
ru. Piwnice były stosunkowo niskie. Sklepienia korpusu mierzyły w strzałkach od 
1,85 do 2,32 m, natomiast w skrzydle zachodnim około 2,2 m (po nieznacznym 
podwyższeniu poziomu posadzek).

Ryc. 4. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Przekroje przez najstarszą część budynku 
wraz z rozwarstwieniem chronologicznym: 1 –  XIII-XV w.; 2 – 2 połowa XV w. - koniec 
XV w.;  3 – około lat 1470-1525; 4 – renesans I, około 1580-1630; 5 – renesans II, około 

1580-1630; 6 – około r. 1840; 7 – około r. 1880; 8 – XX w.

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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 W całym badanym obiekcie nie zauważono żadnych dowodów na zmiany 
koncepcji architektonicznej w trakcie budowy. Jedynym wyjątkiem była część latry-
nowa składająca się z dwóch komór, z których jedna zaopatrzona została w kanał 
wyprowadzający nieczystości na zewnątrz bryły budynku (do rzeki). Po pewnym 
czasie (być może ze względu na niestabilny poziom wód) z kanału zrezygnowano. 
Został on zamurowany, zaś za skrzydłem zachodnim na solidnej podmurówce po-
wstała drewniana latryna, z której mierzwę wybierano już „ręcznie”. 
 Zaskoczeniem był fakt, że trzon drugiego traktu korpusu konwiktu opar-
to na fundamentach starszej budowli, którą na podstawie techniki i technologii 
konstrukcji datujemy na lata 1470-1525. Jej mury zostały rozebrane (po wykona-
niu poziomu wyrównawczego) średnio do rzędnej 116,92 m n.p.m.1 Dokładnie na 
jej ścianach kardynalnych wzniesiono część murów budynku barokowego(ryc. 5). 
Murowana budowla schyłkowogotycka miała plan trapezu prostokątnego (w przy-
bliżeniu prostokąta) i wymiary około 8,9 x 25,1 m. Zwrócona była kalenicą w stronę 
katedry (ryc. 3, 4). 

Ryc. 5. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 5. Widok na wewnętrzne lico ściany 
północnej budowli schyłkowogotyckiej oraz wzniesione na nim mury Alumnatu z okresu 

lat 1725-1729 (fot. M. Krzywka)

1 Wydaje się nieprawdopodobne, że budowy obiektu nie ukończono, zważywszy na to, że założono 
   w nim później ściany dzielące trakt drugi, a przyległe filary świadczą o dostawieniu do głównej 
   bryły budynków drewnianych.
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Relikt architektury Sektor Wymiary cegieł długość/szerokość/wysokość w cm 

Budowla schyłkowogotycka, 
ściana południowa 5, 6 i 7

-/11,5/8,5; 20/-/8 (kształtka sklepienna); -/16,3/7 
(kształtka sklepienna); 

21/-/8,2 (kształtka sklepienna), 25,8/-/8,6; 24,9/-/9; 
25,8/-/8,2; -/12,5/9; 

26/-/8,6, 24/-/7,8; 27,5/-/8,4; 25,5/-/10; 26/-/9,8; 
26/-/8,9; -/11,9/9,2;

-/11,6/8,5, 26/-/7,5; 25/-/9,2

Budowla schyłkowogotycka, 
ściana zachodnia 6

25,5/-/9,8; 27/-/7,7; 26,8/-/9,8; -/12,7/8,3; 27,2/-/7,5; 
-/12/8,5; 26,1/-/7,6; 26,1/-/8,1; -/11,5/8,3; 26,7/-/9,6; 

-/12/9,1; 26/-/8,6; -/11/9; 26,6/-/8,2; 
26,4/-/8.6; -/11,5/8,2; -/12/9,4

Budowla schyłkowogotycka, 
ściana północna 5, 6

26/-/7,1; 25,4/-/7,5; 25,7/-/7,3; -/12/8,5; -/12,1/7,9; 
27,2/-/8,2; -/11,6/9; 28,1/-/7,5; -/13/8; 27/-/8; 

-/12.1/8,5; 25,1/-/9; 25,5/-/10; 25,5/-/8,8; 
25,4/-/7,5; 26,4/-/7,5; 26/-/8,2; -/12/7,8; -/12,7

Poprzeczne ławy fundamen-
towe w budowli schyłkowogo-

tyckiej
5

27/-/7,6; -/12/7,6; 27/-/8; -/11,3/8,5; -/12,4/7,2; 
-/12,4/7,3; -/12,3/7,2;

-/11,3/8,2; -/13,6/8; 28,5/-/7,5 (łęk); 28/-/7,8; 
-/13,8/8,2; 28,9/-7,9; -/11/9,2; 27,9/-/8; 27,2/-/8,5; 
-/12,8/8; -/13,9/8,2; 28,8/-/8; 26,4/-/7,6; -/13,2/8,7;

27/-/6,1; 26,2/-/7,7; 28,2/-/8,2; -/13,2/8,3; -/12,5/8,5; 
27,2/-/8,8; 26,4/-/7,6; -/13,2/8,7; 27/-/6,1; 

26,2/-/7,7; 28,2/-/8,2; 26,5/12,5/8,2; 28,2/13/8; 
27,3/-/8,2; -/12,5/8,8

Ścianka działowa starszej fazy 
budowli schyłkowogotyckiej 5 27/-/8,5; 25/-/8,5; 25,9/-/8,6; 26,4/-/9,3; -/12,2/9

Fundamenty gotyckiego 
budynku szkieletowego, filar 

północny
2 -/-/8; -/-/8,2; 26,3/13,2/9; 25/11,3/8,3

Fundamenty gotyckiego 
budynku szkieletowego, filar 

środkowy
3 25,6/12/9; 25/12,5/7,9; 25,6/12,9/8; 25/12,8/8,5

Fundamenty gotyckiego 
budynku szkieletowego, filar 

południowy
3

27,7/13,6/7; 25,5/11,8/8,3; 25,6/12,3/8,5; 25,3/-/8,7; 
27/11,8/10; 

26,2/12,6/9,2; 25,7/11,9/9,1; 25,6/13,2/8,6

Ława gotycka fundamentowa 2 25,4/-/-; -/-/8,6; -/12,5/7,7; 26,7/-/8; 26,5/-/8,5; 
-/12,4/8,4; -/12,4/8,4; -/12/8,2

 W odległości 5,5 m na wschód od tego budynku, odkryto trzy prostokąt-
ne filary wzniesione w technice charakterystycznej dla średniowiecza (niwelacje 
stropów 116,04, 116,22 i 116,32 m n.p.m.). Na wysokości środkowego z filarów, 
w połowie odległości do wschodniego muru budowli schyłkowogotyckiej znaj-

Tabela 1. Wymiary cegieł użytych do budowy odsłoniętych elementów architektonicznych

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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dował się płycej posadowiony relikt kolejnego filara. Była to właściwie tylko jego 
stopa, zbudowana z kamieni oraz rozdrobnionej cegły spojonych zaprawą. Z kolei 
na przedłużeniu ściany wschodniej budowli schyłkowogotyckiej zarejestrowano 
solidną, kamienno-ceglaną ławę fundamentową. Pomierzona szerokość reliktu 
wynosiła 1,12 m, natomiast długość 1,70 m. Lokalizacja elementów nie może być 
przypadkowa i należy sądzić, że stanowiły one podparcie ścian obwodowych i mię-
dzytraktowej budynku szkieletowego. W warstwach związanych z tymi elementami 
znaleziono głównie ceramikę pochodzącą z XIV-XV w. 
 W obrębie kalenicowego budynku schyłkowogotyckiego oraz wewnątrz 
położonego na wschód, domniemanego budynku szczytowego, zostały odnalezio-
ne relikty starszych bruków i filarów średniowiecznych, a także pozostałości dwóch 
pieców ceglanych. Układ tych obiektów wskazuje na to, że rozplanowanie zabudo-
wy w tej części Ostrowa Tumskiego było nieregularne, lub zgodne z pierwotną linią 
brzegową wyspy. W sektorze 7 relikty te usytuowane były w linii północny-zachód 
południowy-wschód, natomiast w sektorze 6 były już zgodne z orientacją Alumna-
tu, i budynku z okresu 1470-1525. Z reliktów, oraz pozostających w relacji z nimi 
warstw, pozyskano materiał ruchomy datowany  na XIII-XV w.
 Do młodszych reliktów architektury zachowanych na badanym terenie, 
a powstałych jeszcze przed budową Alumnatu należały: mury renesansowej, nie-
podpiwniczonej (przypuszczalnie drewnianej) przybudówki do prostokątnego bu-
dynku schyłkowogotyckiego, mur związany z nabrzeżem (fortyfikacja?) Odry oraz 
fundamenty młodszego niezidentyfikowanego budynku z piwniczką. Po analizie 
techniki i technologii konstrukcji należy uznać, że obiekty te powstały w okresie 
1580-1630.
 Wymiary cegieł użytych do budowy odkrytych elementów architektonicz-
nych przedstawiono w tabeli 1.

OPIS RELIKTÓW ŚREDNIOWIECZNYCH ORAZ Z PRZEŁOMU 
ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH 

Budowla schyłkowogotycka

 Zachowały się ściany obwodowe ułożone z cegieł w wątku polskim. 
Mury obwodowe – południowy, zachodni i północny – były ze sobą przewiązane 
w narożnikach. Ścianę wschodnią wykonano już w technologii schyłkowogotyc-
kiej/wczesnorenesansowej, na co wskazuje użycie jasnoszarej zaprawy wapiennej                            
z grudkami niedokalcynowanego wapna. Dostawiono ją do starszej ściany północ-
nej przy użyciu strzępi. Wszystkie ściany wykonano więc w jednej fazie budowlanej.  
 Ścianę południową (na odsłoniętych odcinkach) zbudowano, niemal wy-
łącznie, z cegieł ułożonych w wątku gotyckim. Jedynie jej zewnętrze lico, widocz-
ne w obrębie sektora 7 (północno-wschodni narożnik), zawierało nieregularności 
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związane z użyciem kamieni i serii cegieł ułożonych główkami (ryc. 6). Przypusz-
czalnie nastąpiło w tym miejscu podbicie lub wtórne wykorzystanie materiału ze 
starszego istniejącego tutaj filaru, lub muru średniowiecznego). Rozmiary cegieł 
były zróżnicowane, obecne były również cegły niższe, charakterystyczne dla okre-
su renesansu. Grubość muru wynosiła 1 m. 

 Ścianę zachodnią wykonano nieco mniej starannie. W jej części północ-
nej regularny ceglany wątek gotycki zaburzyło użycie dwóch większych kamieni, 
zaś w partii środkowej znajdowała się ceglana rolka o długości 1,76 m oraz poje-
dynczy płaski kamień, a także serie główek łamiące rytm wątku jednowozówko-
wego. Lico nie było zupełnie płaskie i regularne zapewne ze względu na podmokły 
grunt, który spowodował zniekształcenia w poziomach cegieł. Użyty materiał cegla-
ny miał również różnorodne wymiary. Nie znamy dokładnej grubości tego muru. 
 Ściana północna została wykonana bardzo niestarannie. W licu użyto dużo 
kamienia (ryc. 7) (w obrębie sektora 6 i 2 wyraźnie panuje w licu bałagan). W sek-
torze 5 górna partia zachowanego lica ma już czytelny wątek gotycki, w dolnej 
partii jest sporo kamieni, oraz w części wschodniej łęk konstrukcyjny o roz-
piętości 1,2 m. W sektorze 6 zarejestrowano fragment odsadzki fundamentowej                         
o szerokości 0,3 m.
 Materiał ceglany w ścianach (oprócz wschodniej) spojono jasnobeżową 
zaprawą piaszczysto-wapienną z grudkami niedokalcynowanego wapna. Budy-
nek miał jeden trakt i był wtórnie podzielony na pasma, murami wykonanymi już            
w schyłkowym gotyku/wczesnym renesansie.

Ryc. 6. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 6. Widok na zewnętrzne lico ściany 
południowej budowli schyłkowogotyckiej (fot. K. Kwaśnica)

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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 Zarejestrowano 4 poprzeczne ławy fundamentowe (ryc. 8), zbudowane w tech-
nice filarowo-łękowej, z cegieł o różnorodnych rozmiarach oraz z pojedynczych ka-
mieni. Spoiwo stanowiła jasnoszara zaprawą piaszczysto-wapienna, zawierającą grudki 
niedokalcynowanego wapna oraz drobiny prażonego granitu. Każda ława składała się 
z pojedynczego filara i dwóch łęków. Ławy miały szerokości po około  0,8 m. Prosto-
kątne filary rozmieszczono na dłuższej osi budynku. Pomiędzy filarami  i ścianami 
podłużnymi rozpięto łęki, dostawiając je do lic ścian, a w niższej partii opierając na 
specjalnie przygotowanych półfilarkach o szerokości jednej główki (ryc. 7). Fragmen-
ty takich elementów zostały zidentyfikowane w części zachodniej budynku, gdzie 
łęki, skrajnej z czterech ław, zostały zburzone i usunięte w związku z pogłębieniem 
piwnic jeszcze w okresie baroku lub dopiero w XIX-XX w. 
 Każdy łęk składał się z trzech rzędów cegieł, z których dolny i górny miały 
szerokość jednej główki, a środkowy jednej wozówki. Partie filarów i ław nadbu-
dowane ponad skłonami łęków wykonano z cegły układanej w wątku gotyckim. 
Do budowy filarów sporadycznie używano także kamieni.  Średnia rzędna, do wy-
sokości której przetrwały korony ław to: 116,76 m n.p.m.  
 Fundament najbardziej wysunięty na zachód zachował się i dostępny był 
fragmentarycznie. Przetrwały: północny półfilarek dostawiony do ściany obwodo-
wej budynku, półfilarek południowy wraz z wezgłowiem i niewielkim fragmentem 

Ryc. 7. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 2. Widok na zewnętrzne lico ściany 
północnej budowli schyłkowogotyckiej (fot. K. Kwaśnica)

M. Krzywka, K. Kwaśnica, Z. Wiśniewski
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łęku (ryc. 7) oraz filar centralny, który dostępny był na długości 1,17 m i szerokości 
0,78 m. Jego część południowa z wezgłowiem znajduje się nadal częściowo pod 
stopą młodszego filara barokowego. 
 Opisane ławy fundamentowe niekoniecznie wiązały się ze ścianami dzie-
lącymi wnętrze. Mogły stabilizować jedynie filary sklepień. Wnioskujemy o tym na 
podstawie niewielkiej odległości pomiędzy fundamentami w zachodniej i wschod-
niej części budowli, a także z rozmiarów obiektu i pomieszczeń jakie mogły po-
wstać w jego wnętrzu. Klasycznym układem palacjalnym byłby podział na trzy pa-
sma z sienią w paśmie środkowym, oraz dużą aulą z centralnym filarem w paśmie 
zachodnim. W paśmie wschodnim mieściłaby się komunikacja.

Ścianka działowa starszej fazy budowli schyłkowogotyckiej (ryc. 8b, 9a)

 W południowo-wschodnim narożniku sektora 5 znaleziono ciągłą ławę 
fundamentową, szerokości 0,6 m. Element miał długość 2,75 m. Przebiegała z po-
łudniowego-zachodu na północny-wschód. Wykonano ją w technologii znamien-
nej dla krańcowego gotyku/wczesnego renesansu. Mogła być zatem współczesna 
murom obwodowym dużego schyłkowogotyckiego budynku. Została ona przykuta  
w celu przerzucenia młodszego łęku jednej z omówionych wyżej ław fundamento-

Ryc. 8. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 5: a – widok sektora od strony 
wschodniej; b – widok sektora od strony zachodniej. 1 – bruk średniowieczny (XIII w.); 

1a – relikty fundamentu filarowo-łękowego (XIV-XV w.); 1b – relikty fundamentu filaro-
wo-łękowego (XIV-XV w.); 1c – relikt filara średniowiecznego; 2 – mury schyłkowogotyc-
kie; 3 – ścianka wydzielająca klatkę schodową? (lata 1470-1525); 3a – poprzeczne funda-

menty filarowo-łękowe (lata 1470-1525); 4 – mury barokowego Alumnatu (lata 1725-1729) 
(fot. M. Krzywka) 

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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wych. Stanowiła też najwyraźniej podbicie starszego średniowiecznego filaru ce-
glano-kamiennego, który zachował się szczątkowo (w rzucie 48 x 60 cm). Piasz-
czysto-wapienna zaprawa użyta do jego budowy miała barwę beżową. Trudno jest 
zinterpretować te relikty. Najprawdopodobniej mur wsparty na ławie wydzielał 
komunikację, wiązał się z wewnętrzną klatka schodową, użytkowaną w pierwszej 
fazie budynku schyłkowogotyckiego (przed budową dzielących jego wnętrze po-
przecznych fundamentów filarowo łękowych). 

Fundamenty budynku szkieletowego (ryc. 10 i 11)

 Filar, najbardziej wysunięty na północ, miał prostokątny plan i wymia-
ry 0,58 m x 1 m. W odległości 3,35 m na południe posadowiony był drugi filar 
o wymiarach 0,73 x 0,44 m. Ostatni filar położony był 3,15 m na południe od po-
przedniego. Zbudowano go na planie prostokąta o bokach 0,5 x 0,64 m. Wszystkie 
obiekty zostały wykonane przy użyciu zapraw piaszczysto-wapiennej o barwie żół-
to-beżowej z wyraźnymi grudkami niedokalcynowanego wapna. Stan zachowania 
reliktów był bardzo słaby - zaprawa silnie zwietrzała. 
 Ławę fundamentową, którą odkryto na linii wschodniej ściany budowli 
schyłkowogotyckiej, wykonano z kamieni oraz cegieł spojonych szaro-beżową za-
prawą piaszczysto-wapienną z grudkami niedokalcynowanego wapna. Zarejestro-

Ryc. 9. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat: a – sektor 5, ścianka z lat 1470-1525, prawdo-
podobnie wydzielająca komunikację pionową oraz pozostałości podbitego przy jej pomocy 

starszego filara (fot. K. Kwaśnica); b – sektor 2, relikt filara średniowiecznego
 (fot. M. Krzywka)

M. Krzywka, K. Kwaśnica, Z. Wiśniewski
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Ryc. 10. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 3, trzy filary fundamentujące budynek 
drewniany (lata około 1470-1525) (fot. K. Kwaśnica)

Ryc. 11. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 2, jeden z filarów fundamentujących 
budynek drewniany (lata około 1470-1525) (fot. K. Kwaśnica)

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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wana szerokość reliktu wynosiła 1,12 m, natomiast długość 1,70 m. Ława została 
zerwana, podczas budowy ściany frontowej Alumnatu w latach 1725-1729.

Piece

 Znajdowały się w sektorze 6. Wcześniejszy z nich zachował się szczątko-
wo – zniszczony został przez wkopy budowlane pod południowy mur budynku 
schyłkowogotyckiego, a także półfilarek poprzecznego fundamentu. Ściankę pie-
ca uchwycono w profilu południowym sektora. Zbudowano ją z cegieł spojonych 
tłustą zielonkawą gliną. Spoiwo nie było przepalone, co przemawia za tym, że 
w piecu nie uzyskiwano szczególnie wysokich temperatur (ryc. 12). Drugi piec, 
młodszy – analogicznie skonstruowany – położony był w południowo-zachodnim 
narożniku budynku schyłkowogotyckiego. Południowa i północna ścianka pieca 
zostały usunięte w momencie wznoszenia murów z lat 1470-1525. Strop reliktu 
znajdował się na rzędnej ok. 116,6 m, natomiast dno 62 cm niżej. Zidentyfikowano 
2 poziomy użytkowe pieca (ryc. 13). Z okresem funkcjonowania tego urządzenia 
wiązały się warstwy o łącznej miąższości 25-32 cm, zawierające glinę, polepę oraz 
spaleniznę. Z obiektów oraz warstw pozyskano ceramikę datowaną na XIII-XIV w. 

Filar w sektorze 6 (ryc. 12)

Ryc. 12. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 6, profil wschodni. Strzałkami 
oznaczono relikt ceglanej ścianki pieca oraz filar średniowieczny (XIV-XV w.). Widoczny 

także półfilarek i fragmenty łęku fundamentu arkadowego (lata 1470-1525) 
(fot. i rys. K. Kwaśnica)

M. Krzywka, K. Kwaśnica, Z. Wiśniewski
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 Poziomy związane z piecami przecięte zostały wąskim wkopem, wypeł-
nionym luźno wrzuconymi cegłami oraz kamieniami, zalanymi zaprawą piasz-
czysto wapienną o intensywnej beżowej barwie, zawierającą rzadkie grudki nie-
dokalcynowanego wapna. Zbudowano w ten sposób filar – najpewniej element 
fundamentu arkadowego. Niszczony był później przynajmniej dwukrotnie, pod-
czas konstruowania łęku poprzecznej ławy fundamentowej z okresu lat 1470-1530, 
oraz w trakcie osadzania filara barokowego Alumnatu. 
 W stropie reliktu opisywanego filara, w profilu zachodnim sektora, znaj-
dowała się pojedyncza cała cegła. Jej ukośne ułożenie mogło wynikać z tego, że 
stanowiła wezgłowie łęku, przerzuconego w kierunku południowym. Drugi punkt 
podparcia łęku, czyli kolejny filar, mógłby się znajdować około 2,8 m na południe. 
W tym właśnie miejscu, w licu południowym ściany południowej budynku schył-
kowogotyckiego, znajdują się nieregularności w wątku i kamienie. 

Ryc. 13. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Sektor 6, profil i rzut drugiego pieca 
średniowiecznego (XIII-XIV w.) (fot. i ryc. K. Kwaśnica)

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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Fundamenty filarowo-łękowe i bruk w sektorze 5 i 2 (ryc. 8a, b i 9b)

 W środkowej części sektora, na poziomie około 115,94 m n.p.m. znaj-
dowały się szczątki (najpewniej) filarów fundamentu arkadowego muru średnio-
wiecznego biegnącego z południowego-zachódu na północny-wschód. Funda-
ment miał około 1 m szerokości. Relikty zachowały się w postaci soczew gruzu 
kamienno-ceglanego, spojonych zaprawą piaszczysto-wapienną o intensywnej 
żółto-beżowej barwie. Wznosząc filary uszkodzono starszy bruk położony na 
zielonkawej warstwie gliny zmieszanej z piaskiem. Materiał ceramiczny zebrany 
z warstwy datowano na XIII w. Nie dało się ustalić, czy bruk wyznaczał poziom 
użytkowy budynku, czy jakiegoś traktu. 
 Prostopadle do ciągu szczątkowo zachowanych filarów biegł spód ceglanej 
średniowiecznej stopy fundamentowej kolejnego filara. Element ten miał długość 
1,12 m i zachowaną szerokość 0,39 m. Składał się z cegieł i ich fragmentów ułożo-
nych na płask i spojonych beżową zaprawą wapienną z nielicznymi grudkami nie-
dokalcynowanego wapna. Na przedłużeniu tej stopy fundamentowej – 1,7 m w kie-
runku południowo-wschodnim odkryto soczewkę gruzu ceglanego, która mogła 
stanowić pozostałość drugiego podobnego filara fundamentującego tę samą ścianę. 
 Nie zarejestrowano styku pomiędzy opisanymi wyżej reliktami funda-
mentów filarowo-łękowych, ze względu na zakłócenie powstałe podczas prac bu-
dowlanych w okresie lat 1470-1525. Najbardziej prawdopodobne jest, że relikt ce-
glanej stopy fundamentowej filara był młodszy od średniowiecznego fundamentu 
filarowo-łękowego, przebiegającego z północnego wschodu na południowy zachód 
i został do niego dostawiony. 
 W sektorze 2 odkryto strzęp stopy fundamentowej kolejnego elementu ar-
chitektonicznego – przypuszczalnie filara. Wykonano go z fragmentów cegieł o for-
matach średniowiecznych.
 Zbiór ceramiki znaleziony w najstarszych badanych poziomach, w któ-
rych wykonano wykopy pod budowę średniowiecznych, filarów datujemy szeroko 
na okres od XI do XV w.

REZULTATY I DYSKUSJA

 Jedynie w obrębie sektorów 2, 5, 6 i 7 znajdowały się warstwy, zawierające 
względnie jednorodne chronologicznie zbiory zabytków ruchomych (nr inw. 11, 
33, 34, 42, 75, 77, 81 i 82). Sektory te zlokalizowane były w północnej części bada-
nego terenu, tam też odsłonięto opisane powyżej najstarsze relikty i obiekty. Pozo-
stałe warstwy miały charakter zasypów i zawierały ceramikę pochodzącą z późnego 
okresu nowożytnego oraz czasów współczesnych, lub też o bardzo szerokiej chro-
nologii – począwszy od XI do XIX/XX w. Najwięcej takich poziomów, o znacznej 
grubości znajdowało się w południowej części wykopu. Wynikało to z systematycz-
nego powiększania obszaru wyspy kosztem zwężania szerokości koryta rzeki Odry.

M. Krzywka, K. Kwaśnica, Z. Wiśniewski
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Ryc. 14. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Wybór zabytków specjalnych: a – kowadeł-
ko żelazne, sektor 3, poziom 1, nr inw. 23 (chronologia nieokreślona); b – butelka szklana, 

sektor 11, budynek renesansowy, nr inw. 102 (2. poł. XIX-1. poł. XX w.); c – oprawka 
kościana, sektor 7, poziom 1 (zasyp), nr inw. 81 (koniec wczesnego  lub początek późnego 

średniowiecza); d – moneta, grosz praski, sektor 6, zasyp, nr inw. 68 (rys. M. Krzywka)

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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Ryc. 15. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Fragment nowożytnego naczynia ze sceną 
ukrzyżowania, sektor 17, zasyp - poziom fundamentu z lat 1580-1630, nr inw. 110; a – 

dokumentacja fotogrametryczna wraz z przekrojami;
b – widok aksonometryczny modelu 3D

M. Krzywka, K. Kwaśnica, Z. Wiśniewski
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 Zastosowanie filarowo-łękowego systemu fundamentowania budynków 
tłumaczyć należy dużą miąższością nawarstwień antropogenicznych w badanym 
rejonie wyspy. Uniemożliwiały one oparcie fundamentów na skale macierzystej.
 W trakcie doczyszczania sektora 6, w warstwie poniżej posadzki znalezio-
no grosz praski (ryc. 14d). Do ciekawszych zabytków ceramicznych i szklanych, 
wskazujących na charakter miejsca należą: fragment nowożytnego naczynia ze sce-
ną ukrzyżowania (ryc. 15) oraz butelki szklanej z wizerunkiem baranka (ryc. 14b). 
Na uwagę zasługują również: rogowa oprawka (ryc. 14c), stalowe kowadełko (ryc. 
14a) oraz zbiór dziewięciu kul armatnich odkrytych w jednym z dołów na wapno      
z okresu baroku. Zbiór uzupełnia 6 fragmentów fajek glinianych i porcelanowych.
 Datowanie młodszej grupy odkrytych reliktów architektonicznych, na 
czas późnego oraz schyłkowego gotyku/renesansu, umożliwia porównanie bada-
nego rejonu z wizerunkiem tej części Ostrowa Tumskiego ukazanym na planie 
Weinerów z 1562 r. (ryc. 16). W badanym rejonie widoczny jest duży kalenicowy 
budynek oraz przylegające do niego od wschodu, węższe budynki szczytowe. Ob-
raz ten jest zgodny z układem odsłoniętych reliktów zabudowy. Nawet mur zwią-
zany z domniemaną komunikacją pionową w budowli schyłkowogotyckiej zdaje 
się odpowiadać umiejscowieniu wejścia w elewacji południowej na dawnym wi-
doku aksonometrycznym. 
 Nie zostały odnalezione żadne relikty, które można identyfikować z re-
konstruowanymi na terenie Alumnatu szesnastowiecznymi fortyfikacjami. 

Ryc. 16. Wrocław - Ostrów Tumski, Alumnat. Zabudowa terenu Alumnatu na planie 
aksonometrycznym Weinerów z 1562 r.

Badania na terenie wrocławskiego Alumantu na Ostrowie Tumskim w 2012 r.
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WNIOSKI 

 Wymuszone przez inwestycję zakończenie badań na rzędnej 115,90 m 
n.p.m. wiąże się oczywiście z niedosytem badawczym. Niemożliwe było dotarcie 
do – tak interesujących –  nawarstwień osadniczych z XIII w. oraz wczesnośre-
dniowiecznych, które zalegają poniżej. Pocieszać może fakt, że tym kosztem ocalo-
no piwnice i części sklepień barokowego Alumnatu. Niestety po renowacji walory 
warsztatowe tej budowli przed historykami architektury ponownie zakryje tynk.  
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