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Abstract: 

   

 This paper presents a part of the results of archaeological excavations conducted 
in 2013 near Kazimierza Wielkiego street in Wrocław. The study focuses on two sections of 
late medieval pipeline discovered in the excavated area. An analysis of the explored features 
and archaeological material is applied to approximate the chronology and the specifity of the 
find. The obtained results indicate that the two sections of the pipeline were most probably 
constructed in separate periods. This finding and the conclusions made shed more light on the 
location and the course of aqueduct threads in medieval Wrocław.
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WSTĘP

 Niniejszy artykuł dotyczy wyników najnowszych, ratowniczych badań ar-
cheologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w trójkącie ulic Kazimierza 
Wielkiego, świętego Mikołaja i Ruskiej, od kwietnia 2013 do stycznia 2014 roku. 
Dostarczyły one nowych informacji o zaopatrzeniu Wrocławia w wodę. Badania 
były prowadzone przez firmę AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o., pod kierow-
nictwem Tomasza Płonki. W wyniku prac archeologicznych odkryto dwie nowe 
nitki wodociągowe, będące najprawdopodobniej prywatnymi przyłączami do 
głównej magistrali biegnącej ulicą Kazimierza Wielkiego.
 Omawiany wodociąg odsłonięto na terenie działek przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego nr 3 oraz 5a. Dawniej była to część ulicy Nowy Świat (Neuweltgasse), 
która biegła wzdłuż zachodniej strony pierwszej (wewnętrznej) fosy miejskiej, od 
ul. Ruskiej do ul. Antoniego Cieszyńskiego. Południowy odcinek ul. Nowy Świat 
(dawne posesje 41-49), od ul. św. Mikołaja do ul. Ruskiej, dopiero przed kilku-
dziesięciu laty został włączony do ul. Kazimierza Wielkiego. Sama ulica została 

a R. Biel, Biel.Radoslaw@gmail.com, Kraszewskiego 30, 43-502 Czechowice-Dziedzice. 
b K. Serwatka, kamserw@gmail.com, Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze Uniwer-  
   sytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław.

283-300



284

wspomniana po raz pierwszy w źródłach w 1324 r., przy czym, jej nazwa została 
przyjęta w 1702 roku od stojącego przy niej domu zwanego Neuwelt.
 Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań wykopalisko-
wych wodociągu. Do zrealizowania tego celu posłużono się zarówno podstawowy-
mi metodami analizy zabytków ruchomych i obiektów archeologicznych, wspar-
tymi przez datowanie dendrochonologiczne, a także wykorzystano rozwiązania 
spoza klasycznej metodologii archeologii. Analizie poddano układy obiektów, 
ich wypełniska oraz ceramikę naczyniową i budowaną odkrytą w obiektach. Do-
datkowo przeprowadzono geometryczno-morfometryczną analizę konturu cera-
micznych segmentów wodociągu. Wyniki tych prac wskazują na różnoczasowość 
powstania obu fragmentów wodociągu oraz na prawdopodobne naprawy przepro-
wadzone w obu sekcjach, które mogły powodować zakłócenia pierwotnego układu 
i zmiany struktury obiektów.

Z HISTORII BADAŃ

 Badania archeologiczne rozwoju sztucznej sieci wodnej średniowieczne-
go i nowożytnego Wrocławia prowadzone są już od prawie pół wieku (Kaźmier-
czyk 1970; Płonka, Wiśniewski 1989; Wiśniewski 1995; Buśko 1999). Budowanie 
studni we Wrocławiu potwierdzone jest od początku XIII wieku, są to odkrycia 
na lewym brzegu Odry, na dzisiejszym pl. Dominikańskim (Berduła i inni 1993, 
104-108; Buśko, Piekalski 1993, 131-132). Aż do późnych czasów nowożytnych 
studnie mieściły się zazwyczaj w tylnych częściach działek mieszczańskich (Piekal-
ski 2004, 11). Datowanie początków budowy wodociągów w XIII wieku pozostaje 
niejednoznaczne, wiadomo jednak, że istniały one już w XIV wieku. Potwierdzają 
to zarówno źródła archeologiczne jak i historyczne (Cembrzyński 2011). W okre-
sie między XIV a XVI w. na terenie miasta powstały trzy rurmusy, inaczej domy 
wodne lub kunszty, których zadaniem było spiętrzanie wody i dostarczanie jej do 
nitek wodociągowych. 
 Wraz ze wzrostem liczebności ludności powstawał podstawowy problem 
odpowiedniego zaopatrzenia w wodę coraz to większej liczby osób. W przypadku 
średniowiecznego Wrocławia sytuacja wyglądał podobnie jak w całej Europie tego 
czasu. Wrocław zaliczany do dużych miast Europy Środkowej, u schyłku średnio-
wiecza zamieszkiwało 20 000 osób (Goliński 1997). Gęstość oraz rodzaj zabudowy 
zmieniał się na przestrzeni wieków, jednak przez większość czasu charakteryzowa-
ła się ona niewielką odległością do źródeł zaopatrzenia w wodę. Zabudowania le-
żały zwykle nie dalej niż 300 m od brzegu Odry, Oławy lub którejś z fos miejskich. 
Poziom wód gruntowych znajdował się na głębokości od około 4,5 m w Rynku, do 
1 m nad samą Odrą (Chmal, Traczyk 2000, 13). W przedkomunalnej fazie rozwoju 
Wrocławia podstawowymi źródłami wody pitnej oraz wykorzystywanej w proce-
sach produkcyjnych były przede wszystkim naturalne cieki oraz wyprowadzane od 
nich, wąskie kanały (Piekalski 1991, 13, 129) Diametralne zmiany infrastruktury 
wodnej, takie jak budowa studni, kunsztów czy wodociągów, możemy zaobserwo-
wać od początków XII w., oraz czasach późniejszych.
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 Należy zaznaczyć, że tylko część sieci wodociągowej na terenie Wrocławia 
została odkryta podczas badań wykopaliskowych. Znaczny odsetek przebiegu ni-
tek wodociągowych rekonstruowany jest na podstawie przesłanek logicznych oraz 
historycznych (Goliński 2001; Cembrzyński 2011).

MATERIAŁY I METODY

 Obecną posesję Kazimierza Wielkiego 3 tworzą dawne działki ul. Nowy 
Świat nr 43, 44 oraz 45, z kolei działkę nr 5a - parcele 46/47 (MAWrAB, teki nr 
3195, 3196), Wodociąg odkryto na ul. Kazimierza Wielkiego 3, dawnej dział-
ce Nowy Świat 44. Cała zabudowa naziemna została zniszczona podczas działań 
wojennych w 1945 roku. Zasięg parceli wyznaczała ściana frontowa, ściany bocz-
ne oraz ściana tylna. Od obecnego poziomu ulicy Kazimierza Wielkiego (około 
118,00 m n.p.m.) do poziomu około 116,50 m n.p.m., ze względu na liczny gruz 
budowlany oraz współczesne warstwy kulturowe, prace prowadzone były z pomocą 
sprzętu mechanicznego. Do momentu rozebrania murów dawnych kamienic eks-
plorację prowadzono w ich wnętrzach. Eksplorację prowadzono według kolejności 
zalegania warstw stratygraficznych. Wkop budowlany omawianej nitki wodocią-
gowej był niewidoczny nawet na poziomie jednostki uznawanej za grunt nienaru-
szony podczas wznoszenia i wykorzystywania budynków i urządzeń. Do odkrycia 
wodociągu doprowadziła stopniowa eksploracja studni będących częścią tej sieci. 
 Badania obiektów nr 159 oraz nr 152 przebiegały w dwóch podobnych 
etapach. Z poziomu podwórza badano je wyłącznie do głębokości, na którą po-
zwalały względy bezpieczeństwa pracowników. Późniejsze prace, dzięki którym 
osiągnięto dna oraz odkryto rury ceramiczne wbiegające do obiektów, przeprowa-
dzono dopiero, po wspomnianej wcześniej rozbiórce murów i usunięciu gruzowi-
ska. Dzięki temu odsłonięto przebieg całej instalacji wodnej.
 Podczas badań wydobyto bardzo liczny, średniowieczny oraz nowożytny 
materiał zabytkowy, głównie ułamki oraz nieliczne zachowane w całości naczynia 
ceramiczne, szklane, przedmioty żelazne, kości oraz inne. Zabytki w trakcie pisania 
tego artykułu, znajdowały się w trakcie opracowywania, jednak fragmenty odkryte 
w obiektach wchodzących w skład nitki wodociągowej zostały uporządkowane.
 Analizie poddano układy przestrzenne i stratygraficzne odkrytych obiek-
tów i struktur archeologicznych, a także naczynia i ceramikę budowlaną z obiektów. 
Analiza fragmentów naczyń ceramicznych polegała na przypisaniu do poszczegól-
nych grup technologicznych, a dopiero w ich obrębie rozpatrywano drugorzędne 
cechy jak zdobnictwo czy morfologię naczyń. Wykorzystano w tym przypadku 
metodologię klasyfikacji powszechnie stosowaną w badaniach nad ceramiką śre-
dniowieczną z Wrocławia(m.in. Kaźmierczyk 1970, 283-290; Niegoda, Piekalski 
1997). Zwracając uwagę na stopień zachowania poszczególnych zabytków cera-
micznych, w zbiorze wyróżniono cztery kategorie zachowania, przy czym ich zde-
cydowana większość należy do dwóch ostatnich kategorii:

Późnośredniowieczny wodociąg z wykopalisk ....
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1. Całe lub prawie całe naczynia (zachowanie w ponad 75% całości).
2. Fragmenty obejmujące 3 różne elementy morfologiczne naczynia. W przypadku 
     części przybrzeżnych wylew, szyjkę oraz górną część brzuśca, z kolei dla części 
     przydennych – więcej niż połowę dna, stopkę oraz dolną część brzuśca.
3. Obejmujące jedynie 2 elementy morfologiczne.
4. Obejmujące jeden, przeważne mało charakterystyczny, element naczynia.
 Pod względem technologicznym wyróżniono 4 grupy technologiczne  ce-
ramiki (tab. 1), za główne kryterium przyjmując zastosowany wypał, rodzaj do-
mieszki oraz obecność lub brak szkliwienia. Oprócz wspomnianych metod analizy 
układu stratygraficznego i analizy ceramiki naczyniowej, w stosunku do ceramiki 
budowlanej zastosowano analizę morfometryczną tworząc tabele cech metrycz-
nych wyróżnionych przez A. Dwojaka (1993), a następnie zbadano statystycznie 
zależności pomiędzy uzyskanymi wymiarami.

Obiekt numer 
15

Obiekt numer 
152

Obiekt numer 
159

Obiekt numer 
220 RAZEM

Grupa A 26 36% 42 17% 219 23% 24 65% 311 24,00%
Grupa B 39 55% 72 30% 182 19% 3 8% 296 22,84%
Grupa C 5 7% 124 51% 419 45% 6 16% 554 42,75%
Grupa D 1 1% 0 0% 2 0% 0 0% 3 0,22%
Grupa E 1 1% 4 2% 123 13% 4 11% 132 10,19%
RAZEM 72 6% 242 19% 945 72% 37 3% 1296  100%

 Dodatkowo, zastosowano geometryczno-morfometryczną analizę kształ-
tu konturu poszczególnych segmentów wodociągowych. Wykorzystując darmowe 
oprogramowanie PAST (Hammer i inni 2001) służące do statystycznych analiz 
kształtu obiektów, dokonano nałożenia konturów rur z obu sekcji wodociągów, 
które następnie poddano statystycznej analizie wieloczynnikowej. Tego typu me-
todologia jest często wykorzystywana w naukach przyrodniczych a także w arche-
ologii paleolitu (np. Iovita 2011; Serwatka 2014). Pozwala ona na precyzyjną ocenę 
stopnia zróżnicowania morfologii artefaktów na podstawie wartości współrzęd-
nych punktów orientacyjnych (ang. landmarks). Wykorzystując fotografie rur licz-
ba 100 punktów orientacyjnych została wyznaczona wzdłuż konturu segmentów, 
co wiernie odwzorowało ich kształt. Wartości tych punktów następnie poddano 
analizie głównych składowych (Zelditch i inni 2001, 156-158).
 Uzyskane wyniki dotyczące względnej chronologii obiektów porównano 
z wynikami badań dendrochronologicznych.

STRATYGRAFIA

 Na ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu odkryto pięć obiektów archeo- 
logicznych związanych z zaopatrzeniem tej części miasta w wodę. Były to dwa od-
cinki wodociągu oraz trzy studnie (ryc. 1d):

Tabela 1. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego , wodociągi. Udział ilościowy ceramiki 
poszczególnych grup w odkrytych obiektach

R. Biel, K. Serwatka
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a) studnie wodociągowe - rząp przejściowy (obiekt nr 159) oraz rząp końcowy 
     (obiekt nr 152),
b) wykopy budowlane związane z budową wodociągu - odcinek biegnący na za-
     chód od ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku obiektu nr 159 (obiekt nr 
      220A), oraz pomiędzy obiektami nr 152 i 159 (obiekt nr 220B),
c) studnia nie będąca częścią sieci wodociągowej (obiekt nr 15).
 Stropy obu rząpiów uchwycono już na poziomie 116,30 m n.p.m. Sam system 
rurociągowy rozpoznano po pogłębieniu wykopu w okolicach obiektu nr 152. Zarys 
wykopów pod wodociąg uchwycono na średniej wysokości 114,00 - 114,20 m n.p.m. 
W warstwach wyższych był on niewidoczny na tle otaczających depozytów piasku. 
 Dzięki temu, że całość instalacji odkryto dopiero po zburzeniu murów 
kamienic, możliwe było przeprowadzenie szerokopłaszczyznowych badań oraz 
dokumentacja przebiegu całości systemu zaopatrzenia w wodę.

STUDNIE WODOCIĄGOWE

 Możliwe, że obiekt nr 15 pełnił funkcję pierwotnej studni dla działki, 
jednak po zbudowaniu wodociągu zaniechano jej użytkowania. Z analizy rozpla-
nowania wyraźnie widać, że budowniczowie rurociągu wiedzieli o jego istnieniu, 
ponieważ układ ceramicznych segmentów wodociągu wyraźnie przebiega z omi-
nięciem obiektu nr 15. Jako, że nie stanowił on części omawianej instalacji wodnej 
nie będzie on omawiany szczegółowo.
 Podczas badań odkryto dwa rząpie (przepływowy oraz końcowy) (ryc. 
1d). Po studniach zachowały się jedynie relikty drewnianych obudów oraz pozo-
stałości ich dolnych cembrowin, w postaci beczek wykonanych z drewna jodły, 
dębu oraz sosny. Obie studnie zbudowano w tradycyjny sposób, znany z innych 
stanowisk (np. Wiśniewski 1991, 115). W wykopie szerokoprzestrzennym we 
Wrocławiu umieszczano beczkę z dnem, którą następnie obudowano drewnianą 
skrzynią. Oprócz szalowania wykopu i zabezpieczania beczki, skrzynie te pozwa-
lały także na usypanie wokół niej filtra z piasku. W obu obiektach wykopy kon-
strukcyjne miały kształt czworokąta, o wymiarach: 2,5 na 2,1 m – obiekt nr 152 
i 2,4 na 2,8 m – obiekt nr 159. Skrzynie szalunkowe uległy prawie całkowitemu 
rozkładowi – odkryto jedynie ich relikty w postaci brązowych zaciemnień widocz-
nych w profilach obiektów. W lepszym stanie zachowały się dna beczek – szczególnie 
w rząpiu końcowym. 
 Rząp przejściowy – obiekt nr 159 - zachował się w niewielkim stopniu 
(ryc. 1d). Jego ściany, wypełnisko, wkop budowlany oraz wlot i wylot rur wbiegają-
cych do obiektu zostały zniszczone lub naruszone, najprawdopodobniej w trakcie 
przekształcenia obiektu w kloakę w późniejszym okresie. Najlepiej zachowało się 
drewniane dno, o średnicy 1,10 m (ryc. 2). Dno składało się z czterech odpowied-
nio ukształtowanych dranic o szerokościach 0,22; 0,34; 0,30 oraz 0,24 m. Połą-
czone ze sobą na wpust i pióro własne. Ich grubość maksymalna sięgała 0,025 m. 
Dranice były jednak cieńsze na obu końcach osiągając grubość jedynie kilku mili-
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metrów, po to by wejść w pazę beczki. Pierwszy odcinek wodociągu wchodził do 
beczki na wysokości 0,25 m nad dnem, z kolei nitka środkowa prowadząca wodę 
dalej, wychodziła 0,30 m powyżej dna.

 Lepiej zachowana była studzienka końcowa opisana jako obiekt nr 152 
(ryc. 1d, 3), zbudowana z beczki osadzonej w prostokątnym wykopie oszalowanym 
drewnianą konstrukcją. W skład tej ostatniej wchodziły ustawiane pionowo dra-
nice, zachowane jedynie w postaci brązowych zaciemnień. Najprawdopodobniej, 
analogicznie do innych wrocławskich odkryć (m. in. Dwojak 1993, 264), w na-
rożnikach kwadratu znajdowały się słupy, jednak nie odnotowano ich w stropie 
obiektu. Dopiero po stworzeniu szalunku, wewnątrz umieszczono beczkę – dno 
studni. Następnie, przestrzeń pomiędzy ścianą zewnętrzną beczki a kwadratową 
skrzynią, została zasypana piaskiem tworząc w ten sposób filtr ochronny. Wyraź-
nie widoczne było, że w pewnym momencie użytkowania studni wymagała ona 
naprawy, najpewniej z powodu zamulenia. Właśnie w tym celu wykonano wykop 
naprawczy, niedocierający jednak do samego dna (ryc. 4).

Ryc. 1. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego. Układ przestrzenny odsłoniętych elementów 
wodociągu wraz z profilami: a - profil pionowy AB obiektu 220A; b - profil pionowy CD 

obiektu 220A; c - profil pionowy EF obiektu 220B; d – plan przebiegu wodociągu 
(obiekty nr 15, 152, 159, 220A, 220B), (rys. R. Biel)

R. Biel, K. Serwatka
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Ryc. 2. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego. Obiekt nr 159 – rząp przejściowy, 
(fot. R. Biel)

Ryc. 3. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego. Obiekt nr 152 – rząp końcowy,  
(fot. R. Biel)

Późnośredniowieczny wodociąg z wykopalisk ....
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 Beczka tworząca rząp miała średnicę 1,6 m. Skonstruowano ją z 35 pionowo 
ustawionych dranic o grubości od 0,03 do 0,04 m. Ich szerokość zawierała się w prze-
dziale od 0,09 do 0,19 m. Wysokość najdłuższej, zachowanej klepki wynosiła 1,05 m, 
pierwotna wysokość beczki jest nieznana. Dranice połączone były ze sobą, podobnie 
jak te tworzące dno, na wpust i trójkątne pióro własne. Dno beczki zbudowano z sze-
ściu dranic ułożonych wzdłuż linii SW-NE, a ich szerokości wynosiły kolejno 0,19; 
0,28; 0,30; 0,30; 0,27 i 0,15 m, co w sumie tworzyło średnicę wynoszącą 1,5 m. Przy 
dnie była ona, więc węższa o około 0,1 m niż w górnej części. Dno i ściany połączono 
ze sobą poprzez wycięcie w tych drugich specjalnego zaciosu o głębokości 0,02-0,03 m, 
w który wpasowywano deski dna. Rurociąg wchodził do beczki na wysokości 0,2 m.

WYKOPY BUDOWLANE

 Pierwszy z odcinków wodociągu, określany dalej jako obiekt nr 220A (ryc. 1a, 
b, d) biegł od ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku zachodnim. Rurociąg skła-
dający się z ceramicznych segmentów zarejestrowano na długości 13,44 metrów, 
łączył się on z rząpiem przepływowym. Omijał on wyraźnie obiekt nr 15, który 

Ryc. 4. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego. Obiekt 151 - 153 -profil pionowy, 
(rys. R. Biel)

R. Biel, K. Serwatka
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najprawdopodobniej był obiektem starszym, ostatecznie przechodząc spod kamie-
nicy na teren podwórza do rząpia przejściowego (obiekt nr 159). Z niego wypro-
wadzony był drugi odcinek wodociągu – obiekt nr 220B (ryc. 1c, d). Początkowo 
kierując się na południe, po 1,1 metrze skręcał on w kierunku południowo-za-
chodnim, a po kolejnych 1,3 metrach odbijał bardziej w kierunku południowym. 
Po przebyciu 8,40 m wprowadzony był do studni końcowej. Łącznie odkryto oko-
ło 22 metrów, dobrze zachowanego wodociągu.
 Obiekt nr 220A obejmował część starszego rurociągu, z którego odzy-
skano czterdzieści cztery całe rury oraz dwie we fragmentach. Z obiektu nr 220B 
odzyskano dwadzieścia trzy całe rury i pięć we fragmentach. Granice wykopu 
uchwycono go dopiero na wysokości około 114,00 m n.p.m, osiągając szerokość 
od 0,60 do 0,95 m. Ich wypełniska stanowił piasek wymieszany z małą ilością sza-
rej próchnicy i grudkami iłów. Był to materiał stanowiący w dużej mierze natural-
ne podłoże macierzyste badanego obszaru.
 Wzdłuż wodociągu zaobserwowano słabo widoczne pozostałości kon-
strukcji drewnianych, tworzących szalunek konstrukcyjny. Biorąc pod uwagę po-
ziom, na którym występowały rury wodociągowe (dolna część rur: 113,40-113,55 
m n.p.m.) głębokość wykopu musiała sięgać ponad 3 m. Ze względu na rozkład 
drewna, po którym pozostały jedynie zaciemnienia, dokładne ustalenie konstruk-
cji jest niemożliwe. Z pewnością w jej skład wchodziły położone równolegle do rur 
pary kołków biegnące wzdłuż wodociągu. Średnica jednego z lepiej zachowanych 
kołków wynosiła 0,08 m. Rozmieszczono je w odległości około 0,50 - 0,65 m od 
siebie (pomiar pomiędzy osiami środkowymi kołków). Dranice szalujące wykop są 
widoczne lepiej w przypadku obiektu 220B, jednak i tam występują jedynie w posta-
ci zaciemnień.  
 Zarejestrowano również cienką, ciemną warstwę kulturową (jednostka 
stratygraficzna 220Ac i jednostka stratygraficzna 220Bc) w  większości złożoną 
z materiału organicznego (ryc. 1a, c), która w paru miejscach zachowała się bez-
pośrednio nad rurami. Najprawdopodobniej pomiędzy parami przeciwległych 
kołków, prostopadle do poprzednich, mogły znajdować się kolejne dranice, a sama 
warstwa stanowi ich rozłożone pozostałości. Ich przeznaczeniem mogłoby być 
zabezpieczanie wodociągu od góry, zarówno przed naporem ziemi, jak i ewen-
tualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Jako, że wspomnianą warstwę odkryto 
również w miejscach gdzie pary kołków nie występowały, można przypuszczać, 
że dranicami przykryto całą długość wodociągu. Podobną konstrukcję odkryto 
we Wrocławiu podczas badań na dawnej ul. Zaułek Niski – dziś pl. Dominikański 
(Dwojak 1993, 286-290). 
 Przekroje obu wykopów były mocno nieregularne. Ich ściany były piono-
we lub lekko ukośne w kierunku dna, z tą różnicą, że w przypadku obiektu nr 220A 
(ryc. 1a, b) rury były umieszczone w zagłębieniu. Jeśli omówiony wcześniej zabieg 
przykrycia poprzecznie dranicami miał naprawdę miejsce, mogłoby to tłumaczyć 
wygląd kanału. Dzięki takiemu wykonaniu dranice można było bezpiecznie uło-
żyć nad rurami bez wykorzystywania dodatkowych konstrukcji.
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ZABYTKI RUCHOME ODKRYTE W OBIEKTACH

 W trakcie eksploracji obiektów związanych z wodociągiem odnaleziono 
liczny materiał zabytkowy. W ponad 90% była to ceramika naczyniowa oraz bu-
dowlana (wyłącznie segmenty wodociągu), w 9% kości, a także parę przedmiotów 
metalowych o nieustalonym przeznaczeniu. Z tego powodu przedmiotem analiz 
był wyłącznie materiał ceramiczny. Pod względem występowania form naczyń ce-
ramicznych działka przy ulicy Kazimierza Wielkiego nie wyróżnia się na tle śre-
dniowiecznego Wrocławia. Całość zbioru ceramiki naczyniowej liczyła 1296 frag-
mentów (tab. 1). 
 Wśród naczyń wystąpiły, typowe dla późnego średniowiecza i czasów no-
wożytnych, formy morfologiczne jak dzbany, garnki, misy, puchary lub trójnóżki. 
Celem publikacji nie jest jednak dokładny opis odnalezionych zabytków rucho-
mych, jedynie ustalenie względnej chronologii obiektów.
 W przypadku ceramiki budowlanej, jak wspomniano wcześniej, nitkę star-
szej części wodociągu zbudowano z czterdziestu sześciu rur, a młodszego – z dwu-
dziestu ośmiu rur. Budowa oraz technologia wytwarzania wszystkich rur była zbli-
żona. Na jednym z końców każdy z segmentów się rozszerzał, a na drugim zwężał, 
co umożliwiało wprowadzenie jednej rury w drugą. W celu uszczelnienia łącze-
nie to następnie zaklejano surową gliną, której zapasy odnaleziono w pobliskich 
obiektach.  Wszystkie rury wykonano techniką obtaczania, w podobny sposób jak 
ceramikę naczyniową. Korpus formowano ze spiralnie nakładanych taśm. Ślady 
odcinania wskazują, że podstawę przy obtaczaniu stanowił szerszy koniec. Masa 
garncarska schudzona była domieszką piasku z miką,  wypał był twardy, utleniają-
cy. Wszystkie rury należą do typu 3 w typologii A. Dwojaka (1993) – lekko profilo-
wanych o różnych proporcjach i silnie, wydłużonym kształcie dzwonowatym (ryc. 
5). Partia wpustowa rozszerza się w stronę partii kołnierzowej, osiągając tam naj-
większą szerokość. W większości z nich, w połowie lub w 2/3 długości rur, można 
zaobserwować wydętość, płynnie przechodzącą w oba końce (ryc. 6)

Ryc. 5. Cechy metryczne ceramicznych rur wyróżnione przez A. Dwojaka: I – długość; 
II - zewnętrzna średnica węższego końca; III – wewnętrzna średnica węższego końca; 
IV – zewnętrzna średnica szerszego końca; V – wewnętrzna średnica szerszego końca, 

wg: Dwojak 1993, zmienione, (rys. K. Serwatka)
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REZULTATY

 Na podstawie rozprzestrzenienia i chronologii materiału zabytkowego 
(ryc. 7) można zaobserwować, że najstarsza ceramika, pochodząca z połowy XIII 
wieku, została odnaleziona w obiekcie nr 15, który podczas budowy wodociągu 
został ominięty. Nieliczne zabytki z wykopu pod wodociąg datowane są na XIV 
i XV wiek. Odnaleziono w tym wykopie także fragmenty protokamionki. W przy-
padku obu studni wodociągowych, ich chronologia rozciąga się od 2. poł. XIII do 
XVI wieku (ryc. 7), jednak najliczniejszą grupą są zabytki z XV i XVI wieku. Zasta-
nawia stosunkowo duży procent ceramiki grupy A, o starszej metryce, w obiekcie 
nr 159. Mogłoby to wskazywać zarówno na fakt jego istnienia jeszcze przed budo-
wą wodociagu albo bardzo wczesną metrykę tego ostatniego.

Ryc. 6. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego. Przykłady rur ceramicznych z obiektów nr 
220A i 220B: a-c – obiekt nr 220A; d-f – obiekt nr 220B, (fot. R. Biel, rys. K. Serwatka)
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 Pomiędzy obiema nitkami wyraźnie widoczne są różnice proporcji po-
szczególnych segmentów. Generalnie znajdują się one w podobnym przedziale war-
tości poszczególnych cech metrycznych, jednak pomiędzy obiektami 220A i 220B 
istnieją różnice pod względem wewnętrznej i zewnętrznej średnicy szerszego końca 
rur oraz ich długości (ryc. 8). Ze względu na zmieniającą się technologię i morfo-
logię produkcji rur ceramicznych pod koniec średniowiecza, może to wskazywać 
na różnoczasowość powstania obu części wodociągu. Z drugiej strony, omawiane 
zróżnicowanie mogło być związane z różnicą ciśnienia przepływu wody w dwóch 
częściach rurociągu.
 Generalnie, różnicowanie kształtu ceramicznych segmentów wodocią-
gowych dotyczy stopnia ich profilowania i jest wynikiem czynników występują-
cych zarówno synchroniczne jak i diachroniczne. Pierwszy z nich jest związany 
ze stylem wytwórczości poszczególnych warsztatów garncarskich zajmujących się 
produkcją rur (Cembrzyński 2011), natomiast drugi dotyczy ulepszania techniki 
produkcji ceramicznych segmentów, co z czasem prowadziło do stopniowego za-
niku ich profilowania (Piekalski 2004, 16). Analizując kształt segmentów z obiek-
tów nr 220A i 220B z wykopalisk przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, 
można dojść do wniosku, że wyroby te różnią się pod względem rozchylenia partii 
środkowej oraz szerszego, wpustowego końca (ryc. 6). Wszystkie segmenty nale-

Ryc. 7. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego. Względne datowanie grup ceramiki odkrytej 
w poszczególnych jednostkach stratygraficznych obiektów nr 15, 152, 159, 220A, 

(opracował R. Biel)
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żą do typu tak zwanych rur bosych, czyli pozbawionych wyraźnie wyodrębnionej 
mufy oraz kołnierza. Zróżnicowanie ich formy dotyczy głównie kształtu konturu. 
Różnice te są dość subtelne i trudno uchwycić je gołym okiem. Analiza danych 
metrycznych nie przyniosła w tym wypadku jednoznacznych rezultatów. Skłoniło 
to autorów do zastosowania alternatywnej, ilościowej analizy kształtu segmentów 
wodociągu. Wyniki analizy głównych składowych wskazują, że ceramiczne segmen-
ty z obiektów nr 220A i 220B istotnie różnią się pod względem kształtu (ryc. 9b). 
Rury z obiektu nr 220A cechują się większym stopniem profilowania, a także są 
bardziej zróżnicowane pod względem kształtu konturu. Segmenty z obiektu 220B są 
bardziej jednolite pod względem morfologii, co obrazuje wykres (ryc. 9a). W przy-
padku tych rur profilowanie nie występuje, lub jest ograniczone wyłącznie do roz-
chylenia części wpustowej.

DYSKUSJA I UWAGI KOŃCOWE

 Badania wykopaliskowe przeprowadzone w trójkącie ulic Kazimierza 
Wielkiego – św. Mikołaja – Ruska we Wrocławiu, dostarczyły dodatkowych in-
formacji na temat częściowo rozpoznanej już sieci zaopatrzenia w  wodę w śre-
dniowiecznym Wrocławiu. Budowę omawianego wodociągu można datować na 
przełom XIV i XV wieku. Niestety dokładniejsze określenie chronologii znaleziska 
wydaje się być niemożliwym. Dzięki przeprowadzonej analizie dendrochronolo-
gicznej (Krąpiec 2014), drewnianych elementów tworzących dna studni wodocią-
gowych, uzyskano trzy daty ścięcia wykorzystanych do ich budowy drzew. W przy-
padku rząpia przejściowego (obiekt nr 159) są to lata po 1352 oraz 1377, z kolei 
w przypadku końcowego (obiekt nr 152) - po 1298 roku. W przypadku tego typu 
analiz należy jednak pamiętać, że do budowy studni lub innych obiektów, często 
używano drewna wykorzystywanego wtórnie, z powodu chęci zaoszczędzenia na 
surowcu budowlanym. Oprócz tego, podczas funkcjonowania obiektów z pewno-
ścią musiały pojawiać się różne usterki, które zmuszały do napraw i remontów 
zmieniających pierwotną strukturę obiektów (Cembrzyński 2011, 37).
 O ile w przypadku obiektu nr 159, lata 70. XIV wieku wydają się być jak 
najbardziej możliwym momentem budowy wodociągu, o tyle metryka drewna po-
zyskanego z drugiej studni (obiekt nr 152) wydaje się zaskakująca, albowiem – teo-
retycznie - drewno w rząpiu końcowym powinno być równoczesne lub młodsze. 
Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, możliwe jest, że obiekt nr 152 funkcjo-
nował jako studnia jeszcze przed momentem budowy wodociągu, dopiero później 
został on włączony do sieci wodnej budowanej na sąsiedniej działce. Potwierdza-
łaby to stosunkowo duża liczba ceramiki naczyniowej grupy A znajdowanej w obu 
obiektach. Wyniki analizy morfometrycznej poszczególnych segmentów wska-
zują, że w obu odkrytych sekcjach wodociągu mamy do czynienia z nieco inną 
techniką formowania ceramicznych rur. Może to wskazywać na różnoczasowość 
powstania obu sekcji wodociągu lub na ich pochodzenie z różnych warsztatów 
produkujących rury. Niestety, z  racji niezaobserwowania wkopów naprawczych 
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na długości całego rurociągu, nie jest możliwe stwierdzenie, które z segmentów są 
efektem późniejszych działań. 
 Odkryte przyłącze wydaje się potwierdzać teorię, zawartą w pracy Pawła 
Cembrzyńskiego (2011, 54), iż od Wielkiego Kunsztu wodę miałaby prowadzić, 
podobnie jak w południowo-wschodniej części miasta, magistrala wodna biegną-
ca ulicami Nowy Świat i Kazimierza Wielkiego (ryc. 10). To właśnie do niej, na 
przełomie XIV i XV wieku musieliby dołączyć się budowniczowie omawianego 
odcinka, ułatwiając tym samym życie osobom zamieszkującym na działkach przy 
Neuweltgasse. Jest to jedynie częściowy wynik przeprowadzonych badań arche-
ologicznych, stwierdzających intensywne zagospodarowanie najbliższej okolicy 
już od końca XIII wieku.  

PODZIĘKOWANIA

 Pragniemy podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które po-
mogły nam przy tworzeniu powyższego artykułu. Przede wszystkim dziękujemy 
firmie AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o. o. oraz kierownikowi prac – Tomaszowi 
Płonce, za zaoferowanie możliwości opracowania znaleziska, udostępnienie nam 
dokumentacji, materiałów zabytkowych oraz wyników specjalistycznych analiz. 

Ryc. 10. Plan Wrocławia z naniesioną, częściowo rozpoznaną, siecią wodociągową, 
z zaznaczoną lokalizacją przeprowadzonych badań archeologicznych 

(plan za: Cembrzyński 2011, ryc. 34)
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