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W CIENIU PAŁACU HATZFELDTÓW I KOŚCIOŁA 
ŚW. WOJCIECHA. WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ KWARTAŁU MIĘDZY 

PL. NOWY TARG A UL. WITA STWOSZA WE WROCŁAWIU

IN THE SHADOW OF HATZFELDT’S PALACE AND ST. ADALBERT 
OF PRAGUE CHURCH: PRELIMINARY EXCAVATION RESULTS 

OF THE RESIDENTIAL BLOCK BETWEEN NOWY TARG SQUARE 
AND WITA STWOSZA STREET IN WROCŁAW, POLAND

Abstract: This article describes preliminary archaeological investigation results of one of the residential 
blocks belonging to the east part of old town in Wrocław, Poland. All historical buildings built at this 
site from the Middle Ages to the first half of 20th century were destroyed through bombing in 1945. 
During excavations, archaeologists tracked settler changes from the beginning of the 11th century, 
development of merchant settlements, predating the founding the city on Magdeburg law organizing 
residential block close to Nowy Targ in the second half of the 13th century. Well preserved layers, 
including houses and sanitary space remains, made it possible to recognize the plot organization 
changes during the aforementioned period. A vast amount of artifacts were found (including pot-
tery, glass and small metal finds from different periods), which showcased the rich material culture 
of former burghers of Wrocław. The complex analysis of excavation results will be elaborated on in 
the next few years.
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WSTĘP

W 2017 r. przeprowadzono szeroko zakrojone ratownicze prace wykopaliskowe, obej-
mujące niemal całą powierzchnię dawnego kwartału położonego między południową 
pierzeją placu Nowy Targ a ulicami św. Katarzyny, Wita Stwosza i św. Wita. Teren 
badań miał powierzchnię zbliżoną wielkością do 40 arów i był niezwykle bogaty pod 
względem zachowanych reliktów zabudowy, infrastruktury i kultury materialnej 
(ryc. 1; 2). Rozpatrując jego wartość naukową, należy go zaliczyć do najcenniejszych 
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spośród badanych w ostatnich latach we Wrocławiu. Porównywalne są rezultaty prac 
wykopaliskowych, które miały miejsce na położonym po sąsiedzku pl. Nowy Targ 
w latach 2010‒2012 (Piekalski, Wachowski 2018). Tam jednak nie przetrwały tak bogate 
pozostałości mieszczańskiej kultury materialnej z okresu nowożytnego. Będzie ona 
tematem rozbudowanych, dalszych studiów. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie 
najważniejszych wyników wymienionych badań oraz poczynionych odkryć.

Kwartał od strony zachodniej ograniczony był ul. św. Wita, za którą z kolei wznosił 
się okazały budynek pałacu Hatzfeldtów, zachowany częściowo do dzisiaj. Metryka 

Ryc. 1. Położenie wykopu badawczego z nałożoną siatką arową na podkładzie ortofotomapy i fragmentu 
planu katastralnego z końca XIX w. Oprac. K. Serwatka
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pałacu sięga okresu średniowiecza, kiedy to na jego miejscu znajdowały się domy za-
jezdne śląskich rodów książęcych. Wcześniej na południowo-wschodnim narożniku 
stał dwór, należący od 1364 r. do księcia brzeskiego Ludwika I. Wszystkie te budynki 
wcielono do nowego pałacu wystawionego w latach 1715‒1719 przez Franza von Hatz-
feldta. Pałac ten z kolei został zniszczony na skutek działań wojennych już w 1760 r. 
Na jego miejscu, syn poprzedniego właściciela, Franz Phillip Adrian von Hatzfeldt, 
dokupując jeszcze sąsiedni pałac książąt oleśnickich, wystawił w latach 1765‒1773 r. 
jedną z największych pod względem kubatury rezydencji w ówczesnym Wrocławiu. 
Pałac ten uległ poważnemu zniszczeniu wiosną 1945 r. i w kolejnych latach podjęto 
decyzje o jego częściowej rozbiórce (Zabłocka-Kos 1998, 19‒21). Drugą dominantą, 
górującą nad badanym kwartałem od wschodu, był kościół św. Wojciecha (Adalbert-
kirche), powstały w tym miejscu najpóźniej w latach 40. XII w. W 1226 r. przekazany 
został dominikanom (CDS Maleczyński, nr 22, 55‒56; Młynarska-Kaletynowa 1986, 
44). Jego bryła pochodzi w głównej mierze z XIV w., ale zachowały się w niej elementy 
wczesnogotyckie, datowane na poł. XIII w. – mury nawy i transeptu. Świątynia została 
poważnie uszkodzona w 1945 r. i odbudowana w następnych latach.

Między tymi budowlami toczyło się życie mieszkańców badanego kwartału. Wy-
budowane tutaj między XIV a pocz. XX w. liczne kamienice mieszczańskie zostały 
zniszczone podczas działań wojennych w 1945 r. Po tym czasie resztki zabudowy 
zostały rozebrane, a gruzy splantowano, tworząc wolny plac. Dopiero w latach 60. 
XX w. w częściach północnej i południowej dawnego kwartału wystawione zostały 
dwa biurowce, które punktowo zniszczyły znajdujące się na działkach nawarstwienia. 

Ryc. 2. Ogólny widok terenu objętego badaniami archeologicznymi. Widok w kierunku 
północno-wschodnim z pl. Nowy Targ w tle. Fot. P. Duma
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W pozostałych częściach przebadanego terenu rejestrowane sekwencje stratygraficzne 
osiągały łączną miąższość dochodzącą do 4 m1.

W rozumieniu merytorycznym, wykonane prace były kontynuacją wcześniejszych 
badań prowadzonych we wschodniej strefie Starego Miasta we Wrocławiu od lat 50. 
XX w. Ich pierwszym etapem były badania Józefa Kaźmierczyka w kilku wykopach 
o relatywnie niewielkiej powierzchni, rzadko przekraczającej 1 ar. Uzyskane wówczas 
rezultaty zostały gruntownie przeanalizowane i obszernie opublikowane w dwuto-
mowej monografii (Kaźmierczyk 1966; 1970). Przedstawiono w nich podstawową 
wiedzę o początkach, rozwoju, zakresie i funkcji osadnictwa wczesnomiejskiego 
na tym terenie. W uporządkowany sposób zaprezentowano obszerny zasób zabytków 
kultury materialnej. Wiele spośród przedstawionych wówczas tez zachowało swą 
aktualność. Drugi etap badań, weryfikujący wcześniejsze ustalenia, przeprowadził 
w latach 1996‒2000 zespół kierowany przez Cezarego Buśko. Założone wówczas, 
głównie liniowe wykopy miały charakter ratowniczy. Ich lokalizacja wynikała z pro-
jektu robót remontowych i instalacyjnych (Buśko 2005a). Rezultatem była dyskusja 
z tezami przedstawionymi przez Kaźmierczyka, a niektóre z nich, zwłaszcza dotyczące 
datowania i rytmu rozwoju osadnictwa, w tym ważnego problemu lokacji regularnie 
rozplanowanego miasta, zakwestionowano. Etap trzeci wyznaczyły zrealizowane 
w latach 2010‒2012 wykopaliska w południowej części placu Nowy Targ, poprzedza-
jące budowę podziemnego parkingu. Na powierzchni około 40 arów przebadano 
4 m dobrze zachowanych nawarstwień kulturowych, uzyskując obfity zbiór źródeł 
ilustrujących początki i przemiany zagospodarowania terenu, pozwalający na ana-
lizę wszystkich podstawowych aspektów życia miejskiego (Mackiewicz et al. 2014; 
Piekalski, Wachowski 2018).

Badania zrealizowane w roku 2017 prowadził zespół złożony z archeologów, histo-
ryków architektury, dendrochronologa, archeobotanika i konserwatorów zabytków 
archeologicznych, zorganizowany spośród pracowników Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Muzeum 
Śląskiego w Katowicach. Lokalizacja wykopu warunkowana była projektem planowa-
nej inwestycji. Jego północna krawędź pokrywała się z krawędzią placu Nowy Targ, 
południowa sięgała ulicy Wita Stwosza, zachodnią wyznaczała linia ulicy św. Wita, 
a wschodnia przecinała podwórza dawnych działek przy ulicy św. Katarzyny. Taka 
lokalizacja wykopu dała perspektywę uzupełnienia informacji o naturalnej morfologii 
lewobrzeżnych teras odrzańskich, o początkach rozwoju i charakterze lewobrzeżnej 
osady przedlokacyjnej w jej południowej strefie, o zasięgu pola cmentarnego, towa-
rzyszącego od południa wczesnej fazie rozwoju osady, o organizacji i przemianach 
zagospodarowania działek mieszczańskich wraz z ich zabudową mieszkalną.

1  Wykopaliskowy etap badań wyprzedzał realizację budynku biurowo-usługowego, a tym samym 
miał charakter ratowniczy. Utrzymano przy tym jednak wymagane rygory metody archeologicznej. 
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NATURALNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Dotychczasową wiedzę o morfologii badanej strefy miasta znamy głównie z publikacji 
Andrzeja Traczyka, przedstawionej po badaniach zespołu Cezarego Buśko w latach 
1999‒2000 i z analiz przeprowadzonych w latach 2010‒2012 na placu Nowy Targ (Tra-
czyk 2005; zob. też Chmal 1993 et al.; inaczej Badura 2010). Naturalne podłoże tworzą 
tam piaski o zmiennym wysortowaniu oraz mułki, stanowiące wierzchnią pokrywę 
przykorytowej, holoceńskiej terasy Odry, a pierwotną glebę stanowią w większości 
mady popowodziowe. Na obszarze zajętym przez wykop rekonstruuje się krawędź 
wyższej terasy, zdaniem Traczyka plejstoceńskiej. Jej linia miałaby przebiegać od ko-
ścioła św. Elżbiety, ulicą Igielną i dalej na południowy wschód do kościoła św. Woj-
ciecha (Traczyk 2005, 15‒16, ryc. 4).

Obserwacje stropu zachowanych nawarstwień geologicznych w wykopie z 2017 r. 
potwierdzają odnotowaną wcześniej tendencję podnoszenia się wysokości terenu 
z północy na południe. Z poprzednich badań wiemy, że najbliżej Odry, w południo-
wym sąsiedztwie kościoła św. Jakuba, strop pierwotnego humusu miał wysokość 
115,25‒115,30 m n.p.m. (badania Lasoty i Piekalskiego w 1987 r.). Na placu Nowy Targ 
wartości te wynosiły od 115,35 do 115,60 m n.p.m. (Kaźmierczyk 1970, 337‒338; Niegoda 
2005, 20; Piekalski, Wachowski 2018). Utrudnieniem precyzyjnego zilustrowania tej 
tendencji w linii od placu Nowy Targ do ulicy Wita Stwosza jest słaby stan zachowania 
pierwotnej próchnicy. Została ona niemal w całości wchłonięta do najstarszych warstw 
osadniczych. Strefa bezpośrednio sąsiadująca z placem Nowy Targ została zniszczona 
fundamentami i piwnicą biurowca z lat. 60. XX w. Wiemy jednak, że na tyłach daw-
nych parcel Nowy Targ 9‒12, w odległości 20‒30 m od krawędzi placu, strop humusu 
mieścił się nieco powyżej niwelety 115,40 m n.p.m. Na dawnej działce ul. św. Wita 8, 
40‒50 m na południe od krawędzi placu wartości te osiągały 115,80‒115,83 m n.p.m. 
Nieco dalej, przy ul. św. Wita 6, zarejestrowano 115,70‒115,77 m n.p.m. W wykopie 
J. Kaźmierczyka, w tylnej strefie parceli ul. Wita Stwosza 30 (w odległości około 20 m 
na północ od krawędzi), strop piasku calcowego miał poziom 115,90‒116,10 m n.p.m. 
(Kaźmierczyk 1966, 190‒192). Jeśli dodamy do tego około 25 cm pierwotnej gleby, 
to uzyskamy wysokość gruntu 116,35 m n.p.m. W trakcie prowadzonych wcześniej 
badań pod ul. Wita Stwosza stwierdzono natomiast dobrze zachowany strop mady 
na poziomach od 117,25 do nawet 117,48 m n.p.m. (Konczewski, Piekalski 2010, 146). 
Tak więc różnica poziomów wysokości gruntu rodzimego między strefą przy kościele 
św. Jakuba (przy pl. Nankiera) a ul. Wita Stwosza wynosi 2,28 m. Od północnej kra-
wędzi placu do ul. Wita Stwosza teren wznosi się o 1,88 m, z tym że największy wzrost 
następuje na ostatnich 30‒40 m. Tam też należy lokalizować próg terasy plejstoceń-
skiej. Odkryte przez nas fragmenty pierwotnej gleby tworzyła szara próchnica z dużą 
zawartością piasku. Jej miąższość nie przekraczała 25 cm. Strop piasku calcowego był 
w wielu miejscach mocno żelazisty, przybierający postać twardej skorupy.
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PROBLEM POLA CMENTARNEGO PRZY OSADZIE LEWOBRZEŻNEJ

Lokalizacja omawianego wykopu dawała szansę do odniesienia się do zasięgu pola 
cmentarnego istniejącego na terasie plejstoceńskiej we wczesnym średniowieczu. 
W świetle dotychczasowych badań wiadomo nam, że rozciągało się ono od strefy 
kościoła św. Wojciecha na wschodzie, wzdłuż ul. Wita Stwosza, przez północne są-
siedztwo kościoła św. Marii Magdaleny, po kościół św. Elżbiety na zachodzie. Datowa-
nie zabytków ruchomych i stratygrafia informują, że groby tego cmentarza są starsze 
od kościołów (Kaźmierczyk 1966, 24; Lasota, Piekalski 1997; Czerner et al. 2000; Buśko 
2005b, 191‒192; Konczewski, Piekalski 2010, 142‒145; Piekalski 2011, 150‒152; Piekalski 
2014, 46‒47; Wojcieszak 2012, 18‒20). Uprawniona wydaje się teza, że obecność tego 
pola cmentarnego miała wpływ na lokalizację kościołów, budowanych między innymi 
w celu objęcia kontroli nad pogrzebami. W programie badań, będących przedmiotem 
artykułu, zakładano ustalenie południowego zasięgu pola cmentarnego. Kilka grobów 
odkryto bowiem wcześniej pod ul. Wita Stwosza, a więc w odległości kilku metrów 
od południowej krawędzi wykopu z 2017 r. Niestety, najstarsze nawarstwienia, a także 
strop sedymentów naturalnych południowej strefy wykopu, w obrębie działek Wita 
Stwosza 29‒31, były zniszczone przez piwnice kamienic zbudowanych tam w późnym 
średniowieczu i pogłębionych w XIX w. Nie było więc możliwości weryfikacji obec-
ności grobów. W piasku calcowym pod piwnicami stwierdzono jedynie nieliczne, 
rozdrobnione kości ludzkie. Nie stwierdzono ich także w podwórzu działki Wita 
Stwosza 30, przebadanym przez J. Kaźmierczyka w latach 1960‒1961, gdzie najstarsze 
nawarstwienia były zachowane. W związku z tym możemy w tej chwili stwierdzić, 
że południowa krawędź najstarszego cmentarza lewobrzeżnego Wrocławia mieściła 
się między dzisiejszą ul. Wita Stwosza a podwórzem działki nr 30, odległym od niej 
o około 17 m. Jasne jest tym samym, że granicą cmentarza była krawędź terasy plej-
stoceńskiej. Likwidacja, a raczej ograniczenie cmentarza na tym terenie musiało 
nastąpić w związku z budową kościoła św. Wojciecha, do czego doszło przed połową 
XII w. (CDS Maleczyński, nr 22; Młynarska-Kaletynowa 1986, 44‒46).

REKONSTRUKCJA ROZWOJU OSADNICTWA

W trakcie badań wyróżniono VII faz osadniczych. W wielu przypadkach granice 
pomiędzy nimi przechodziły płynnie. Kryteria ich wydzielenia opierały się głównie 
na datowaniu zabytków ruchomych oraz reliktów architektury drewnianej i muro-
wanej. Mamy nadzieję, że w ramach planowanej analizy uda się uściślić przedsta-
wioną chronologię i wprowadzić odpowiednie korekty. Na tym etapie badań można 
stwierdzić, że badana część miasta podlegała nieustannym zmianom osadniczym, 
rejestrowanym już od XI wieku i intensyfikującym się z czasem.

Faza I. Dyskusja i nowe argumenty odnośnie czasu zasiedlenia lewobrzeżnej 
strefy Wrocławia przedstawione zostały ostatnio w związku z odkryciami w połu-
dniowej części placu Nowy Targ (Piekalski, Wachowski 2018). Podsumowując je, 
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można powiedzieć, że po najstarszym etapie osadnictwa pozostały liczne obiekty 
kopane z poziomu pierwotnego humusu lub calca, datowane na ostatnie dziesięcio-
lecia XI i XII wieku. Podstawą chronologii są zabytki ruchome, głównie wczesne 
formy ostróg, oraz denar krzyżowy z ostatniej tercji XI w. Niektóre z tych obiektów 
można uznać za pozostałość mieszkalnych ziemianek lub półziemianek, inne to jamy 
o trudnym do określenia przeznaczeniu. W przeprowadzonym w latach 2010‒2012 
wykopie na placu Nowy Targ układały się one w koliste lub owalne skupiska z wolną 
przestrzenią w centrum, nawiązujące do zagród (?). Co istotne, pozytywnie weryfikuje 
się dawna teza J. Kaźmierczyka o rzemieślniczej, bądź rzemieślniczo-targowej funkcji 
tej osady (Kaźmierczyk 1970, 377‒379; Buśko 2005a, 198).

Pierwsze informacje o początkach zasiedlenia w obrębie późniejszego kwartału 
między placem Nowy Targ a ulicami św. Katarzyny, św. Wita i Wita Stwosza uzyskał 
Józef Kaźmierczyk w latach 1960‒1961, we wspomnianym już wykopie, założonym 
w podwórzu działki Wita Stwosza 30. Pełne wyniki tych badań opublikowano, (myl-
nie) określając adres jako wykop przy ul. św. Katarzyny (Kaźmierczyk 1966, 190‒333). 
Do przebadania wytyczono wówczas powierzchnię 119 m2, a calec osiągnięto na 50 m2. 
Dobrze zachowane nawarstwienia miały tam miąższość od 2,2 m do 3 m. W ich ob-
rębie wydzielono „7 poziomów drewna i dwa poziomy użytkowe, wyznaczone przez 
paleniska” (Kaźmierczyk 1966, 190). Najstarszy z nich oznaczono cyfrą IX, identyfi-
kując go jednocześnie z warstwą F/4‒3 o miąższości 0,6‒0,75 m. Jej treść kulturową 
stanowiło 5 palenisk, pozostałych według Autora po drewnianych budynkach, i dość 
bogaty inwentarz zabytków ruchomych. Nie stwierdzono natomiast obiektów zagłę-
bionych w grunt. Zniszczenie domniemanych budynków datowano na koniec XI w., 
domyślając się, że nastąpiło to w wyniku najazdu Brzetysława II na Śląsk w 1093 r. 
(Kaźmierczyk 1966, 205).

W obrębie wykopu z 2017 r. do najstarszej fazy użytkowania terenu zaliczono 
32 obiekty, wkopane w calec lub umieszczone w obrębie pierwotnej próchnicy. Układają 
się one w plan obszernego owalu o długości około 50 m (w linii SW-NE) i co najmniej 
30 m (w linii NW-SE). Poza owalem znalazły się tylko pojedyncze jamy. Stan zachowa-
nia odkrytych obiektów nie upoważnia do jasnego sprecyzowania ich przeznaczenia. 
W zachodnim odcinku owalu mieścił się jedyny w tej fazie budynek zrębowy (jednost-
ka stratygraficzna 269, dalej js.). Pięć obiektów, zlokalizowanych głównie w odcinku 
południowo-zachodnim, może być pozostałościami nieckowato zagłębionych wnętrz 
domów o takiejże konstrukcji (js. 157, 195, 266, 277, 278). Inne, rozłożone wzdłuż odcinka 
północno-zachodniego i południowo-wschodniego, nawiązują do form określonych 
niegdyś przez Kaźmierczyka (1970, 32‒33) jako niewielkie ziemianki lub półziemianki 
(js. 129, 131, 134). Poza tym stwierdzono 2 odcinki ścian plecionkowych (js. 70, 214), 
jamkę po słupie i inne jamy, najczęściej nieckowate lub nieregularne w przekroju.

Warto nadmienić, że ściany wspomnianego domu zrębowego, krawędzie obiektów 
nawiązujących formą do prostokąta, a także jedyny zachowany fragment plecionki 
(js. 214) miały przebieg NW-SE. Jest to tendencja zarejestrowana już dla obiektów 
najstarszych faz wydzielonych na placu Nowy Targ w wykopie z lat 2010‒2012.
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Trudniej odnieść się do funkcji przebadanej części osady. Pewną wskazówką mogą 
być tu trzy jamy (js. 120, 276, 277) z dużą ilością ścinków skór – zapewne odpadów 
z rzemieślniczej produkcji. Nie stwierdzono sygnalizowanych przez Kaźmierczyka 
śladów metalurgii. Nie podważa to jednak interpretacji tego badacza oraz wyników 
zarejestrowanych dalej na północ, w strefie późniejszego placu Nowy Targ.

Wracając do kwestii datowania początków osadnictwa na lewym brzegu Odry, 
w tym także na obszarze objętym w wykopie z 2017 r., można je jednoznacznie osadzić 
w 2. poł. XI w. Chronologię taką potwierdza zespół sześciu monet. Są wśród nich 2 
denary krzyżowe, wybite w Miśni w latach 1060‒1080, inny denar ze wschodniej Sak-
sonii z lat 1070–1100 i trzy denary księcia Władysława Hermana, datowane szeroko 
na lata 1070–11022. Do wydzielonej przez nas fazy I trzeba zaliczyć też kolejne dwie 
monety z przełomu XI i XII w. Są to denar krzyżowy z głową św. Jana Chrzciciela, 
patrona wrocławskiej katedry i inny, przypisywany Bolesławowi Krzywoustemu. Oba 
były zapewne wybite we Wrocławiu.

Faza II. Rozdzielenie reliktów należących do faz I i II nie jest jednoznaczne. 
Do starszej, jak napisaliśmy powyżej, zaliczamy obiekty, których strop mieści się 
na poziomie pierwotnej próchnicy lub piasku calca. Do fazy II, a więc młodszej, 
kwalifikujemy najstarszą z odłożonych warstw kulturowych i związanych z nią stra-
tygraficznie pozostałości konstrukcji oraz jamy. Problem jednak w tym, że pierwotny 
humus przetrwał tylko w nielicznych fragmentach. Określenie relacji kolejnych jam 
w stosunku do niego nie zawsze jest więc możliwe. Zachowujemy też świadomość, 
że fazy te są wynikiem naszej interpretacji, a nie rzeczywistej cezury zachodzącej 
w minionej rzeczywistości. Sceptycznie podchodzimy do koncepcji Kaźmierczyka, 
identyfikującego koniec wydzielonego przez niego najstarszego poziomu osadniczego 
z najazdem księcia Brzetysława II.

Najstarsza odłożona na badanym terenie warstwa kulturowa powstała przez 
wchłonięcie pierwotnego humusu, budowę najstarszych konstrukcji, przemieszanie 
przy kopaniu obiektów zagłębionych i odłożenie różnorakich odpadów budowlanych, 
produkcyjnych i bytowych. Jej treść była w różnych częściach wykopu zróżnicowana, 
a miąższość wahała się w granicach 16‒100 cm. W kilku jej partiach stwierdzono 
utwardzenie nawierzchni, głównie prowizoryczne, luźnymi dranicami, a rzadziej 
w postaci zamierzonej konstrukcji o czytelnym układzie. Rozplanowanie związanych 
z tą warstwą obiektów nawiązuje w ogólnym zarysie do rozplanowania stwierdzonego 
dla fazy I, potwierdzając bezpośrednią kontynuację funkcjonowania osady. Układały 
się one w dalszym ciągu w nieregularny owal lub prostokąt z mocno zaokrąglonymi 
narożami, o tej samej wielkości, co w fazie I, z wolnym placem w centrum. Zacho-
wana została także właściwa dla najstarszego poziomu orientacja ścian budynków, 
płotów i konstrukcji nawierzchni (NW-SE, SW-NE). Różnica między obydwoma 
poziomami przejawia się w większym zagęszczeniu reliktów w strefie południowo-
-wschodniej i południowej. Do fazy II zakwalifikowaliśmy dwa budynki zrębowe, 

2  Opracowanie monet zawdzięczamy Pawłowi Milejskiemu.
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odkryte w południowo-wschodniej części skupiska, dwa lekkie budynki plecion-
kowe i jeden budynek naziemny o nierozpoznanej konstrukcji. Prawdopodobnie 
po domach naziemnych pozostały wyodrębniające się płaty warstwy kulturowej bez 
zachowanych reliktów konstrukcji. Nie ma natomiast wyraźnych podstaw wiązania 
z budynkami odkrytych w tym poziomie jam, różnej wielkości i formy. Poza tym, 
potwierdzono jedno palenisko. Za nowe zjawiska uznać należy dwie studnie oraz 
prostokątną w rzucie skrzynię. Znaczna miąższość odłożonej warstwy kulturowej 
i duże nasycenie zabytkami ruchomymi informują o dynamicznym rozwoju dzia-
łalności mieszkańców osady.

Potwierdzeniem działalności metalurgicznej lub hurtowego handlu metalem jest 
bochen ołowiu o wymiarach 65 × 60 cm i grubości 8 cm (ryc. 3), odkryty w obrębie 
warstwy js. 108 (w obrębie późniejszej działki ul. św. Katarzyny 4). Znalezisko to na-
wiązuje do innego, dokonanego przy Wielkiej Wadze na Rynku w Krakowie. Tam-
tejszy bochen ołowiu miał średnicę 88,7 cm, maksymalną grubość 19 cm, a jego wagę 
określono na 11 cetnarów (693 kg). Podstawą jego datowania są stemple królewskie 
Władysława Łokietka, jest więc o ponad stulecie młodszy od znaleziska wrocławskiego 
(Schejbal-Dereń, Garbacz-Klempka 2010, 34‒35).

Analizując chronologię fazy II, nie możemy oddzielić jednoznacznie jej początków 
od końca fazy I. Jesteśmy raczej skłonni uznać zazębianie się obu kategorii. Denary 
krzyżowe odkryte w warstwie kulturowej (js. 108), stanowiącej dla nas podstawę 
wydzielenia fazy II, informują, że jej początki mogą tkwić jeszcze w XI w. Czas jej 
trwania przyjmujemy na podstawie cech ceramiki naczyniowej na wiek XII i początek 
XIII. Jej technologia opiera się na domieszce tłucznia kamiennego do gliny i wypału 

Ryc. 3. Wrocław, ul. św. Katarzyny 4. Ołowiany odlew in situ odkryty w obrębie warstwy 
z XIII w. (js. 108). Fot. K. Serwatka
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w atmosferze niejednolitej. Formy naczyń to garnki o profilu esowatym lub z cylin-
dryczną szyjką typowe dla tradycyjnego rzemiosła lokalnego. Duży udział w inwen-
tarzu mają też właściwe dla Wrocławia lewobrzeżnego, różnej wielkości pucharki 
(Kaźmierczyk 1970, 293‒297). Na fazę tę datowany jest denar księcia pomorskiego 
Bogusława I (1180–1187), wybity po 1180 r. prawdopodobnie w Szczecinie, odkryty 
na wtórnym złożu (w późniejszej kloace) oraz brakteat margrabiego Miśni Dytryka 
I Zgnębionego (Dietrich der Bedrängte) z lat 1197–1221 z warstwy js. 56. Odnosząc 
się do datowań przedstawionych przez J. Kaźmierczyka (1966, 205‒219) dla wykopu 
z lat 1960‒1961, należałoby umieścić naszą fazę II równolegle do wydzielonych przez 
tego badacza poziomów VII-VIII. W wykopie z lat 2010‒2012 na placu Nowy Targ jest 
to faza II, wyznaczona przez warstwę js. 72 i związane z nią konstrukcje (Piekalski, 
Wachowski 2018).

Faza III jest odwzorowaniem intensyfikacji użytkowania terenu. Wynikiem tego 
jest znaczny przyrost warstwy kulturowej, większe niż poprzednio nasycenie zabyt-
kami ruchomymi, a także ich postępujące zróżnicowanie. Zmieniła się organizacja 
przestrzeni osady, pojawiły się nowe konstrukcje domów i nowe urządzenia ich zaple-
cza (ryc. 4), a także niespotykane wcześniej przykłady zabytków ruchomych (ryc. 5).

Do fazy tej zakwalifikowano około 48 jednostek stratygraficznych. Liczba ta nie 
jest ściśle określona, ponieważ cezury między wydzielonymi przez nas fazami nie 
są ostre. Osią tej fazy w rozumieniu stratygraficznym są warstwy o zróżnicowanym 
składzie i oznaczeniu, zalegające w różnych częściach wykopu. Ich miąższość wahała 
się w granicach od 10 do 60 cm, a lokalnie osiągała 100 cm. W różnych częściach 

Ryc. 4. Wrocław, ul. św. Wita 7. Relikty budynku szkieletowego przynależnego do III fazy 
osadniczej (js. 133). Konstrukcja uległa zniszczeniu w XIII w. Fot. P. Duma
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wykopu przybierały one nieco inną zawartość. 
Ich głównym składnikiem była brunatna, mocno 
organiczna próchnica. Istotnym uzupełnieniem 
były komponenty, związane z budową i destruk-
cją domów i innych obiektów, często zagłębionych 
w podłoże. Był to więc piasek wydobyty z podło-
ża przy kopaniu jam, studni i zagłębionych części 
budynków, glina do wylepiania ścian oraz polepa 
z rozbiórek i pożarów, wióry i odpady z prac cie-
sielskich. Obecne w warstwach drewno przybierało 
często formy nawierzchni umacniających podłoże. 
Były to zwykle luźne, często wręcz prowizoryczne 
konstrukcje występujące lokalnie przy budynkach. 
Nie miały one zasadniczego znaczenia dla organi-
zacji przestrzeni osady.

Inną wagę miała nowo wytyczona droga, odkry-
ta w północno-wschodniej części wykopu. Jesteśmy 
zdania, że stanowiła ona kontynuację osi komuni-
kacyjnej, odkrytej wcześniej w południowej strefie 
późniejszego placu Nowy Targ. W wykopie z lat 
2010‒2012 oznaczono ją jako js. 289 i 411 (Piekalski, 
Wachowski 2018). Na jej konstrukcję składały się 
dębowe dźwigary, wsparte na palach wbitych w pod-
łoże i umieszczone poprzecznie do kierunku drogi. 
Na podstawie analogii z innych części miasta można 
stwierdzić, że na dźwigarach umieszczano zgodnie z przebiegiem drogi legary, na któ-
rych z kolei kładziono poprzecznie dranice nawierzchni (Kaźmierczyk 1970, 60‒64; 
Konczewski, Piekalski 2010, 152‒155). Zakładamy, że ulica ta prowadziła od przeprawy 
przez Odrę, a więc z grodu na Ostrowie Tumskim, przez wyspę Piasek, tworzyła główną 
oś ówczesnej osady rzemieślniczo-targowej i zmierzała do kościoła św. Wojciecha, prze-
chodząc dalej w szlaki do Pragi i do Krakowa. Na podstawie stratygrafii i wcześniejszych 
prób dendrochronologicznych podejrzewamy, że droga ta została rozebrana przed poł. 
XIII w. i przesunięta bardziej na wschód, gdzie pokrywa się w zasadzie z przebiegiem 
obecnej ul. św. Katarzyny. Drewniana ulica była zapewne zasadniczym elementem 
regulującym przestrzeń osady. W obrębie wykopu z 2017 r. po jej zachodniej stronie, 
w odległości do około 13 m od jej krawędzi stwierdzono relikty co najmniej dziewięciu 
budynków o ścianach orientowanych w przybliżeniu zgodnie z jej przebiegiem. Domy 
te miały zróżnicowaną konstrukcję: zrębową, plecionkową, słupową i szkieletową. Nie 
wszystkie one są jednoczasowe, niektóre z nich nakładają się na siebie. Istotne jest też, 
że sąsiadowały tu z sobą autochtoniczne konstrukcje plecionkowe i zrębowe oraz obce 
słupowe (sumikowo-łątkowe i z ryglem przyciesiowym) i szkieletowe. Znajdziemy tam 
też studnię, obszerną skrzynię z dranic i kilka jam o nierozpoznanej funkcji.

Ryc. 5. Wrocław, ul. św. Wita 7. 
Akwamanila odnaleziona wśród 
zniszczonego wyposażenia tego sa-
mego budynku szkieletowego (js. 133) 
z XIII w. Fot. P. Duma



 M. Chorowska et al.252

W drugiej linii zabudowy, oddalonej od ulicy o około 20‒30 m, mieściły się kolejne 
trzy domy o konstrukcji szkieletowej i dwa inne, słabo zachowane, zapewne zrębowe. 
Całość uzupełniają jeszcze trzy studnie rozmieszczone w centrum wykopu i w jego 
południowej części, a także kilka jam.

Odniesienie się do funkcji osady w tej fazie wymaga dalszej analizy z wykorzysta-
niem zabytków ruchomych. Wstępne informacje pozwalają stwierdzić, że rzemieśl-
nicza funkcja osady była w tym czasie kontynuowana. W budynku szkieletowym 
w północnej części wykopu odkryto znaczne ilości ołowiu w postaci różnej wielkości 
fragmentów, które możemy interpretować jako surowiec lub odpady z produkcji 
odlewniczej. Koncentrację ścinków skór, traktowanych przez nas jako odpady pro-
dukcyjne, potwierdzono w jamie na późniejszej działce św. Wita 8, ale także w kilku 
innych punktach.

Wstępne datowanie fazy III opiera się na relacjach stratygraficznych i na cechach 
zabytków ruchomych. Istotnej zmianie uległ obraz odkrywanej w tych warstwach 
i obiektach ceramiki naczyniowej. Obok miejscowej ceramiki tradycyjnej pojawiły 
się egzemplarze z gliny o domieszce przesianego piasku, silnie obtaczane na kole 
szybkoobrotowym, wypalane w atmosferze redukcyjnej lub zbliżonej do niej. Są wśród 
nich nowe formy naczyń, głównie tzw. garnki pucharowate i inne, z brzegiem ufor-
mowanym w charakterystyczny okap (Rzeźnik 1998; 1999). Ta nowa we Wrocławiu 
ceramika pojawiła się w pierwszych dziesięcioleciach XIII w. i trwała przez kilka-
dziesiąt lat, co najmniej do 2. połowy tego stulecia. Z tego czasu pochodzi też kilka 
monet. W jednej z jam wyeksplorowano brakteat typu ratajskiego, wybity w czasach 
Henryka I Brodatego lub Henryka II Pobożnego w latach ok. 1210–ok. 1241. W war-
stwach kulturowych mieściły się brakteat kałowicki z lat około 1240‒1250 i brakteat 
typu kałowickiego, wybity przed 1250 r.

Tak więc początki fazy III możemy określić na pierwsze dziesięciolecia XIII w., 
a koniec na jego 2. połowę. Jej odpowiednikiem w wykopie z 1962 r. są warstwy E/1‒0, 
D/3‒2, D/1‒0 i C/3‒0, równoznaczne z poziomami konstrukcji drewnianych VI, V, IV 
i III, funkcjonującymi według J. Kaźmierczyka do lat 70. XIII w. (Kaźmierczyk 1966, 
219‒305). W wykopie z lat 2010‒2012, zlokalizowanym w południowej strefie placu 
Nowy Targ, fazie tej odpowiada jednostka określona tym samym numerem, datowana 
od pierwszych dziesięcioleci XIII w. do lat 60. tegoż stulecia. Jej zamknięciem była 
likwidacja nieregularnie rozplanowanej zabudowy osady i wytyczenie placu targowe-
go. Teren organizowanego wówczas targu przykryto grubą warstwą piasku i umoc-
niono brukiem. Wydarzenie to stanowiło generalną przemianę badanej strefy – kres 
przedlokacyjnej osady rzemieślniczo-targowej i włączenie do istniejącego już miasta 
lokacyjnego z centrum w istniejącym do dzisiaj Rynku (Piekalski, Wachowski 2018).

Faza IV. Przy jej wyodrębnieniu zasadniczym pytaniem było, na ile czytelna jest 
w stratygrafii i rozplanowaniu zabudowy generalna przemiana organizacji przestrzeni 
miasta, związana z powstaniem placu Nowy Targ i towarzyszącej mu regularnej siatki 
ulic. W wykopie z lat 2010‒2012 cezura ta była jednoznaczna. Wspomniana warstwa 
piasku, rozgraniczająca starą osadę od nowego placu targowego, osiągała miąższość 



W cieniu pałacu Hatzfeldtów i kościoła św. Wojciecha. Wstępne wyniki badań… 253

60 cm. Teren przebadany w roku 2017 obejmuje blok działek mieszczańskich, rozmie-
rzony przy wschodnim odcinku południowej krawędzi placu. Nie wiemy, czy podział 
tego obszaru na regularne, prostokątne działki mieszczańskie nastąpił wraz z wyty-
czeniem placu czy przebiegał stopniowo, wraz z zaspokajaniem potrzeb. Stratygrafia 
nam tego nie wyjaśnia. Nie zachowały się też ślady podziałów granicznych. Podstawą 
wydzielenia fazy IV, odzwierciedlającej wczesny etap polokacyjny, była dla nas bogata 
warstwa próchnicy bądź mierzwy, relikty drewnianej zabudowy, elementy infra-
struktury i trudne do funkcjonalnego określenia jamy wraz z licznym inwentarzem 
zabytków ruchomych. Powstały one w związku z budową, funkcjonowaniem i de-
strukcją budynków drewnianych bądź szachulcowych, wyrzucaniem na powierzchnię 
piasku i próchnicy z kopanych jam, a przede wszystkim z odkładaniem się odpadów 
bytowych i produkcyjnych. Ważnym czynnikiem przyspieszającym narastanie warstw 
była obecność zwierząt. Powierzchnia tych warstw była w kilku miejscach utwardzona 
prostymi konstrukcjami lub luźno rzuconym drewnem.

Żaden z budynków fazy IV nie ma właściwej dla czasów wcześniejszych orientacji 
w linii NW-SE. Przebieg ścian jest zawsze równoległy bądź prostopadły do nowo wy-
tyczonych ulic. W bezpośrednim sąsiedztwie wykopu mieści się ul. Wita Stwosza, św. 
Wita i krawędź placu Nowy Targ. Ul. św. Katarzyny w swym pierwotnym przebiegu 
(przed zmianami XX w.) jest oddalona od krawędzi wykopu o 14‒20 m. W sąsiedztwie 
placu i ul. Wita Stwosza nawarstwienia kulturowe zostały zniszczone przez piwnice 
późniejszych budynków. Obserwacja ewentualnej zabudowy przyfrontowej strefy 
działek możliwa była tylko w przypadku drugorzędnej w planie miasta uliczki św. 
Wita. W odległości 52‒62 m na południe od krawędzi placu, na dawnych działkach 
nr 6‒7, odkryto relikty budynków o konstrukcji szkieletowej, które mogą być inter-
pretowane jako domy mieszczańskie, usytuowane w pobliżu krawędzi ulicy. Znacznie 
bardziej nasycona zabudową jest strefa dawnych działek przy ul. św. Katarzyny 1‒3, 
a dokładniej tylnych stref tych działek. Budynki te miały zróżnicowaną konstrukcję 
– plecionkową, zrębową, palisadową, słupową w odmianie z ryglami przyciesiowymi, 
w odmianie sumikowo-łątkowej bądź w innych, trudniejszych do ustalenia warian-
tach. Czas ich użytkowania nie był długi, o czym świadczy przecinanie się konstrukcji 
i nakładanie nowych na relikty starszych (ryc. 6).

Elementy towarzyszące zabudowie infrastruktury to studnie (ryc. 7), piec kopułko-
wy, piwniczki bądź zagłębione skrzynie lub wtórnie użyte beczki (ryc. 8), a także nie-
stosowane wcześniej urządzenia sanitarne – kloaki z drewnianą cembrowiną (ryc. 9). 
Lokalizacja tych ostatnich zdaje się wskazywać, że służyły one głównie mieszkańcom 
pozostających poza obrębem wykopu domów przy ul. św. Katarzyny.

Próbując wydatować wydzieloną przez nas fazę IV mamy do dyspozycji zabytki 
ruchome (ryc. 10), relacje stratygraficzne i ryzykowne często odniesienia do wydarzeń 
historycznych. Wstępna obserwacja ceramiki naczyniowej informuje o zasadniczej 
przemianie jej cech technologicznych i formalno-funkcjonalnych. W odkrytych ze-
społach dominują naczynia wykonane na szybkoobrotowym kole, dobrze wypalone 
w atmosferze niejednolitej lub redukcyjnej. Są wśród nich bezuche i uchate garnki, 
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ale także puchary, misy, dzbany i pokrywki. Taka różnorodność funkcji świadczy 
także o zmianie sposobu życia mieszkańców. Wzbogacenie form dotyczy również 
innych kategorii zabytków – powszechne stały się drewniane naczynia klepkowe 
lub toczone, zwiększył się asortyment najróżniejszych przedmiotów metalowych 

Ryc. 6. Wrocław, ul. św. Katarzyny 3. Widok w kierunku południowym na wnętrze 
budynku szkieletowego (js. 178). Fot. K. Serwatka

Ryc. 7. Wrocław, pl. Nowy Targ 12. Widok szczegółów konstrukcyjnych studni zasypanej 
w XV w. (js. 154). Fot. K. Serwatka
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(wymagających konserwacji i opracowania). Wśród monet do fazy tej zaliczyliśmy 
parwus praski Wacław II z lat 1300–1305 z mennicy Kutná Hora i kwartnik z Nysy, da-
towany na 1. ćwierć XIV wieku. Dostrzeżone przemiany przestrzenne skłonni jesteśmy 

Ryc. 8. Wrocław, ul. św. Wita 8. Widok drewnianej beczki, pełniącej funkcję kloaczną. 
W środku odnalezione zostały liczne naczynia ceramiczne, zachowane również w całości 
(js. 66), pochodzące z przełomu XIV/XV w. Fot. P. Duma

Ryc. 9. Wrocław, ul. św. Katarzyny 1. Widok wnętrza studni/kloaki (js. 104) po wyeks-
plorowaniu zawartości. Fot. K. Serwatka
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wiązać z włączeniem badanej strefy do miasta lokacyjnego. Z wcześniejszych badań 
J. Kaźmierczyka, a zwłaszcza z wyników uzyskanych na placu Nowy Targ, wynika, 
że nastąpiło to najwcześniej na początku lat. 60. XIII w. Precyzyjne wskazanie końca 
fazy IV nie leży w naszej intencji. Celem jej wydzielenia było wskazanie przemiany 
polokacyjnej, przy czym zdawaliśmy sobie sprawę, że zjawisko to miało postać pro-
cesu, a nie jednorazowego wydarzenia. Schyłek tego procesu i ukonstytuowanie się 
bloku zabudowy podzielonego na parcele skłonni jesteśmy widzieć w pierwszych 
dziesięcioleciach XIV w.

Faza V jest kontynuacją funkcjonowania bloku zabudowy w późnym średniowie-
czu. Po raz pierwszy w historii badanego terenu pojawiła się zabudowa murowana, 
uczytelniając i stabilizując przynajmniej niektóre granice działek mieszczańskich. 
Przy krawędzi ul. Wita Stwosza (dawnej św. Wojciecha, Adalbertstrasse) powstała 

Ryc. 10. Wrocław, ul. św. Katarzyny 4. Zdobiony, drewniany przedmiot o niewyjaśnionym zastosowa-
niu z przedstawieniem ludzkiej twarzy, odnaleziony w warstwie z XIII/XIV w. (js. 116). Fot. P. Duma
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zabudowa ceglana, tworząca zwartą pierzeję3. Tworzyły ją podpiwniczone kamienice 
na narożnej działce Wita Stwosza 31, sąsiadująca z nią od wschodu na działce nr 30 
i kolejna, słabo zachowana na działce nr 29. Mury tych kamienic wyznaczały granice 
działek aktualne do 1945 r. W środkowej partii kwartału przetrwały skromne relikty 
ceglanego domu w głębi działki św. Katarzyny 9 i podobne na działce św. Katarzy-
ny 8. Na przechodzącej na przestrzał parceli św. Katarzyny 7/św. Wita 5 przetrwały 
filary fundamentowe niepodpiwniczonej od strony ul. św. Wita i takiejże konstrukcji 
mury graniczne. W północnej partii wykopu zarejestrowano fragment tylnej ściany 
kamienicy na działce Nowy Targ 12.

Pojawienie się kamienic ceglanych nie wyparło w tej fazie stosowanej w dalszym 
ciągu zabudowy drewnianej. W tylnej strefie parceli Nowy Targ 9 istniał budynek 
o konstrukcji szkieletowej z szachulcowym wypełnieniem ścian, zniszczony przez 
pożar. Obecność pieca kopułkowego w jego wnętrzu zdaje się potwierdzać funkcję 
mieszkalną. W pozostałościach innego budynku odnaleziono zaskakujące zabytki 
ruchome, w tym m.in. głowę rzeźby romańskiej z XII w., złożoną do ziemi dwa stu-
lecia później (ryc. 11). Podobne budynki odkryto także na działce św. Wita 8. Cyklicz-
nie powtarzane warstwy polepy (gruzu szachulcowego) poświadczają ich istnienie 
w przyfrontowej strefie działki św. Wita 7. Zanikły natomiast budynki o konstruk-
cjach zrębowej i plecionkowej. W jednym tylko przypadku zarejestrowano fragment 
plecionkowego płotu przecinającego poprzecznie działkę przy ul. św. Katarzyny 4.

Funkcjonowanie domów i ich zaplecza, w tym ciągle aktualna obecność zwierząt 
domowych, zaowocowały odłożeniem warstwy kulturowej, osiągającej na większości 
powierzchni miąższość 40 cm.

W skład zaplecza domów wchodziły studnie. Odkryto je na dawnych działkach 
Nowy Targ 12, św. Katarzyny 1, św. Katarzyny 3, św. Katarzyny 7 i na działce św. 
Wita 6/św. Katarzyny 6. Mieściły się one w głębi działek w czasie, gdy w mieście, także 
na sąsiednim placu Nowy Targ, istniał już wodociąg. Stałym elementem infrastruk-
tury działek stały się urządzenia sanitarne – zagłębione w podłoże, ocembrowane 
drewnem kloaki. Umieszczano je za domami mieszkalnymi, w środkowych bądź 
tylnych strefach działek. Zauważalne jest, że postępujący wzrost liczby kloak jest 
zjawiskiem równoległym do zahamowania przyrostu warstw kulturowych. Odpady, 
które wcześniej odkładały się w warstwie, teraz trafiały do kloak, których zawartość 
cyklicznie opróżniano i wywożono z miasta.

Na podstawy datowania fazy V składają się przesłanki stratygraficzne, cechy 
zabytków ruchomych oraz warsztatu budowlanego. Umieszczają one wszystkie za-
kwalifikowane tu budowle murowane i drewniane, towarzyszące im urządzenia 
infrastruktury i warstwy w późnym średniowieczu. Ceglane kamienice i drewniane 
budynki szkieletowe powstawały w XIV i XV w. Realizowane w tym czasie kloaki 
funkcjonowały zapewne po kilkadziesiąt lat i były zamieniane na nowsze. Warstwa 

3  Analizę zabudowy murowanej przeprowadzili prof. Małgorzata Chorowska i dr Mariusz Caban 
z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
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kulturowa przyrastała w wieku XIV. Nie mamy podstaw na przeciąganie czasu jej 
odkładania na kolejne stulecie.

Faza VI manifestuje się rozwojem budownictwa ceglanego i stopniowym wypie-
raniem konstrukcji drewnianych właściwych dla średniowiecza.

Przy ulicy Wita Stwosza, na dawnej działce o numerze 31 przeprowadzono 
w dwóch następujących po sobie etapach przebudowę, wprowadzającą do gotyckiej 
kamienicy elementy renesansowe. Relikty renesansowych oficyn stwierdzono także 
na tyłach działek przy św. Katarzyny 8. Rozbudowa o dużym zasięgu nastąpiła na par-
celi św. Katarzyny 7/św. Wita 5. Rozpoczęto ją na przełomie średniowiecza i nowo-
żytności od przebudowy gotyckiego domu sąsiadującego z ul. św. Wita, a następnie 
zrealizowano obszerną, niepodpiwniczoną oficynę w południowej części działki. 
Na południowej granicy działek św. Wita 7 i św. Katarzyny 4 powstał wówczas mur 
graniczny na fundamentach filarowo-łękowych. Na kolejnej parceli – św. Katarzyny 2/
św. Wita 8 – pierwszą budowlą ceglaną był mur graniczny między parcelami św. Wita 8 
a Nowy Targ 9. W dalszej kolejności powstała renesansowa oficyna w głębi działki 
św. Katarzyny 2. Na tyłach sąsiedniej działki przy św. Katarzyny 1 także zrealizowano 
w tym czasie oficynę. Przyfrontowa strefa zabudowy przy placu Nowy Targ została 
zniszczona przez piwnice biurowca z lat 60. XX w. Na działce nr 10 przetrwała z niej 
tylna ściana z SE narożem renesansowej kamienicy oraz trzy filary późnorenesansowe, 
umieszczone na południe od naroża. Na granicy działek nr 11 i 12 przetrwały filary 
wzniesionego w dwóch etapach muru kurtynowego.

W fazie VI nie stwierdzono przyrostu warstwy kulturowej właściwej dla wcze-
śniejszych, średniowiecznych etapów rozwoju osadnictwa. Jednostki stratygraficzne, 
opisane w trakcie wykopalisk jako warstwy, powstały przy kopaniu fundamentów 
i piwnic, dołów pod kloaki i inne obiekty zagłębione oraz przy rozbiórkach i pożarach. 
Nie stwierdzono reliktów domów drewnianych. O ich obecności na parcelach przy św. 
Wita 7‒8 świadczą jednak rozsypiska przemieszanych warstw pożarowych, obfitują-
cych w charakterystyczny gruz szachulcowy. Na całej powierzchni wykopu stwier-
dzono tylko jedną studnię, umieszczoną na działce św. Katarzyny 1. Przyjmujemy 

Ryc. 11. Wrocław, pl. Nowy Targ 9. 
Głowa rzeźby romańskiej z XII w. 
odnaleziona w warstwie pożarowej 
budynku szachulcowego (js. 62), 
zniszczonego w XIV w. Razem z nią 
wystąpiła koncentracja przęślików 
tkackich w liczbie 87 sztuk. Fot. 
P. Duma
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w związku z tym, że podstawą zaopatrzenia w wodę były niemal wyłącznie wodociągi, 
biegnące głównie w ulicach. Przez teren wykopu przechodziła tylko jedna nitka 
wodociągu, złożona z drewnianych rur łączonych żelaznymi mufami, przebiegająca 
w linii EW na działce przy św. Katarzyny 2. Stałym elementem zaplecza domów 
były natomiast zewnętrzne kloaki. W jednym przypadku, w wolnej od zabudowy 
strefie działki przy św. Wita 7, miała ona formę głębokiej beczki otoczonej ścianami 
z pionowo umieszczonych dranic. Inne to doły kloaczne o cembrowinach w formie 
prostokątnej w rzucie skrzyni.

Podstawą datowania fazy VI są głównie cechy techniki murarskiej, właściwe dla 
wczesnej nowożytności. Otwierają ją zjawiska określane jako przejściowe między 
gotykiem a renesansem, a więc datowane na pierwsze dziesięciolecia XVI w., a za-
mykają późnorenesansowe, datowane na Śląsku na połowę XVII w. Chronologia 
taka jest zgodna z datowaniem bogatych zbiorów mieszczańskiej kultury materialnej 
pozyskanych w wypełniskach kloak, służących za śmietniki (ryc. 12).

Faza VII obejmuje przemiany kwartału od połowy XVII do XX w. Zaznacza się 
w tym czasie wyraźna tendencja do przebudów i znacznego zagęszczenia zabudowy 
(ryc. 13).

Na działkach przy ul. Wita Stwosza istotne przemiany zabudowy nastąpiły dopiero 
w XIX w. Oznaczały one rozbudowę, zmiany wewnętrznego układu i komunikacji. 
Trójdzielną oficynę wprowadzono w 4. ćwierci XIX w. na działce przy ul. św. Kata-
rzyny 9. Na idącej na przestrzał działce św. Katarzyny 7/św. Wita 5 centralną strefę 
zabudowano barokową oficyną, wykorzystując przy tym starsze mury. Podobnie 
przekształcono tylną partię parceli przy św. Katarzyny 6. W zachodniej strefie działki 
przy św. Katarzyny 5 zbudowano w 2. połowie XVII- XVIII w. skromny, dwuskrzy-
dłowy budynek, oparty o granice parceli. Posesja przy św. Katarzyny 4/św. Wita 7 
pozyskała niewielki, kwadratowy w planie bu-
dynek gospodarczy, zapewne związany z kloaką. 
Poprawiono także mur graniczny od strony św. 
Wita 6. Na działce przy św. Wita 8 zrezygno-
wano z zabudowy szachulcowej wprowadzając 
w jej miejsce w XIX w. solidną kamienicę ce-
glaną. Istotne przemiany dotyczyły zabudowy 
przy placu Nowy Targ. Rozpoczęto je realizacją 
barokowej oficyny na działce nr 10, następnie 
na działce nr 11, a w końcu na tyłach działki 
nr 9, gdzie na przełomie XIX i XX w. powstała 
duża budowla z maszynowej cegły na zaprawie 
cementowej.

Podobnie jak w fazie poprzedniej, nie za-
rejestrowano w tym etapie przyrostu warstw 
kulturowych. Nieliczne wyodrębnione w syste-
mie stratygraficznym to pozostałości rozbiórek 

Ryc. 12. Wrocław, ul. św. Katarzyny 3. 
Talerz malowany rożkiem z przedstawie-
niem jelenia, wydobyty z kloaki z XVII w. 
(js. 83). Fot. P. Duma
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ostatnich na tym terenie budynków szachulcowych lub resztki piasku do celów budow-
lanych. Wyodrębniono też wkopy budowlane. Mimo funkcjonowania wodociągów, 
wykopano w tej fazie także trzy studnie – drewniane (przy Nowym Targu 12 i przy św. 
Katarzyny 4) i jedną ceglaną (przy św. Katarzyny 5). W dalszym ciągu funkcjonowała 
nitka drewnianego wodociągu na parceli św. Katarzyny 2. Z systemem wodociągów 
wiążemy także obszerne, dębowe beczki na podkładach z desek, odkryte na dawnych 
działkach Nowy Targ 12, św. Katarzyny 4 i św. Wita 6. Zaplecze sanitarne kamienic 
stanowiły do XIX w. tradycyjne kloaki. Zwiastunem nowych rozwiązań sanitarnych 
jest zbiornik sanitarny, umieszczony w obrębie XIX-wiecznej oficyny przy pl. Nowy 
Targ 9. Do jego budowy wtórnie wykorzystano elementy piaskowcowej studzienki 
wodociągowej z wykutą wewnątrz datą 1833 oraz inicjałami. Z niewiadomych powo-
dów inicjały i część daty zostały zniszczone jeszcze podczas użytkowania studzienki 
(ryc. 14).

ZAKOŃCZENIE

Wykopaliska w kwartale, ograniczonym ulicami św. Katarzyny, Wita Stwosza, 
św. Wita i placem Nowy Targ, były kontynuacją badań archeologicznych prowadzo-
nych we wschodniej strefie we Wrocławiu od lat 50. XX w. W ich programie uwzględ-
niono postawione wcześniej pytania badawcze i wątki dyskusji. Do niektórych z nich 
można się wstępnie ustosunkować.

Północna krawędź wczesnośredniowiecznego pola cmentarnego, towarzyszącego 
od południa osadzie, poprzedzającego chronologicznie budowę kościołów na lewym 
brzegu Odry, pokrywała się z krawędzią plejstoceńskiej terasy nadzalewowej.

Ryc. 14. Wrocław, pl. Nowy Targ 9. Studnia/kolektor ściekowy (js. 4), wykonany z pia-
skowca, z wykutą wewnątrz datą 1833 i zniszczonymi inicjałami. Fot. P. Duma
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Przedstawione po badaniach z lat 2010‒2012 datowanie początków osadnictwa 
znalazło potwierdzenie w wynikach prac prowadzonych w 2017 r. Odkryte w najstar-
szych nawarstwieniach monety stabilizują tę chronologię na 2. połowę XI w.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przyjęto, że osada od początku miała funk-
cję rzemieślniczą. Zróżnicowany charakter wytwórczości, a zapewne także handlu, 
potwierdziły liczne zabytki ruchome, w tym odpady produkcyjne.

Strukturę przestrzenną osady determinowała droga wytyczona między przepra-
wą przez Odrę na Wyspę Piasek i do grodu na Ostrowie Tumskim a kościołem św. 
Wojciecha.

Przemiana nieregularnie rozplanowanej osady w szachownicowy układ miasta 
lokacyjnego nie jest wyraźnie odwzorowana w stratygrafii nawarstwień. Granice 
działek mieszczańskich z domami drewnianymi nie rysują się jasno. Czytelne są do-
piero rozgraniczenia wyznaczone zabudową murowaną, rozwijającą się stopniowo 
od XIV w., intensywnie od XVII-XVIII w.

Badania przyniosły ogromną liczbę zabytków ruchomych. Wymagają one tro-
skliwych i czasochłonnych prac konserwatorskich i specjalistycznego opracowania. 
Wstępny ich ogląd pozwala powiedzieć, że dają one nieznaną dotąd możliwość ana-
lizy kultury materialnej mieszczan wrocławskich w czasach od XV do XVIII w. Ich 
opracowanie będzie kontynuacją działań, podjętych w 2013 r. w związku z zakończe-
niem wykopalisk na placu Nowy Targ. Uzyskane wówczas materiały zamykały się 
chronologicznie na wieku XV.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy badań są wdzięczni firmom Skanska SA i Skanska Property za zrozumienie 
specyfiki metody archeologicznej i za dobrą współpracę na wykopaliskowym etapie 
badań. Osobne podziękowania należą się uczestnikom szeroko pojętego zespołu ba-
dawczego – pracownikom naukowym, doktorantom i studentom oraz osobom spoza 
środowiska naukowego.
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