VI. STRATYGRAFIA NAWARSTWIEÑ I KONSTRUKCJE ULIC
1. ULICA KIE£BANICZA
Ulicê tê przebadano na ca³ej jej d³ugoci, od pl.
Solnego na po³udniu do muru obronnego, tj. do
dzisiejszej ul. Nowy wiat na pó³nocy. Wykop pod
kanalizacjê, oznaczony jako g³ówny, mia³ d³ugoæ
347 m (ryc. 3031). Kilkumetrow¹ d³ugoæ mia³y
wykopy pod przy³¹cza, odchodz¹ce od niego poprzecznie33. Prace ziemne polega³y na wybraniu
starych wkopów pod instalacje, co da³o mo¿liwoæ
oczyszczenia ich cian i uzyskania wgl¹du w stratygrafiê zachowanych nawarstwieñ. Eksploracjê
prowadzono w przypadku poszerzania lub pog³êbiania starych wykopów instalacyjnych. Wykop
g³ówny mia³ szerokoæ do 2,3 m, a g³êbokoæ dochodzi³a maksymalnie do 5 m, pozwalaj¹c przeledziæ pe³ny przekrój nawarstwieñ ulicy. Mniejsz¹
wartoæ badawcz¹ mia³y p³ytsze wykopy pod instalacje wodoci¹gow¹ i energetyczn¹. Dokumen-

tacjê wykonano z wykorzystaniem linii pomiarowej, której punkt zerowy wyznacza³a studnia kanalizacyjna u wylotu ul. Kie³baniczej do Nowego
wiatu. Badania rozpoczêto na metrze 9. Analizê
nawarstwieñ prowadzono, wydzielaj¹c i rejestruj¹c jednostki stratygraficzne, oznaczane kolejnymi
numerami w jednym systemie dla ca³ego wykopu.
Stan zachowania niektórych wycinków pozwoli³
przeledziæ nawarstwienia ulicy i zwi¹zanego z ni¹
rynsztoku. Znaczn¹ czêæ stratygrafii zajmowa³y
nowo¿ytne wkopy instalacyjne.
Zró¿nicowana historia i przynale¿noæ socjotopograficzna poszczególnych odcinków ulicy sk³oni³a autorów badañ do powiêcenia odrêbnej uwagi jej kolejnym czêciom, oddzielanym ulicami poprzecznymi (Markgraf 1896, s. 7072; Goliñski
1997, s. 4244, 5254).

A. ODCINEK OD UL. NOWY WIAT DO UL. £AZIENNEJ (954 M.B.)
Na metrach 811 zachowa³ siê wycinek pónoredniowiecznych nawarstwieñ ulicy. Na piasku
calcowym, oznaczonym jako jednostka stratygraficzna (dalej j.s.) 1, le¿a³a warstwa pierwotnej
próchnicy (j.s. 2) przemieszana w najstarszej fazie u¿ytkowania terenu, s³u¿¹ca prawdopodobnie
jako nieumocniona nawierzchnia wytyczonej ju¿
ulicy. Jej strop mieci³ siê na wysokoci 115,60 m
n.p.m. Na próchnicy odkryto wyrównawcz¹ warstwê piasku (j.s. 35), na której z kolei od³o¿y³a
siê warstwa mierzwy o zachowanej gruboci do 90
cm (j.s. 79). Powy¿ej zarejestrowano trzy zró¿nicowane barw¹ poziomy próchnicy nasyconej piaskiem (j.s. 79). Datowanie: XIIIpo³owa XIV w.
33

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w latach 20012002, zob. Kamiñski i in. 2001, tam kompletna dokumentacja graficzna.

Na metrze 10, w zachodniej cianie wykopu,
ods³oniêto drewniane koryto u³o¿one poprzecznie
do linii ulicy, nakryte dranic¹ (j.s. 1011; ryc. 32).
Szerokoæ koryta wynosi³a 34 cm, g³êbokoæ 18 cm,
a gruboæ cianek 45 cm. Dranica nakrywaj¹ca
mia³a szerokoæ 30 cm i gruboæ 12 cm. Obok
koryta le¿a³a równolegle kolejna dranica o szerokoci 15 cm i gruboci 6 cm. Koryto spe³nia³o funkcjê cieku odprowadzaj¹cego nieczystoci z kamienicy o dzisiejszym oznaczeniu adresowym Kie³banicza 17, prawdopodobnie do g³ównego rynsztoku
ulicznego. Datowanie: XIII w.
Na metrach 2328 ods³oniêto wycinek nawarstwieñ ulicy. Najni¿sz¹ warstwê stanowi³a t³usta,
brunatna próchnica o stropie na poziomie 115,62
m n.p.m. (j.s. 12). Przykryto j¹ piaskiem z du¿¹
zawartoci¹ i³u (j.s. 1314), wyrównuj¹c nawierzchniê i podnosz¹c jej poziom rednio o 30 cm.
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Ryc. 30. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Plan wykopów
 czêæ pó³nocna. Rys. R. Kamiñski

Ryc. 31. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Plan wykopów
 czêæ po³udniowa. Rys. R. Kamiñski

Fig. 30. Wroc³aw, Kie³banicza St. Plan of trenches
 N area. Drawing R. Kamiñski

Fig. 31. Wroc³aw, Kie³banicza St. Plan of trenches
 S area. Drawing R. Kamiñski

Wy¿ej wytworzy³a siê warstwa próchnicy z du¿ym
udzia³em piasku (j.s. 16), na któr¹ wysypano warstwê piasku bez zanieczyszczeñ (j.s. 17). Na dobrze zachowanym poziomie piasku powsta³a kolejna warstwa zapiaszczonej próchnicy (j.s. 18). Datowanie: XIIIpo³owa XIV w.
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Na metrach 3134, na piaszczystym calcu, zachowa³a siê miejscami silnie przetworzona pierwotna
próchnica, wzbogacona ¿wirem w celu utwardzenia
(j.s. 19, o stropie na wysokoci 115,42 m n.p.m.).
Z jej poziomu wykonano nieznanego przeznaczenia
zag³êbienie, zasypane nastêpnie próchnic¹ z pia-
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skiem (j.s. 20). Wy¿ej wytworzy³a siê br¹zowa, t³usta próchnica utwardzona grudkami cegie³ (j.s. 21),
przesypana nastêpnie piaskiem (j.s. 22) przykrytym
dranic¹ (d³ugoæ 2,6 m i gruboæ 57 cm) le¿¹c¹
wzd³u¿ osi ulicy. Na dranicy i na piasku od³o¿y³a siê
kolejna warstwa próchnicy (j.s. 2324). Na strop
próchnicy powsta³ej w trakcie u¿ytkowania nawierzchni wysypano warstwê piasku o mi¹¿szoci
60 cm (j.s. 2526). Kolejn¹ warstwê u¿ytkow¹, osi¹gaj¹c¹ 64 cm gruboci, tworzy³a mierzwa (j.s. 27).
Jej narastanie przerwano, wysypuj¹c kilkucentymetrowej gruboci warstwê gruzu szachulcowego (j.s.
28), wzmocnion¹ nastêpnie przez wysypanie rozdrobnionego gruzu ceglanego (j.s. 29). Datowanie:
XIII po³. XIV w.
Na metrach 3652 (ryc. 33), na piaszczystym calcu (j.s. 1), le¿a³y przewarstwienia piasku przemieszanego w ró¿nym stopniu z próchnic¹, z nielicznymi drobinami cegie³ i z surow¹ glin¹ (j.s. 4455, 59).
Powsta³y one zapewne przez rozje¿d¿enie nawierzchni i wysypanie jej piaskiem (wysokoæ stropu
115,62 m n.p.m.). Na piasek narzucono pok³ad
próchnicy z grudkami surowej, niebieskiej gliny,
nasyconej piaskiem (j.s. 49). Warstwa powsta³a zapewne przez rozsypanie na ulicy odpadów z budowy domu konstrukcji szachulcowej. S¹siadowa³a
z ni¹ j.s. 50  gruz gliniany z po¿aru takiej konstrukcji, którym zasypano zag³êbienie w nawierzchni ulicy. Równolegle z j.s. 49, na metrach 4852, le¿a³a
warstwa zbitej mierzwy nasyconej wiórami drewna
(j.s. 48). Na nich, na metrach 4647, zlokalizowano bal d³ugoci 1,95 m, gruboci 22 cm. Jego u³o¿enie wzd³u¿ biegu ulicy sugeruje, i¿ pe³ni³ on funkcjê legara rozebranej póniej drewnianej konstrukcji
nawierzchni ulicy. Powy¿ej bala, na ca³ym omawianym odcinku, stwierdzono poziom mierzwy (j.s. 54)
przesypywanej cyklicznie piaskiem tworz¹cym soczewy o ró¿nym stopniu wdeptania w niestabilne i wilgotne pod³o¿e. Gruboæ poziomu mierzwy osi¹ga³a
1,2 m. Nad ni¹, powy¿ej niwelety 116,80 m n.p.m.,

Ryc. 32. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Wykop g³ówny, 10 m.b.,
profil zachodni  koryto drewniane. Rys. R. Kamiñski
Fig. 32. Wroc³aw, Kie³banicza St. The main trench, 10 m,
W section  wooden channel conduit. Drawing R. Kamiñski

le¿a³y warstwy próchnicy przemieszanej intensywnie z piaskiem, pozosta³e prawdopodobnie po rozbiórce bruku kamiennego. Datowanie: poziomy nieutwardzone b¹d umocnione drewnem  XIIIpocz¹tki XIV w., poziomy pozosta³e prawdopodobnie po
bruku kamiennym  1. po³. XIV w.
W strefie skrzy¿owania ul. Kie³baniczej i £aziennej odkryto pozosta³oci rynsztoku biegn¹cego
wzd³u¿ Kie³baniczej i jego odga³êzienia w kierunku Starych Jatek. Wkopano go w warstwê mieci (j.s.
48), której strop mieci³ siê na poziomie 116,95 m
n.p.m. Na podstawie zachowanych najni¿szych dranic buduj¹cych cianki rynsztoku ustalono, ¿e linia
g³ówna mia³a szerokoæ ok. 0,751,1 m. cianki
zbudowano z dranic o szerokoci 2428 cm i gruboci 67 cm, stabilizowanych wbitymi od wewn¹trz
ko³kami. Zaostrzone na koñcach ko³ki mia³y przekrój prostok¹tny (wymiary 9×12, 12×12 cm) lub
okr¹g³y (rednica ok. 1516 cm). Przy ciance zachodniej rynsztoku stwierdzono, ¿e s³upy wbito
w odleg³oci 1,25 m. Odga³êzienie w kierunku Jatek mia³o szerokoæ 3040 cm i g³êbokoæ ok. 40 cm.
Zachowa³a siê jego cianka po³udniowa. By³a ona
lekko zachylona do wnêtrza, zbudowano j¹ z dranic

Ryc. 33. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Wykop g³ówny, 3652 m.b., profil zachodni. Rys. R. Kamiñski
Fig. 33. Wroc³aw, Kie³banicza St. Main trench, 3652 m, W section. Drawing R. Kamiñski
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zalegaj¹cych bezporednio na sobie poziomo na
sztorc w uk³adzie wschódzachód. Ich szerokoæ wynosi³a 2122 cm, a gruboæ 97 cm. Datowanie:
koniec XIIIpo³owa XIV w.
Wykop oznaczony jako przy³¹cze 9 zlokalizowano na odcinku ul. Kie³baniczej zawartym miêdzy
ul. Malarsk¹ i Nowy wiat. Bieg³ on od wykopu
g³ównego do po³udniowo-zachodniego naro¿nika
dzia³ki Kie³banicza 12, usytuowanej po wschodniej
stronie ulicy. Po doczyszczeniu profilów stwierdzono, ¿e ods³oniêto w nich szcz¹tkowo zachowane
nawarstwienia zwi¹zane z funkcjonowaniem ulicy
w redniowieczu. Sk³ada³y siê na nie warstwy u¿ytkowe (j.s. 128, 133135), niwelacyjne (j.s. 127,
129132) oraz relikty rynsztoku (j.s. 136138).
Wyró¿niono dwie fazy funkcjonowania rynsztoku. W fazie starszej mia³ on wannowaty przekrój
o poziomym p³askim dnie i niemal pionowych ciankach. Szerokoæ rynsztoku wynosi³a 6294 cm,
a zachowana g³êbokoæ 45 cm. Nie stwierdzono ladów konstrukcji drewnianych. W fazie m³odszej rynsztok mia³ kszta³t wannowaty o ciankach lekko rozchylonych na zewn¹trz i nieckowatym dnie. W ciance
wschodniej zachowa³ siê relikt konstrukcji w postaci
dranicy o szerokoci 21 cm i gruboci 5 cm.
Wykop oznaczony jako przy³¹cze 13 bieg³ ul.
Malarsk¹ od linii g³ównej w kierunku wschodnim
w odleg³oci ok. 7,5 m od po³udniowej ciany kamienicy Kie³banicza 12. Po doczyszczeniu profilów zadokumentowano stosunkowo dobrze zachowane nawarstwienia zwi¹zane z funkcjonowaniem
ulicy w redniowieczu  warstwy u¿ytkowe z³o¿one z próchnicy i mierzwy (j.s. 159163, 168), piaszczyste warstwy niwelacyjne i podsypy konstrukcyjne (j.s. 158, 167, 169, 171172, 182), pozosta³oæ miejscowego utwardzenia nawierzchni (j.s.
164), znajduj¹cy siê we wschodnim krañcu wykopu wkop (j.s. 175181) i relikty biegn¹cego w jego
kierunku odga³êzienia rynsztoku (j.s. 166, 174175).

Wkop uchwycony w profilu pó³nocnym, we
wschodnim krañcu przy³¹cza, ods³oniêto fragmentarycznie. Dalsza jego czêæ biegnie w kierunku
wschodnim. Wkop mia³ kszta³t fragmentu wanny
o poziomym p³askim dnie i ciance wychodz¹cej
z dna pod k¹tem zbli¿onym do 45°. Nieckê uchwycono na szerokoci 1,8 m i do g³êbokoci 90 cm.
Z nieck¹ wi¹¿¹ siê: s³up o prostok¹tnym przekroju
o wymiarach 17×19 cm wbity przy profilu pó³nocnym, belka o wymiarach 24×18 cm zalegaj¹ca
w uk³adzie pó³nocpo³udnie nad ciank¹ wkopu oraz
wbita pionowo dranica o szerokoci 26 cm i gruboci 5 cm. Stan zachowania reliktów nie pozwala na
ich jednoznaczn¹ interpretacjê. Przyj¹æ mo¿na dwie
mo¿liwoci  s¹ one szcz¹tkami albo traktu drewnianego z legarami wspartymi na d³ugich i masywnych s³upach, albo budynku drewnianego. W tym
drugim wypadku (za tak¹ interpretacj¹ przemawia
zreszt¹ zwiêz³oæ warstwy u¿ytkowej wype³niaj¹cej
nieckê) nale¿a³oby zastanowiæ siê nad pierwotn¹ szerokoci¹ ul. Malarskiej  zapewne by³a wówczas
wê¿sza.
Relikty rynsztoku biegn¹cego w kierunku omówionej wy¿ej niecki zachowa³y siê na d³ugoci
2,1 m. Odga³êzienie mia³o szerokoæ 32 cm i g³êbokoæ 44 cm. cianki budowa³y masywne dranice
o szerokoci 22, 7 i 23 cm oraz gruboci 10, 9
i 11 cm. Konstrukcjê wzmacnia³ s³up o prostok¹tnym
przekroju o wymiarach 12×14 cm, zaostrzony na
koñcu, oraz s³upek o rednicy 7 cm.
Wykop oznaczony jako przy³¹cze 15 (ryc. 34)
bieg³ ul. £azienn¹ od linii g³ównej w kierunku zachodnim w odleg³oci ok. 4,5 m od po³udniowej ciany kamienicy Kie³banicza 19. Po doczyszczeniu
obszaru wykopu zadokumentowano nawarstwienia
zwi¹zane z funkcjonowaniem ulicy w redniowieczu  warstwy u¿ytkowe (j.s. 207, 217, 220) i niwelacyjne (j.s. 215216, 219)  oraz stosunkowo

Ryc. 34. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Przy³¹cze 15, plan rynsztoku. Rys. R. Kamiñski
Fig. 34. Wroc³aw, Kie³banicza St. Water supply system connection no. 15, plan of sewer. Drawing R. Kamiñski
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dobrze zachowane relikty odga³êzienia rynsztoku
(j.s. 206, ryc. 35).
Ods³oniêty fragment rynsztoku mia³ ³¹czn¹ d³ugoæ ok. 6,5 m. Jego szerokoæ wynosi³a 1,251,34
m. cianki zbudowano z dranic o gruboci 312 cm.
Jedna kompletnie zachowana dranica mia³a d³ugoæ
2,15 m. Od strony wewnêtrznej ciany zabezpieczono s³upami o prostok¹tnym lub okr¹g³ym przekroju
(do 6×18 cm). Dranice ³¹czono przy koñcach na styk.
cianki by³y lekko zachylone do wnêtrza, zapewne
w wyniku naporu materia³u zalegaj¹cego obok konstrukcji.
Od strony pó³nocnej, w profilu, ods³oniêto wbity masywny s³up o rednicy 22 cm. Nie okrelono
jego funkcji.

Ryc. 35. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Próba rekonstrukcji
rynsztoku. Rys. N. Lenkow
Fig. 35. Wroc³aw, Kie³banicza St. Reconstruction
of sewer. Drawing N. Lenkow

B. ODCINEK OD UL. £AZIENNEJ DO UL. W. MIKO£AJA (54170 M.B.)
Na metrach 5468 stwierdzono kontynuacjê nawarstwieñ ulicy. Pierwotna próchnica zosta³a tam zniszczona w najstarszym etapie u¿ytkowania ulicy. Na
kolejnych jej odcinkach, na stropie piaszczystego calca (ok. niwelety 115,00 m n.p.m.), le¿a³a warstwa piasku przemieszanego z próchnic¹ (j.s. 53) b¹d m³odsza od niej stratygraficznie warstwa surowej gliny (j.s.
56 na metrach 5163), odrzuconej zapewne z budowy domu o konstrukcji szkieletowej. Dalej, na metrach 6368, calec przykryty by³ próchnic¹ wytworzon¹ w trakcie u¿ytkowania ulicy (j.s. 5859). Na
tych warstwach wytworzy³ siê pok³ad mierzwy oznaczany lokalnie jako j.s. 48, 60, 92), przewarstwiony
miejscami piaskiem w warstewkach i soczewach (j.s.
91) b¹d rozdeptanym. Nad mierzw¹, na poziomie ok.
115,80 m n.p.m., zarejestrowano warstwy piaszczyste nierozdeptane (j.s. 55, 62), zapewne pozosta³oci
podsypów pod nawierzchniê drewnian¹ lub bruk kamienny. Datowanie: XIIIXIV w.
Na metrach 6882 przeledzono dalszy ci¹g nawarstwieñ ulicy. Pierwotna gleba by³a tu zniszczona niemal doszczêtnie, a jej jedyny, szcz¹tkowo zachowany wycinek (j.s. 107108) mia³ strop na wysokoci 116,60 m n.p.m. Na tym relikcie, a tak¿e na
piasku calcowym od³o¿y³a siê w trakcie u¿ytkowania ulicy warstwa próchnicy przemieszanej w ró¿nym stopniu z piaskiem (j.s. 5859, 9899, 103,
110). Tylko na metrach 6869 wytworzy³a siê warstwa mierzwy (j.s. 60). Datowanie: XIIIpo³owa
XIV w.
Na metrach 92100 dobrze zachowa³a siê warstwa pierwotnego humusu, oznaczona tam jako j.s.
141. Jej gruboæ siêga³a 28 cm, a strop znajdowa³
siê na wysokoci 116,10 m n.p.m. Le¿¹ca na niej
warstwa szarobr¹zowej, piaszczystej próchnicy (j.s.

142) powsta³a przez przemieszanie i u¿ynienie organicznymi odpadami górnej czêci pierwotnego humusu. Gruboæ tej warstwy by³a zró¿nicowana miêdzy 12 a 50 cm, a powierzchnia nierówna, nieumocniona. Powy¿ej od³o¿y³a siê stalowoczarna mierzwa
ze cinkami drewna i nielicznymi otoczakami (j.s.
143). Nad warstw¹ mierzwy gruboci do 24 cm wysypano warstwê mocno zapiaszczonej próchnicy (j.s.
144, gruboæ do 30 cm), s³u¿¹c¹ jako podsyp pod
bruk z otoczaków polnych, wykorzystanych nastêpnie do budowy kolejnego poziomu nawierzchni. Jeden zachowany w profilu otoczak, o wymiarach
17×35 cm, u³o¿ony by³ p³ask¹ stron¹ ku górze. Datowanie: XIIIpo³owa XIV w.
Na metrach 108122 naturalna wysokoæ terenu,
mierzona w stropie zachowanej gleby, podnosi³a siê
z poziomu 116,29 m n.p.m. na metrze 108 do ponad
116,80 m n.p.m. na metrze 122, sygnalizuj¹c zapewne próg terasy. Na pierwotnej próchnicy le¿a³a warstwa o gruboci do 70 cm, tak¿e próchniczna (j.s.
193195, 201), przemieszana intensywnie z piaskiem, tworz¹cym miejscami s³abo zachowane soczewy. Powy¿ej, od wysokoci 116,75 m n.p.m.,
zarejestrowano poziomy dobrze zachowanych piasków (j.s. 198, 200, 203), pozosta³ych zapewne po
konstrukcyjnych podsypach pod bruki kamienne.
Datowanie: XIIIpo³owa XIV w.
Wykop oznaczony jako przy³¹cze 11 mieci³ siê
u zbiegu ul. Kie³baniczej i w. El¿biety, a dok³adnie przy kamienicy oznaczonej aktualnie jako w.
El¿biety 4 (ryc. 3637).
W przy³¹czu wyró¿niono nawarstwienia ulicy takie jak w wykopie g³ównym, a ponadto relikty rynsztoku (j.s. 147, 149, 247248, 263264). W trakcie
prac stwierdzono, ¿e rynsztok mia³ szerokoæ 78 cm.
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Ryc. 36. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Przy³¹cze 11, profil po³udniowy. Rys. R. Kamiñski
Fig. 36. Wroc³aw, Kie³banicza St. Water supply system connection no. 11, S section. Drawing R. Kamiñski

Ryc. 37. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Przy³¹cze 11,
plan rynsztoku. Rys. R. Kamiñski
Fig. 37. Wroc³aw, Kie³banicza St. Water supply system
connection no. 11, plan of sewer. Drawing R. Kamiñski

cianki wykonano z dranic o szerokoci 1625 cm
i gruboci 912 cm. Od wewn¹trz wzmacnia³ go s³up
o prostok¹tnym przekroju o wymiarach 10×12 cm.
Z uwagi na silne zniszczenie i nieczytelnoæ profilu
nie uda³o siê ustaliæ g³êbokoci rynsztoku.
W obrêbie nawarstwieñ ulicy zarejestrowano negatywy zag³êbionych w calec wkopów, w wiêkszoci znacznych rozmiarów:
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1) Na metrach 6163, w profilu zachodnim, mieci³ siê wkop z rozchylonymi ciankami (j.s. 57). Nie
osi¹gniêto poziomu dna. Jego uchwycona g³êbokoæ
wynosi³a 1,28 m, a szerokoæ od 0,86 do 2,4 m
w partii stropowej. Przecina³ on nawarstwienia redniowieczne i zag³êbia³ siê w calec. Nie zauwa¿ono
ladów konstrukcji drewnianych. Funkcja wkopu pozostaje nieokrelona. Datowanie: XV w. (?).
2) Na metrach 6971, w profilu zachodnim, zlokalizowano wkop o wannowatym przekroju, poziomym p³askim dnie i pionowych ciankach (j.s. 61,
9396). Jego szerokoæ wynosi³a 2 m, a g³êbokoæ
1,2 m. Wype³nia³y go warstwy piasku lub piasku
z próchnic¹. Nie zauwa¿ono ladów konstrukcji
drewnianych wzmacniaj¹cych cianki. Funkcja pozostaje nieokrelona, wydaje siê, ¿e wkop zwi¹zany by³ z kamienic¹ nr 20. Datowanie: XIV w.
3) Na metrach 7274, w profilu zachodnim, mieci³a siê jama o wklês³ym dnie i lekko wychylonej
na zewn¹trz ciance po³udniowej, z ³agodnym wyp³yceniem od pó³nocy (j.s. 100). Szerokoæ omawianego wkopu wynosi³a 1,9 m, a g³êbokoæ 90 cm. Nie
zauwa¿ono ladów konstrukcji drewnianych. Funkcja pozostaje nieokrelona, wydaje siê, ¿e wkop zwi¹zany by³ z kamienic¹ nr 20. Datowanie: XIV w.
4) W strefie 7678 m.b. wykopu, w profilu zachodnim, o czêciowo niedostêpnych dla badañ górnych partiach, odkryto wkop o szerokoci co najmniej 2 m i g³êbokoci ok. 40 cm (j.s. 105106,
110111). Nie zauwa¿ono ladów konstrukcji drewnianych. Funkcja pozostaje nieokrelona. Byæ mo¿e
wkop zwi¹zany by³ z kamienic¹ nr 21/22. Datowanie: XIV w.
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5) Na metrach 8081 wykopu, w profilu zachodnim, ods³oniêto niewielki fragment wkopu (j.s. 112).
Mia³ on poziome dno i lekko wychylon¹ na zewn¹trz
ciankê. Jego d³ugoæ wynosi³a 85 cm, a g³êbokoæ
20 cm. Funkcja nieokrelona. Datowanie: póne redniowiecze.
6) Wkop ods³oniêty na metrach 101104, w profilu zachodnim, charakteryzowa³ siê wannowatym
kszta³tem, poziomym p³askim dnem, pionow¹ ciank¹
pó³nocn¹ i lekko wychylon¹ na zewn¹trz ciank¹
po³udniow¹ (j.s. 191ce). Jego szerokoæ wynosi³a
1,82,5 m, a uchwycona g³êbokoæ ok. 1,2 m.
W ciance po³udniowej zachowa³y siê wyrane lady
roz³o¿onego drewna.
7) Wkop zarejestrowany na metrach 104107,
w profilu wschodnim, charakteryzowa³ siê wannowatym kszta³tem o poziomym p³askim dnie i piono-

wych ciankach (j.s. 188). Jego szerokoæ wynosi³a
1,9 m, a g³êbokoæ 1,5 m.
8) Zarejestrowany na metrach 112113, w profilu zachodnim wkop zachowa³ siê fragmentarycznie.
Charakteryzowa³ siê wklês³ym dnem i zachylon¹ do
wnêtrza ciank¹ pó³nocn¹. Zachowana szerokoæ
wynosi³a 1,1 m, a g³êbokoæ 60 cm. Nie zauwa¿ono
ladów konstrukcji drewnianych. Funkcja obiektu
pozostaje nieznana. Datowanie: XIV w.
9) Wkop odkryty w strefie metrów 120121,
w profilu zachodnim, charakteryzowa³ siê nieckowatym przekrojem o szerokoci 1,6 m i g³êbokoci
84 cm.
10) Na metrach 149152, w profilu zachodnim,
ods³oniêto fragmentarycznie jamê wkopan¹ na g³êbokoæ 1,35 m poni¿ej stropu calca. Charakteryzowa³a siê nieckowatym dnem i szerokoci¹ 2,4 m.

C. ODCINEK OD UL. W. MIKO£AJA DO PL. SOLNEGO (170338 M.B.)
Na metrach 174177 (ryc. 38), a wiêc na skrzy¿owaniu z ul. w. Miko³aja, na stropie piasku calcowego na poziomie 117,30 m n.p.m. le¿a³a warstwa
gruboci 38 cm, z³o¿ona tak¿e z piasku, z domieszk¹
próchnicy, nielicznych wêgli drzewnych i popio³u
(j.s. 352353). Powy¿ej stwierdzono nawarstwiaj¹ce siê pok³ady próchnicy o ró¿nym stopniu zapiaszczenia, z zawartoci¹ popio³u (j.s. 354359),
o ³¹cznej gruboci 58 cm. W ich obrêbie odkryto destrukt drewnianej nawierzchni ul. w. Miko³aja. Zachowa³y siê trzy legary zalegaj¹ce w uk³adzie

wschódzachód. Mia³y one prostok¹tne przekroje
o wymiarach 18×20, 11×20, 18×20 cm. Na najwy¿szym z nich przetrwa³a dranica nawierzchni. Mia³a
ona d³ugoæ 1,35 m i gruboæ 11 cm. Datowanie:
XIII w.
Na metrach 179219 (ryc. 3839) przetrwa³y
resztki pierwotnego humusu, uk³adaj¹ce siê w warstwê gruboci kilku centymetrów, przemieszan¹ intensywnie z piaskiem (j.s. 383). Piasek dominowa³
te¿ w warstwach le¿¹cych wy¿ej (j.s. 393, 388, 396).
Do wysokoci ok. 118,00 m n.p.m. wi¹za³y siê one

Ryc. 38. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Wykop g³ówny,
174191 m.b., profil zachodni. Rys. R. Kamiñski
Fig. 38. Wroc³aw, Kie³banicza St. Main trench,
174191 m, W section. Drawing R. Kamiñski
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Ryc. 39. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Wykop g³ówny, 192208 m.b., profil zachodni. Rys. R. Kamiñski
Fig. 39. Wroc³aw, Kie³banicza St. Main trench, 192208 m, W section. Drawing R. Kamiñski

z nawierzchni¹ drewnian¹, po której pozosta³y liczne elementy konstrukcyjne. Na metrach 200208 relikty drewnianej nawierzchni tkwi³y w warstwie
mierzwy oznaczonej jako j.s. 389390, a na metrze
206 zlokalizowano pionowo wbity, zaostrzony s³up
podtrzymuj¹cy dwigar.
We wschodniej cianie wykopu zachowa³y siê na
metrach 193220 relikty rynsztoku (ryc. 4042).
Jego ciany wykonano z wtórnie u¿ytych dranic
o d³ugoci 2,34,7 m, szerokoci 1557 cm (najczêciej 2030 cm), gruboci 4,512 cm (najczêciej

4,56 cm). Wysokoæ zachowanej ciany wschodniej
wynosi³a 0,81 m. Przed osuniêciem do wnêtrza
konstrukcjê zabezpiecza³y dranice lub ociosane
czworok¹tnie ko³ki (o ciankach 818 cm), wbite
w odleg³ociach do 1 m od siebie. Rynsztok funkcjonowa³ w dwóch fazach. W m³odszej z nich dno
tworzy³y u³o¿one poprzecznie dranice szerokoci
1322 cm, gruboci 34 cm.
Powy¿ej niwelety 118,00 m n.p.m. piasek s³u¿y³ za konstrukcyjny podk³ad pod bruk kamienny, fragmentarycznie zachowany na metrze 182 na

Ryc. 40. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Wykop g³ówny, 178194 m.b., profil wschodni. Rys. R. Kamiñski
Fig. 40. Wroc³aw, Kie³banicza St. Main trench, 178194 m, E section. Drawing R. Kamiñski

Ryc. 41. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Wykop g³ówny, 195210 m.b., profil wschodni. Rys. R. Kamiñski
Fig. 41. Wroc³aw, Kie³banicza St. Main trench, 195210 m, E section. Drawing R. Kamiñski
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poziomie 118,15118,30 m n.p.m. Datowanie:
XIIIXIV w.
Na metrach 219225 zaobserwowano obszerne
zag³êbienie w pod³o¿e calcowe, siêgaj¹ce 1,22 m
poni¿ej stropu pierwotnego humusu, mieszcz¹cego
siê tam na poziomie 117,02 m n.p.m. Wype³nia³ je
piasek z domieszk¹ próchnicy (j.s. 386ab, gruboæ
do 1,04 m), przykryty warstw¹ próchnicy wytworzonej w trakcie u¿ytkowania ulicy (j.s. 386c). Na poziomie próchnicy, osi¹gaj¹cym 68 cm gruboci, le¿a³a zgodnie z biegiem ulicy dranica. Zag³êbienie
wykonano z poziomu XIII-wiecznego. Wy¿sze nawarstwienia nie zachowa³y siê.
Na metrach 225275 strop powierzchni naturalnej osi¹ga³ 117,10117,20 m n.p.m. Tworzy³a go
warstwa pierwotnej gleby, w wiêkszoci przetworzona i przemieszana z piaskiem w pierwszym etapie
u¿ytkowania terenu (j.s. 360, 383). Na rozdeptany
pierwotny humus wysypano warstwê piasku podnosz¹c¹ wysokoæ terenu o 1040 cm (j.s. 369,
384385). Strop piasku pozostawa³ wyrównany, co
sugeruje, ¿e warstwa ta by³a umocniona rozebran¹
póniej nawierzchni¹ drewnian¹ lub brukiem. Od
poziomu 117,30 m n.p.m. na ca³ej opisywanej powierzchni le¿a³a warstwa (j.s. 366) brunatnej, zbitej mierzwy ze cinkami drewna, fragmentami ga³êzi o rednicy do 3 cm, laminami i grudkami siwej
gliny oraz nielicznymi fragmentami cegie³. Warstwa
powsta³a w trakcie u¿ytkowania ulicy. Na wysokoci 118,10 m n.p.m. mierzwê przykrywa³ piasek (j.s.
373), s³u¿¹cy zapewne jako podk³ad pod bruk. Datowanie: XIIIXIV w.
Na metrach 275304 strop nawarstwieñ naturalnych, a tak¿e najstarszy poziom u¿ytkowy zosta³y
zdjête w trakcie intencjonalnych prac ziemnych obni¿aj¹cych wysokoæ nawierzchni o ok. 52 cm. Ods³oniêty strop piasku calcowego by³ na ca³ej d³ugoci wyrównany i przykryty warstw¹ (j.s. 360361)
szarej, piaszczystej próchnicy z domieszkami szarobr¹zowej gliny, lamin mierzwy i wiórów drewna.
Na niej le¿a³a warstwa piasku gruboci ok. 1218 cm
(j.s. 262), a powy¿ej kolejna warstwa u¿ytkowa 
br¹zowa, ilasta próchnica z du¿¹ zawartoci¹ roz³o¿onych fragmentów drewna (j.s. 363364). Nawarstwienia tego odcinka wyró¿niaj¹ siê poziomym
uk³adem i du¿¹ zawartoci¹ piasku, co zdaje siê
wiadczyæ o szczególnej dba³oci opiekunów, zapewne w³acicieli s¹siednich domów.
Na metrach 304338 czêciowo zachowana warstwa pierwotnej próchnicy (j.s. 338, 341) mia³a strop
na wysokoci 116,90117,02 m n.p.m., sygnalizuj¹c nieznaczne naturalne obni¿enie wysokoci tere-

Ryc. 42. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Wykop g³ówny,
219 m.b., profil pó³nocny. Rys. R. Kamiñski
Fig. 42. Wroc³aw, Kie³banicza St. Main trench,
219 m, N section. Drawing R. Kamiñski

nu u wlotu ul. Kie³baniczej do pl. Solnego. Powierzchnia humusu by³a nierówna, a treæ przemieszana z piaskiem wskutek intensywnego u¿ytkowania. Na przetworzonym pierwotnym humusie le¿a³a warstwa (j.s. 347) szaro¿ó³tego piasku z próchnic¹
i niewielk¹ domieszk¹ wêgli drzewnych. Warstwa
porz¹dkowa³a i wyrównywa³a teren, a jej strop by³
prawdopodobnie umocniony. Piasek przykryty by³
pok³adem brunatnoszarej mierzwy ze cinkami drewna, nielicznymi drobinami cegie³ i niewielkimi laminami piasku. Gruboæ warstwy mierzwy wynosi³a 2045 cm, a jej strop przykryto nasypem piaszczystym (j.s. 340, 342, 342a), wskazuj¹cym zmianê
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sposobu porz¹dkowania i umacniania nawierzchni.
Piasek, le¿¹cy na ca³ej powierzchni od wysokoci
117,30 m n.p.m., s³u¿y³ zapewne jako podk³ad pod
bruk. Warstwy le¿¹ce wy¿ej tworzy³ piasek w ró¿nym
stopniu przemieszany z próchnic¹ (j.s. 343345, 351).
Pozosta³y one po kilkakrotnej wymianie bruku.
W obrêbie omawianego odcinka ul. Kie³baniczej, w profilu zachodnim, wyró¿niono negatywy
piêciu jam wkopanych w calec:
1) Na metrach 204206 zarejestrowano jamê g³êbokoci do 50 cm, szerokoci 1,3 m, o nieckowatym przekroju (ryc. 39). Wype³nia³a j¹ warstwa przybrudzonego piasku, obecna tak¿e w s¹siedztwie
(j.s. 383).

2) Na metrach 219223 mieci³a siê nieckowata
jama g³êbokoci ok. 1 m poni¿ej stropu calca (j.s.
386). Jej zasiêg w linii pó³nocpo³udnie przekracza³
5,8 m. W górnej czêci wype³niska le¿a³a p³asko
dranica o d³ugoci 2,6 m i gruboci do 8 cm.
3) Na metrach 263266 odkryto nieckowat¹ jamê
o szerokoci 2,1 m i g³êbokoci 70 cm (j.s. 368).
4) W rejonie metrów 269271 mieci³a siê jama
o nieckowatym przekroju, szerokoci 1,28 m i g³êbokoci do 55 cm. Zasypana zosta³a w wiêkszoci
warstw¹ t³ustej próchnicy, obecn¹ tak¿e poza jam¹.
5) Na metrach 334337 ods³oniêto jamê o kszta³cie niecki, szerokoci 2,75 m i g³êbokoci 60 cm (j.s.
326327).

2. ULICA SZEWSKA
Ulica Szewska przecina Stare Miasto wzd³u¿ osi
pó³nocpo³udnie, na linii odleg³ej o jeden kwarta³
zabudowy na wschód od Rynku. Jej d³ugoæ wynosi ok. 800 m, co czyni j¹ najd³u¿sz¹ z ulic redniowiecznego Wroc³awia. Od pó³nocy i od po³udnia jej
przebieg zamyka³y fortyfikacje miejskie (Markgraf
1896, s. 189190). Przebadano j¹ na ca³ym odcinku
od Furty w. Macieja w pó³nocnym murze obronnym w linii obecnej ul. Grodzkiej do wewnêtrznej
linii umocnieñ wyznaczonych obecnie przez ul. Kazimierza Wielkiego. Zakres prac badawczych warunkowany by³ zasiêgiem wykopów pod media miejskie: wodoci¹g (wykopy I i III), kanalizacjê (wykop
II), gazoci¹g (wykop IV) i instalacjê teletechniczn¹
i energetyczn¹, oraz wykopów drogowych34. Doku-

mentacja liniowych wykopów uporz¹dkowana jest
zgodnie z lini¹ pomiarow¹ wytyczon¹ od punktu
zerowego, umieszczonego na krawêdzi ul. Grodzkiej
na pó³nocy, do metra 800 przed krawêdzi¹ ul. Kazimierza Wielkiego na po³udniu.
Uwarunkowania naturalne, socjotopograficzne
i urbanistyczne35 sprawiaj¹, i¿ celowe jest przeledzenie stratygrafii nawarstwieñ ulicy w omiu wydzielonych odcinkach (ryc. 43).

34

35

Prace wykopaliskowe przeprowadzi³ zespó³: mgr Ryszard
Kamiñski, mgr Magdalena Konczewska, dr Pawe³ Konczew-

ski, prof. dr hab. Jerzy Piekalski, mgr Tomasz Stolarczyk,
z udzia³em licznej grupy studentów archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Badania konsultowali dr Czes³aw Lasota i prof. Krzysztof Wachowski. Prace ziemne prowadzi³a firma Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Kompletna dokumentacja graficzna w sprawozdaniu z badañ.
O socjotopograficznym zró¿nicowaniu poszczególnych odcinków ul. Szewskiej pisze Goliñski (1997, s. 109 i n.).

Ryc. 43. Wroc³aw, ul. Szewska. Rozplanowanie wykopów na planie miasta z 1903 r. Oprac. P. Konczewski, N. Lenkow
Fig. 43. Wroc³aw, Szewska St. Plan of trenches overlaid on the 1903 map of the city. Description P. Konczewski, N. Lenkow
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A. ODCINEK OD UL. GRODZKIEJ DO UL. UNIWERSYTECKIEJ (0171 M.B.)
Od pó³nocy ulicê zamyka³a furta w nadodrzañskiej linii murów miejskich. Jej relikty zlokalizowano w wykopie u wylotu ul. Szewskiej do obecnej ul.
Grodzkiej. Wykop mieci³ siê w odleg³oci 1 m na
wschód od pó³nocno-wschodniego naro¿a budynku
przy ul. Grodzkiej 9/Szewskiej 3839, a jego szerokoæ osi¹ga³a tam 2 m. Liczne instalacje i wkopy
utrudnia³y obserwacjê ods³anianych reliktów.
Odkryte mury, oznaczone jako j.s. 51, podzielono na dwie fazy budowlane:
Faza I
Mur obronny, o przebiegu prostopad³ym do osi
ul. Szewskiej. Jego koronê odkryto fragmentarycznie na d³ugoci ok. 1 m, na wysokoci 116,60 m
n.p.m. Uchwycono równie¿ niewielki fragment lica
wewnêtrznego (od strony ul. Szewskiej, maksymalnie na wysokoæ dwóch cegie³). Mur wzniesiono
z cegie³ o wymiarach 8,59×1111,5×2627 cm,
z u¿yciem kremowej, piaszczysto-wapiennej zaprawy, formuj¹c lico w w¹tku dwuwozówkowym. Datowanie: 2. po³. XIII w.
Faza II
Zaliczono do niej dwa równoleg³e do siebie mury,
zachowane do wysokoci ok. 116,50 m n.p.m. Za-

chodni mia³ szerokoæ 0,5 m, z odsadzk¹ o szerokoci ok. 10 cm od strony wschodniej. Mur wschodni,
oddalony od zachodniego o ok. 0,4 m, o szerokoci
0,5 m, nie mia³ odsadzki. Do budowy u¿yto cegie³
o wymiarach 8×1212,5×2425 cm, uk³adaj¹c lica
w w¹tku jednowozówkowym. Mocna zaprawa murarska mia³a barwê jasnoszar¹ i zawiera³a grudki
t³ucznia kamiennego. Przestrzeñ pomiêdzy murami
wype³niona by³a utwardzonym gruzem ceglanym.
Oba mury dostawione by³y prawie prostopadle do
muru fazy I. Przekazy ikonograficzne pozwalaj¹ interpretowaæ ods³oniête relikty jako pozosta³oæ furty w. Macieja, zamykaj¹cej od pó³nocy ul. Szewsk¹.
Prawdopodobnie mur zachodni tworzy³ cianê zewnêtrzn¹ budowli, na murze wschodnim za wspiera³ siê ³êk sklepienia  przejazdu furty. Na planie
Weinera (ryc. 44) przebita w murze miejskim furta
mia³a postaæ wie¿y z szerokim sklepionym przejazdem. Datowanie: schy³ek XVXVI w.
Rowy pod instalacje wodoci¹gu (wykop I) i kanalizacji (wykop II) mia³y na omawianym odcinku
g³êbokoæ do 1,6 m poni¿ej poziomu obecnej nawierzchni ulicy, nie osi¹gnê³y wiêc poziomu calca.
Wiêkszoæ nawarstwieñ kulturowych zniszczona
by³a przez wspó³czesne wkopy budowlane i zasypy
wyrównawcze. Dotyczy³o to zw³aszcza wykopu

Ryc. 44. Wroc³aw, furta w. Macieja na perspektywicznym planie Weinerów z 1562 r.
Fig. 44. Wroc³aw, St Matthews wicket gate on a panorama map of Weiners from 1562.
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Ryc. 45. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop I, 4445 m.b.,
profil wschodni: 1, 2  j.s. 1; 3  j.s. 2; 4  j.s. 3;
4  j.s. 3; 5  j.s. 4; 6  j.s. 6; 7  j.s. 5.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 45. Wroc³aw, Szewska St. Trench I, 4445 m,
E section: 1, 2  stratigraphic unit 1; 3  s.u. 2;
4  s.u. 3; 4  s.u. 3; 5  s.u. 4; 6  s.u. 6; 7  s.u. 5.
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

kanalizacyjnego, budowanego w miejscu przebiegu
starej kanalizacji. Prace badawcze ograniczono do
ogl¹du profilów i dokumentowania ich najmniej zniszczonych fragmentów.
Sytuacja stratygraficzna w wykopie I przedstawia³a siê nastêpuj¹co (ryc. 45):
Osi¹gniêty sp¹g nawarstwieñ sk³ada³ siê z czarnej próchnicy z du¿¹ domieszk¹ nieroz³o¿onych substancji organicznych  wiórów drewna, wiêkszych
fragmentów dranic, wyprawionych fragmentów skór
i silnie rozdrobnionych koci zwierzêcych (j.s. 5).
Zawiera³a równie¿ du¿¹ iloæ mocno rozdrobnionej

ceramiki naczyniowej, a tak¿e soczewy gruzu szachulcowego i liczne fragmenty gruzu ceglanego. Miejscami by³a zbita, a na innych fragmentach spiaszczona.
Jej strop znajdowa³ siê na wysokoci 116,80 m n.p.m.,
a mi¹¿szoæ waha³a siê miêdzy 0,1 a 0,7 m. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Na stropie j.s. 5 na opisywanym odcinku zaobserwowano miejscowe zaleganie wiêkszych fragmentów drewna, w postaci luno u³o¿onych dranic
i po³owizn belek (j.s. 6). Nie tworzy³y one ¿adnego
uk³adu czy te¿ konstrukcji. Nie wiemy, czy mia³y byæ
prowizorycznym utwardzeniem nawierzchni ulicy,
czy te¿ s¹ pozosta³oci¹ po rozbiórce bardziej trwa³ej konstrukcji. Datowanie: XIV w.
Warstwê próchnicy i le¿¹ce na niej drewno przykrywa³ na ca³ym badanym odcinku przybrudzony
piasek przemieszany miejscami z gruzem ceglano-wapiennym, sporadycznie z polep¹ (j.s. 4). Maksymalna mi¹¿szoæ warstwy piasku wynosi³a ok. 0,5 m,
a jej strop osi¹ga³ poziom 117,25 m n.p.m. S³u¿y³a
ona osuszeniu i wyrównaniu nawierzchni ulicy. Mog³a
byæ konstrukcyjnym podk³adem pod nawierzchniê
z lunych dranic b¹d pod bruk. Datowanie: póne
redniowiecze (?).
Wy¿ej, na ca³ej d³ugoci opisywanego odcinka,
le¿a³a j.s. 3  warstwa niwelacyjno-wyrównawcza,
z³o¿ona z zasypów gruzowo-ziemnych, z soczewami czystego piasku i gruzu budowlanego. W znacznej mierze zniszczona przez j.s. 2, mia³a mi¹¿szoæ
od ok. 0,4 do ok. 1 m, a jej strop mieci³ siê na wysokoci ok. 117,35 m n.p.m. Zawiera³a fragmenty
nowo¿ytnej ceramiki budowlanej. Datowanie: nowo¿ytnoæ.
Warstwê tê przykry³y, oznaczone jako j.s. 2, zasypy gruzowo-ziemne i wkopy pod instalacje miejskie. Ich strop znajdowa³ siê na wysokoci ok.
118,00 m n.p.m. przy skrzy¿owaniu z ul. Grodzk¹
i ok. 118,80 m n.p.m. przy skrzy¿owaniu z ul. Uniwersyteck¹. Datowanie: 2. po³. XIXXX w.
J.s. 1  warstwa podsypów pod wspó³czesn¹ nawierzchniê ulicy o wysokoci stropu od 118,20 m
n.p.m. przy krañcu pó³nocnym do ok. 118,80 m
n.p.m. przy skrzy¿owaniu z ul. Uniwersyteck¹. Chronologia: 2. po³. XIXXX w.

B. ODCINEK OD UL. UNIWERSYTECKIEJ DO UL. NO¯OWNICZEJ (171253 M.B.)
Uk³ad nawarstwieñ ulicy na tym odcinku rozpoznany zosta³ w dwu wykopach pod wodoci¹g  I
(nitka zachodnia) i III (nitka wschodnia)  oraz
w wykopie II pod kanalizacjê, siêgaj¹cym do calca.
Znaczne ich czêci przeprowadzono przez strefy
o dobrze zachowanej stratygrafii.
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Warstwy calcowe mia³y tam postaæ drobno- i rednioziarnistych piasków koloru ¿ó³tego. Strop calca
przy skrzy¿owaniu z ul. Uniwersyteck¹ zarejestrowano na wysokoci 115,80 m n.p.m., przy posesji
Szewska 50/51 na poziomie 115,60 m n.p.m., a przy
skrzy¿owaniu z ul. No¿ownicz¹ na wysokoci 115,22
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m n.p.m. (ryc. 46). Niewielki spadek poziomu piasków calcowych na po³udnie t³umaczymy obecnoci¹ zaklêniêcia w pierwotnym ukszta³towaniu terenu, zlokalizowanego w rejonie skrzy¿owania z ul.
No¿ownicz¹ (zob. opis poni¿ej).
Nad piaskami zarejestrowano miejscowo szar¹,
piaszczyst¹ madê  od ok. 207 do 211 m.b. ulicy, tj.
na wysokoci posesji Szewska 50/51. Mia³a ona
mi¹¿szoæ ok. 0,10,15 m i nie zawiera³a zabytków
ruchomych, w zwi¹zku z czym uznano j¹ za utwór
naturalny. Jej strop mieci³ siê na wysokoci rednio
115,70 m n.p.m.
Na bazie opisanej mady wykszta³ci³a siê szara,
piaszczysta próchnica, wyznaczaj¹ca pocz¹tki osadniczego u¿ytkowania terenu. Zarejestrowano j¹
w ró¿nych strefach omawianego odcinka, oznaczaj¹c jako j.s. 26 (ryc. 4748). Zw³aszcza w czêci stropowej by³a ona wyranie przekszta³cona i wzbogacona znaczn¹ domieszk¹ materii organicznej oraz
niezbyt licznymi u³amkami naczyñ glinianych. Jej
wysokoæ przy skrzy¿owaniu z ul. Uniwersyteck¹
wynosi³a 116,20 m n.p.m., a na skrzy¿owaniu z ul.
No¿ownicz¹ opada³a do 115,56 m n.p.m. (ryc. 46,
49). Mi¹¿szoæ wynosi³a przeciêtnie 0,3 m. Datowanie: materia³y ceramiczne ze sp¹gu warstwy pochodz¹ z 1. po³. XIII w., ale zawieraj¹ równie¿ domieszkê u³amków naczyñ o cechach warsztatowych
wczesnoredniowiecznych, które mo¿na datowaæ na
wiek XII. Z partii stropowej natomiast pochodzi ceramika datowana ogólnie na XIII w., w tym tak¿e
na jego 2. po³.
Poziom ten poprzedza wytyczenie ul. Szewskiej.
Wi¹¿e siê z nim kilka obiektów:
J.s. 47. Na metrze 197 wykopu II, na poziomie
piasków calcowych, zaobserwowano rów przekopany w linii wschód-zachód, o przekroju lejowatym,
szerokoci 0,28 m i g³êbokoci 0,4 m. Rów s³u¿y³
zapewne do odprowadzania zu¿ytej wody. Chronologia: XIII w., zapewne równolegle z j.s. 26.
J.s. 23. Konstrukcja drewniana zlokalizowana
miêdzy 172 a 174 m.b., na d³ugoci 2,25 m, osadzona
na j.s. 26 (ryc. 5051). Tworzy³a ona drewniany
chodnik, biegn¹cy skonie wzglêdem osi ul. Szewskiej, wsparty na palikach wbitych w pod³o¿e. Paliki wykonano z po³owizn belek o rednicy ok. 15 cm.
Od strony spodniej zaciosano je na ostro na d³ugoci ok. 0,2 m. Ca³kowita d³ugoæ palików wynosi³a
rednio 0,4 m. Wbito je parami odleg³ymi od siebie
o ok. 0,5 m. Odleg³oæ pomiêdzy palikami w poszczególnych parach wynosi³a ok. 0,45 m. Krawêd
konstrukcji chodnika zaznaczona by³a draniczkami
o gruboci ok. 23 cm i szerokoci ok. 10 cm. Draniczki te stabilizowa³y ca³¹ konstrukcjê, stanowi¹c

Ryc. 46. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 259,7 m.b.,
profil pó³nocny: 1  j.s. 1; 2  j.s. 2; 3  j.s. 22;
4  j.s. 26; 5  piaski calcowe. Rys. R. Kamiñski,
T. Stolarczyk, N. Lenkow
Fig. 46. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 259.7 m,
N section: 1  stratigraphic unit 1; 2  s.u. 2;
3  s.u. 22; 4  s.u. 26; 5  natural sand.
Drawing R. Kamiñski, T. Stolarczyk, N. Lenkow

rozpory pomiêdzy poszczególnymi parami ko³ków.
Góra ko³ków zaciosana by³a w partii centralnej prostok¹tnie na g³êbokoæ ok. 56 cm. W tak wykonanym zaciosie zamontowane by³y na wcisk dranice
stanowi¹ce legary, na których u³o¿ono nawierzchniê chodnika, równie¿ wykonan¹ z dranic u³o¿onych
z pozostawieniem przerw. Dranice legarowe mia³y
ok. 35 cm gruboci, natomiast nawierzchniowe ok.
23 cm. Szerokoæ chodnika wynosi³a 0,6 m. Do
jego budowy u¿yto drewna wierkowego (próbka
5WR4; tê i wszystkie poni¿ej prezentowane analizy dendrologiczne przeprowadzi³ prof. M. Kr¹piec).
103

VI. STRATYGRAFIA NAWARSTWIEÑ I KONSTRUKCJE ULIC

Ryc. 47. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 207211 m.b., profil wschodni: 1  j.s. 1; 2  j.s. 2; 3  j.s. 3; 4  j.s. 4; 5  j.s. 5;
6  j.s. 22; 7  j.s. 26; 8  mada nadcalcowa; 9  piaski calcowe. Rys. P. Konczewski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 47. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 207211 m, E section: 1  stratigraphic unit 1; 2  s.u. 2; 3  s.u. 3;
4  s.u. 4; 5  s.u. 5; 6  s.u. 22; 7  s.u. 26; 8  fen deposit overlying the natural; 9  natural sand.
Drawing P. Konczewski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

Ryc. 48. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 212226 m.b., profil wschodni: 1  j.s. 2; 2  j.s. 4; 3  j.s. 5;
4  j.s. 22; 5  j.s. 26; 6  piaski calcowe. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 48. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 212226 m, E section: 1  stratigraphic unit 2; 2  s.u. 4; 3  s.u. 5;
4  s.u. 22; 5  s.u. 26; 6  natural sand. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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Chronologia: 1. po³. XIII w. (wyznaczona pozycj¹
stratygraficzn¹ konstrukcji).
Zapadaj¹c¹ siê w podmok³y grunt konstrukcjê
wysypano warstw¹ czystego piasku o mi¹¿szoci ok.
0,3 m (j.s. 24).
Na metrach 183184, w stropie j.s. 26, na wysokoci ok. 116,20 m n.p.m., zidentyfikowano jamê

(j.s. 27) o kszta³cie w rzucie poziomym nieregularnym, maksymalnej szerokoci ok. 1,8 m, zwê¿aj¹cej siê w partii wschodniej do ok. 0,78 m (ryc. 49).
W przekroju poprzecznym mia³a kszta³t wannowaty, o p³askim dnie i g³êbokoci ok. 0,7 m. Wype³nisko stanowi³a szara, piaszczysta próchnica przemieszana z mad¹. Przy po³udniowej granicy obiektu

Ryc. 49. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 171187,5 m.b. A  profil wschodni: 1  j.s. 1; 2  j.s. 2; 3  j.s. 3;
4  j.s. 4; 5  j.s. 5; 6  j.s. 19; 7  j.s. 22; 8  j.s. 27; 9  j.s. 28; 10  j.s. 29; 11  j.s. 26; 12  j.s. 23; 13  j.s. 24.
B  rzut poziomy j.s. 27, 28 i 29. C  profil wschodni na poziomie j.s. 27 i 29: 1  j.s. 27; 2  j.s. 29; 3  calec.
Rys. R. Kamiñski, P. Konczewski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 49. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 171187.5 m. A  E section: 1  stratigraphic unit 1; 2  s.u. 2; 3  s.u. 3;
4  s.u. 4; 5  s.u. 5; 6  s.u. 19; 7  s.u. 22; 8  s.u. 27; 9  s.u. 28; 10  s.u. 29; 11  s.u. 26; 12  s.u. 23;
13  s.u. 24. B  horizontal plan of s.u. 27, 28 and 29. C  E section at the level of s.u. 27 and 29: 1  s.u. 27;
2  s.u. 29; 3  the natural. Drawing R. Kamiñski, P. Konczewski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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Ryc. 50. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 172175 m.b. A  profil wschodni: 1  j.s. 2; 2  j.s. 5; 3  j.s. 19;
4  j.s. 22; 5  j.s. 23; 6  j.s. 24; 7  piaski calcowe. B  rzut poziomy j.s. 19. C  rzut poziomy j.s. 23.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 50. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 172175 m. A  E section: 1  stratigraphic unit 2; 2  s.u. 5; 3  s.u. 19;
4  s.u. 22; 5  s.u. 23; 6  s.u. 24; 7  natural sand. B  horizontal plan of s.u. 19. C  horizontal plan of s.u. 23.
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

spoczywa³a pojedyncza dranica dêbowa, o d³ugoci
ok. 0,78 m, szerokoci 0,12 m i gruboci ok. 3 cm
(próbka WR1705, bez daty ciêcia drzewa), byæ
mo¿e pozosta³a po konstrukcji cian. Chronologia:
1. po³. XIII w. (wyznaczona na podstawie sytuacji
stratygraficznej).

J.s. 28. Na pó³noc od jamy, na metrach 179183,
odkryto uk³ad omiu palików wbitych z poziomu
stropu j.s. 26  na wysokoci ok. 116,20 m n.p.m.
(ryc. 49). Tworzy³y one liniê d³ugoci 2,9 m, o przebiegu pó³nocny wschódpo³udniowy zachód. Paliki, owalne w przekroju, o rednicy w partii górnej

Ryc. 51. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, j.s. 23. Fot. P. Konczewski
Fig. 51. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, stratigraphic unit 23. Photo. P. Konczewski
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od 4 do 8 cm, by³y zaciosane w partii dolnej na ostro.
Odleg³oæ pomiêdzy poszczególnymi palikami wynosi³a rednio 0,3 m. Ko³ki pozosta³y po konstrukcji p³otu lub lekkiego budynku. Datowanie: 1. po³.
XIII w. (wyznaczone na podstawie pozycji stratygraficznej).
Ponadto w stropie j.s. 26, na wysokoci ok.
116,18 m n.p.m., na po³udnie od jamy oznaczonej
jako j.s. 27, odkryto kolejn¹ (j.s. 29, ryc. 49). W rzucie zachowana fragmentarycznie, prawdopodobnie
pierwotnie by³a owalna, o d³ugoci ok. 1,8 m i szerokoci co najmniej 1 m. W przekroju pod³u¿nym
w przybli¿eniu wannowata, o prawie p³askim dnie,
zasypana szar¹ próchnic¹ przemieszan¹ z mad¹.
Datowanie: XIIpocz¹tek XIII w. na podstawie cech
ceramiki naczyniowej.
Na metrach 198201, w stropie najstarszego poziomu u¿ytkowego, zarejestrowano p³ot lub cianê
plecionkow¹ o d³ugoci ok. 4 m (j.s. 44, ryc. 52).
Konstrukcjê wyznacza³ ci¹g palików ustawionych
w zakole, rednio co 0,2 m. Pomiêdzy palikami zarejestrowano fragmentarycznie zachowane witki plecionki. Datowanie: oko³o po³owy XIII w.
Najstarsz¹ warstw¹ niew¹tpliwie zwi¹zan¹
z funkcjonowaniem ul. Szewskiej jest j.s. 22  pok³ad br¹zowej, piaszczystej próchnicy mi¹¿szoci
0,40,6 m, której strop osi¹ga³ wysokoæ 116,60 m
n.p.m. (ryc. 4750). Warstwa zawiera³a znaczne iloci materia³ów ceramicznych, koci zwierzêcych,
cinków wyprawionych skór, drobnych przedmiotów
drewnianych i metalowych. Du¿a mi¹¿szoæ, a tak¿e iloæ i charakter zawartych w niej zabytków ruchomych pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e proces jej two-

rzenia by³ znacznie rozci¹gniêty w czasie. Datowanie: 2. po³. XIII1. po³. XIV w. Dranica sosnowa
odkryta w obrêbie warstwy pochodzi z drzewa ciêtego ok. 1338 r. (próbka 2WR1056).
Na metrach 172173,5, na wysokoci ok. 116,09
m n.p.m. (ryc. 4950), zidentyfikowano warstwê brunatnej próchnicy (j.s. 19) zag³êbion¹ w nawarstwienia j.s. 22. W rzucie poziomym rysowa³a siê jako
fragment owalnej jamy o zachowanej rednicy ok.
1,78 m, a w przekroju mia³a gruboæ 0,480,53 m.
Zawiera³a du¿¹ iloæ wiórów drewna. Jej powstanie
t³umaczy siê potrzeb¹ zasypania zaklêniêcia zapadliska powsta³ego nad opisanym wczeniej drewnianym ci¹giem komunikacyjnym z czasów przedlokacyjnych (j.s. 23). Datowanie: 2. po³. XIII1. po³.
XIV w. (wyznaczone zabytkami ceramicznymi
i pozycj¹ stratygraficzn¹).
Miejscowym utwardzeniem grz¹skiego pod³o¿a
na 194196 m.b. by³y cztery du¿e fragmenty cegie³
formatu gotyckiego (j.s. 45) wbite w strop j.s. 22.
Datowanie: XIV w.
Miêdzy 224 a 226 m.b. w stropie j.s. 22 zarejestrowano bruk kamienny (j.s. 48). Zbudowano go
z ³amanego granitu i okrzesków granitowych wielkoci do ok. 0,15 m (ryc. 52). Lokalnie wy³o¿ony
bruk nie mia³ podsypu piaskowego. Datowanie: 1.
po³. XIV w.
Na metrze 212 w wykopie I, w stropie j.s. 22,
odkryto relikt drewnianej nawierzchni ulicy (j.s. 36).
Zachowa³y siê z niej fragment legara i podk³adka pod
ten¿e legar. Legar mia³ postaæ lekko ociosanego bala
o gruboci ok. 0,2 m, odkrytego na d³ugoci 0,9 m.
Jako podk³adkê zastosowano fragment belki o d³u-

Ryc. 52. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 196226 m.b. A  poziom I; B  poziom II; C  poziom III.
Rys. N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 52. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 196226 m. A  level I; B  level II; C  level III.
Drawing N. Lenkow, T. Stolarczyk
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goci 0,84 m i maksymalnej szerokoci 0,18 m. Datowanie: pocz¹tek XIV w. (?).
Z konstrukcji takiej mog¹ pochodziæ tak¿e okorowane bale dêbowe (j.s. 37) na metrach 209211
w wykopie I. Le¿a³y one wzd³u¿ ulicy, mia³y d³ugoæ 2,4 m i gruboæ 810 cm. Datowanie: analiza
dendrochronologiczna (próbki WR1714, WR1717)
wykaza³a, ¿e przy budowie konstrukcji u¿yto pni
dêbów ciêtych w 1190 i po 1225 r. Pozycja stratygraficzna wskazuje jednak najwczeniej na pocz¹tki XIV w. i sk³ania do wniosku, i¿ drewno do umocnienia nawierzchni pochodzi³o z odzysku.

Kolejny poziom u¿ytkowania ul. Szewskiej tworzy³a warstwa oznaczona jako j.s. 5, wystêpuj¹ca na
ca³ym omawianym odcinku, zarówno w wykopie I,
jak i w II. Sk³ada³a siê na ni¹ czarna próchnica z du¿¹
domieszk¹ nieroz³o¿onej materii organicznej w postaci wiórów drewna, wiêkszych fragmentów dranic,
wyprawionych fragmentów skór i silnie rozdrobnionych koci zwierzêcych, a tak¿e u³amków naczyñ
glinianych (ryc. 4750, 53). Zawiera³a równie¿ soczewy gruzu szachulcowego i ceglanego. Miejscami by³a zbita, a w innych fragmentach spiaszczona.
Strop warstwy mieci³ siê na wysokoci ok. 116,90 m

Ryc. 53. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 171187 m.b., profil wschodni i rzut j.s. 14: 1  j.s. 1;
2  j.s. 2; 3  j.s. 3; 4  j.s. 4; 5  j.s. 5; 6  j.s. 14. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 53. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 171187 m, E section and plan of stratigraphic unit 14: 1  s.u. 1;
2  s.u. 2; 3  s.u. 3; 4  s.u. 4; 5  s.u. 5; 6  s.u. 14. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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n.p.m. Jej zachowana mi¹¿szoæ wynosi³a przeciêtnie 0,40,6 m. Proces kszta³towania siê warstwy by³
rozci¹gniêty w czasie. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Miêdzy 242 a 244 m.b. w wykopie I le¿a³a j.s.
13  pojedynczy sosnowy bal. Jego u³o¿enie w linii
ulicy, na osi pó³nocpo³udnie wskazuje, ¿e s³u¿y³ on
jako legar drewnianej nawierzchni. Datowanie:
XIIIXIV w. Analiza dendrochronologiczna nie
przynios³a informacji przybli¿aj¹cej czas ciêcia
drzewa.
Dobry stan zachowania drewnianej nawierzchni
przedstawia natomiast j.s. 14, zarejestrowana w wykopie II, na ca³ym opisywanym odcinku (ryc. 5355).
Odkryto j¹ na wysokoci rednio 116,96 m n.p.m.
Zajmowa³a ca³¹ szerokoæ wykopu II. Tylko miejscami stwierdzano nieci¹g³oæ w jej przebiegu, spowodowan¹ zapewne czêciow¹ rozbiórk¹ po zaprzestaniu jej u¿ytkowania. Jej konstrukcja by³a zró¿nicowana, przy czym dominowa³ schemat nastêpuj¹cy:
 Co mniej wiêcej 3 m wzd³u¿ osi ulicy wbito zaostrzone od do³u s³upy z okorowanych pni o rednicy ok. 0,3 m. Górê ka¿dego s³upa uformowano w czop o gruboci ok. 0,1 m i d³ugoci do ok.
0,2 m. Odkryte s³upy mia³y zró¿nicowan¹ d³ugoæ: od ok. 1,2 do ok. 1,6 m.
 Jak przypuszczamy, na parach przeciwleg³ych
s³upów u³o¿ono dwigary, wykonane z bali o rednicy ok. 0,3 m. W dolnych p³aszczyznach dwigarów wykonano gniazda, za pomoc¹ których
umocowano je na czopach s³upów.

 Na poprzecznych do osi ulicy dwigarach u³o¿ono legary, o d³ugoci ok. 3 m. Wykonano je z okorowanych i czêciowo ociosanych bali o rednicy 1418 cm. Odleg³oæ miêdzy poszczególnymi legarami wynosi³a ok. 0,6 m. Nie zastosowano
¿adnego ³¹czenia legarów z dwigarami. Najlepiej zachowany legar zewnêtrzny, ograniczaj¹cy
konstrukcjê od zachodu, mia³ blisko 3 m d³ugoci, 0,32 m szerokoci i ok. 0,06 m gruboci.
 Na legarach, zalegaj¹cych wzd³u¿ osi ulicy, u³o¿ono nawierzchniê w postaci dranic, o szerokoci
i gruboci ok. 45 cm. Nie by³y one w ¿aden sposób na sta³e mocowane do legarów. Nawierzchnia zachowa³a siê szcz¹tkowo. Stwierdzono, ¿e
czêciowo zapad³a siê ona poni¿ej poziomu posadowienia legarów, a najprawdopodobniej
w du¿ej mierze rozebrano j¹ po okresie u¿ytkowania.
 Ca³oæ konstrukcji obsypano bia³ym piaskiem
rzecznym, wype³niaj¹cym szczeliny pomiêdzy
dranicami i legarami.
Tak uformowana nawierzchnia ulicy nosi lady
napraw w postaci dranic u³o¿onych w miejscu za³amania siê nawierzchni i dodatkowych legarów
wsuwanych pod dranice, a tak¿e uk³adanych na legarach zapadniêtych w pod³o¿e. Dodatkowo szczeliny w nawierzchni starano siê uzupe³niaæ fragmentami drewna, a tak¿e fragmentami cegie³. Badania
dendrochronologiczne wykaza³y, ¿e wiêkszoæ bali
i dranic pochodzi z dêbów ciêtych oko³o po³owy

Ryc. 54. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, j.s. 14, widok od pó³nocy. Fot. P. Konczewski
Fig. 54. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, stratigraphic unit 14, view from the north. Photo. P. Konczewski
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Ryc. 55. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, j.s. 14, widok od pó³nocy. Ponad reliktami j.s. 14
widoczne s¹ nawarstwienia j.s. 22. Fot. P. Konczewski
Fig. 55. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, stratigraphic unit 14, view from the north.
Over the relics of s.u. 14 are visible the layers of s.u. 22. Photo. P. Konczewski

XIII w., a jeden z bali pozyskany by³ z jod³y ciêtej
po roku 1255. Do budowy drogi wykorzystano drewno rozbiórkowe, w wiêkszoci z budynków szkieletowych. wiadczy o tym znaczna ró¿norodnoæ
rozmiarów poszczególnych elementów o tej samej
funkcji, a tak¿e zró¿nicowany stopieñ obrobienia poszczególnych bali i dranic. Hipotetycznie mo¿na
powi¹zaæ budowê nawierzchni z okresem intensywnej wymiany domostw drewnianych na murowane
kamienice, co mia³o miejsce w tej czêci redniowiecznego Wroc³awia w 1. po³. XIV w. Datowanie:
elementem datuj¹cym nawierzchniê ulicy s¹ cechy
zabytków ruchomych, w tym naczyñ glinianych odkrytych poni¿ej j.s. 5, pochodz¹cych z 1. po³. XIV w.
Drugi, prostszy schemat konstrukcji przedstawiaj¹ obecne na tej samej wysokoci j.s. 49 i 50,
tak¿e w wykopie II (ryc. 52). Jako j.s. 49 zadokumentowano odkryte na 216 m.b., na poziomie
116,90 m n.p.m., dwie belki u³o¿one poprzecznie do
osi ulicy, w odleg³oci ok. 24 cm od siebie. Ich zarejestrowana w wykopie d³ugoæ wynosi³a 1,2 m,
szerokoæ 0,160,17 m, a gruboæ ok. 0,12 m.
J.s. 50 to fragment nawierzchni odkrytej na metrach 204206. W stropie j.s. 5, ok. 116,90 m n.p.m.,
odkryto dranice u³o¿one cile obok siebie, prostopadle do linii ulicy. Przebiega³y one przez ca³¹
szerokoæ wykopu  ok. 1,2 m, mia³y szerokoæ
0,120,22 m i gruboæ 0,080,12 m. Konstrukcjê
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zarejestrowano na d³ugoci ok. 1,5 m. Datowanie:
XIV w., prawdopodobnie wspó³czenie z j.s. 14.
W tym¿e horyzoncie mieci siê j.s. 10  po³owizny dwóch bali sosnowych, zarejestrowane w dnie
wykopu I, na 255256 m.b., w stropie j.s. 5, a w zasadzie w sp¹gu j.s. 4. Mia³y 0,090,12 m gruboci
i ³¹czn¹ d³ugoæ do 1,8 m. Le¿a³y nieco skonie
w stosunku do linii ulicy i by³y pozosta³oci¹ miejscowego moszczenia b¹d naprawy nawierzchni. Datowanie na podstawie stratygrafii  XIV w., wed³ug
analizy dendrochronologicznej  ok. 1338 r.
Kolejne warstwy informuj¹ o zmianie sposobu
umocnienia nawierzchni i za³o¿eniu bruków.
Na metrach 208210 w wykopie III zlokalizowano j.s. 65  warstwê czystego piasku, o mi¹¿szoci ok. 0,4 m, zalegaj¹c¹ ponad j.s. 5, na wysokoci ok. 116,78 m n.p.m. Powsta³a zapewne w celu
wyrównania poziomu ulicy przed kamienic¹ Szewska 35, a jej strop musia³ byæ pierwotnie umocniony, zapewne brukiem, co zapobieg³o przemieszaniu i wdeptaniu piasku w b³otniste pod³o¿e. Datowanie: XIVXV w.
W czasie odkrycia strop piasku przykryty by³
warstw¹ próchnicy (j.s. 66) o mi¹¿szoci 810 cm.
Na ni¹ wysypany by³ kolejny podsyp  j.s. 4  z przemieszanych piasków, zawieraj¹cych miejscami ceglany gruz rozbiórkowy. Warstwê tê zaobserwowano na ca³ym badanym odcinku. Jej mi¹¿szoæ wy-
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nosi³a 0,50,8 m, a strop w najwy¿szym punkcie
mieci³ siê na poziomie 117,70 m n.p.m. Stanowi³a
ona konstrukcyjn¹ czêæ rozebranego póniej bruku kamiennego. Datowanie: XIVXV w.
Z tym etapem u¿ytkowania ulicy wi¹¿e siê j.s.
12  drewniany wodoci¹g (ryc. 56) na skrzy¿owaniu
ul. Szewskiej i No¿owniczej, na wysokoci ok. 117,20
m n.p.m., tj. ok. 0,5 m poni¿ej stropu podsypu pod
bruk (j.s. 4). Z pojedynczej nitki wodoci¹gu odkryto
dwa fragmenty rur o rednicy zewnêtrznej 28 cm
i wewnêtrznej ok. 20 cm, z pni drzew iglastych (ryc.
52). Wodoci¹g przebiega³ ul. No¿ownicz¹, przecinaj¹c Szewsk¹. Nie uda³o siê rozpoznaæ sposobu ³¹czenia poszczególnych segmentów wodoci¹gu ani ich
pierwotnej d³ugoci36. Datowanie: koniec XV w. (?).

Bruk pónoredniowieczny funkcjonowa³ w g³¹b
czasów nowo¿ytnych, kiedy go rozebrano i zbudowano nowy. Pozosta³oci¹ nowego jest j.s. 3  obecna na ca³ym odcinku warstwa zasypów gruzowoziemnych, z widocznymi soczewami czystego piasku b¹d te¿ czystego gruzu rozbiórkowego. Jej
gruboæ waha³a siê w granicach od 0,4 do ok. 1 m,
a strop osi¹ga³ wysokoæ 117,70 m n.p.m. Chronologia: czasy nowo¿ytne.
Wy¿sze warstwy stratygraficzne  j.s. 2 i 1  datowano na czasy najnowsze. Powsta³y one przy budowie podziemnej infrastruktury i bruku z du¿ej, granitowej kostki, u³o¿onej na wysokoci 118,80 m
n.p.m. przy skrzy¿owaniu z ul. Uniwersyteck¹ i 118,60
m n.p.m. przy skrzy¿owaniu z ul. No¿ownicz¹.

C. ODCINEK OD UL. NO¯OWNICZEJ DO UL. KOTLARSKIEJ (253339 M.B.)
Rozpoznanie nawarstwieñ ulicy na tym odcinku
mo¿liwe by³o dziêki wykopom pod instalacje prowadzonym i oznaczonym podobnie jak na odcinku
drugim. Wykopy I i II przebiega³y w zachodniej czêci ulicy, czêciowo siê pokrywaj¹c. Wykop III wytyczony by³ przy jej wschodniej granicy (ryc. 43).
Tak¿e uk³ad stratygraficzny i treæ warstw by³y zbli¿one. Cech¹ tego odcinka by³ du¿y przyrost mi¹¿szoci nawarstwieñ, zaznaczaj¹cy siê ju¿ przed
skrzy¿owaniem z ul. No¿ownicz¹, a tak¿e wiêkszy
stopieñ zniszczenia wkopami z czasów najnowszych.
Wykop kanalizacyjny (I), o g³êbokoci ok. 3,5 m,
nie siêga³ nawarstwieñ naturalnych. Celem dotarcia
do piasków calcowych miejscami pog³êbiano go do
ok. 4 m. W partii pó³nocnej calec stwierdzono na
poziomie 115,30 m n.p.m. (ryc. 56), na metrze 316
za mia³ on niweletê 115,88 m n.p.m. Takie ukszta³towanie pod³o¿a pozwala domniemywaæ, ¿e pierwotnie w rejonie skrzy¿owania z ul. No¿ownicz¹ znajdowa³o siê niewielkie zaklêniêcie terenu. Dalej na
po³udnie, w stronê ul. Kotlarskiej, poziom gruntu
nieznacznie siê podnosi³.
Najstarszy poziom u¿ytkowy  j.s. 26, obecna na
ca³ej d³ugoci odcinka  powsta³ przez przetworzenie i przemieszanie pierwotnej próchnicy (ryc. 57).
Jej sp¹g by³ ja³owy, a z partii stropowej wydobyto
znaczn¹ iloæ ceramiki naczyniowej i koci zwierzê36

W rejonie skrzy¿owania ul. Szewskiej i No¿owniczej znaleziono zalegaj¹ce na z³o¿u wtórnym krêgi piaskowcowe,
pochodz¹ce, jak przypuszczamy, z dwóch rz¹pi. £¹cznie
odkryto osiem elementów, z czego dwa by³y wyposa¿one
w dna i otwory doprowadzaj¹ce wodê. Umiejscowienie czopa drewnianego w jednym z otworów mo¿e wiadczyæ o jego
celowym unieczynnieniu. Mia³o to byæ mo¿e zwi¹zek z budow¹ tu¿ obok drugiego z rz¹pi.

cych. Strop warstwy mieci³ siê na wysokoci ok.
115,60 m n.p.m. przy skrzy¿owaniu z ul. No¿ownicz¹
i ok. 116,00116,10 m n.p.m. przy skrzy¿owaniu z ul.
Kotlarsk¹. Jej mi¹¿szoæ mieci³a siê w granicach
0,30,4 m. Datowanie: 1. po³. XIII w., z czasu przed
u¿ytkowaniem ulicy (w strop warstwy wdeptane s¹
tak¿e u³amki ceramiki m³odszej).
Na metrach 287288, w stropie piasku calcowego (ok. 115,50 m n.p.m.), odkryto fragment drewnianego pomostu, oznaczonego w trakcie wykopalisk
jako j.s. 59. Zbudowano go z dranic szerokoci
0,10,12 m, gruboci ok. 1 cm, u³o¿onych przek³adkowo, tworz¹c a¿urow¹ konstrukcjê o szerokoci ok.
0,6 m, u³o¿on¹ w linii wschódzachód (ryc. 58). Datowanie: 1. po³. XIII w., przed wytyczeniem ulicy.
Powy¿ej zalega³y warstwy u¿ytkowe ulicy. Najstarsz¹ z nich by³a j.s. 77, obecna na metrach
300328, a tak¿e 271281. Tworzy³a j¹ brunatna,
zbita mierzwa, odcinaj¹ca siê wyranie od bardziej
piaszczystej warstwy z czasów przed za³o¿eniem ulicy, od góry przykryta poziomem czystego piasku. Jej
mi¹¿szoæ waha³a siê od 0,2 m w pobli¿u 300 m.b.
do 0,5 m przy 327 m.b. Strop mia³ niweletê 116,25
m n.p.m. w czêci po³udniowej i ok. 116,33 m n.p.m.
w partii pó³nocnej. Warstwa ta wype³nia³a rozleg³¹
nieckê  o d³ugoci ok. 28 m  zaznaczaj¹c¹ siê
w stropie j.s. 26. Mniejsze niecki, s³abo widoczne
w profilu, wyrównane mierzw¹ tworz¹c¹ siê w trakcie u¿ytkowania b¹d narzucon¹, zaobserwowano na
metrach 281292. Przypuszczamy, ¿e zag³êbienia te,
g³êbokie maksymalnie na 0,3 m, s¹ ladem intensyfikacji u¿ytkowania gruntowej nawierzchni ulicy.
Opisane niecki tworzy³y siê z kolein, ka³u¿ i przez
zapadanie miejsc podatnych na kompresjê. P³ytkie,
rozleg³e do³y zasypywano doranie materia³em do-
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Ryc. 56. Wroc³aw, ul. Szewska, zbieg z ul. No¿ownicz¹. Wykop I, j.s. 12, zbli¿enie. Fot. P. Konczewski
Fig. 56. Wroc³aw, Szewska St., junction with No¿ownicza St. Trench I, stratigraphic unit 12, in close up. Photo. P. Konczewski

Ryc. 57. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 300309 m.b., profil wschodni: 1  j.s. 2; 2  j.s. 3; 3  j.s. 5;
4  soczewy gliny; 5  j.s. 22; 6  wêgle drzewne; 7  j.s. 26. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 57. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 300309 m, E section: 1  stratigraphic unit 2; 2  s.u. 3; 3  s.u. 5;
4  lenses of clay; 5  s.u. 22; 6  charcoal; 7  s.u. 26. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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stêpnym na s¹siednich dzia³kach. Datowanie: na
podstawie stratygrafii  2. po³. XIII w. Materia³ ceramiczny pozyskany z warstwy jest silnie rozdrobniony i ma³o charakterystyczny, datowany ramowo
na 2. po³. XIII1. po³. XIV w.
Na metrach 300328, a miejscami na metrach
271281 le¿a³a j.s. 76  warstwa czystego piasku
przykrywaj¹ca mierzwê. Pe³ni³a ona funkcjê niwelacyjn¹, osuszaj¹c¹ teren i izoluj¹c¹ od podmok³ego pod³o¿a rozk³adaj¹cej siê mierzwy. Piasek wysypano tylko w miejscach zalegania j.s. 77. Jego
narzucenie mia³o wiêc charakter doranej naprawy
najgorszych technicznie odcinków ulicy. Mo¿liwe,
¿e piasek zachowa³ siê tylko w miejscach zag³êbionych, w innych za zosta³ wdeptany w pod³o¿e. Strop
j.s. 76 obserwowano na wysokoci ok. 116,20 m
n.p.m. Datowanie: 2. po³. XIII w., na podstawie stratygrafii.
J.s. 22  by³a kontynuacj¹ tak oznaczonej warstwy z odcinka poprzedniego. Zarejestrowana na
ca³ej d³ugoci wykopu II (ryc. 60), tworzy³a zwarty
pok³ad brunatnej próchnicy, nasyconej piaskiem,
zawieraj¹cej znaczne iloci materia³ów ceramicznych, koci zwierzêcych, cinków wyprawionych
skór, drobnych przedmiotów drewnianych i metalowych. Miejscowo (na 260264 m.b.) wystêpowa³a
w niej warstwa faszyny, o mi¹¿szoci 0,2 m. Warstwa mia³a gruboæ 0,40,7 m, a jej strop mieci³ siê
na wysokoci rednio 116,70 m n.p.m. Datowanie:
2. po³. XIIIpocz¹tki XIV w.

Nak³adaj¹c¹ siê na ni¹ j.s. 5 (ryc. 57) wyró¿nia³y na opisywanym odcinku kolejne komponenty.
Obok w³aciwych dla j.s. 22 obecne w niej by³y
grudki gruzu szachulcowego, drobne fragmenty gruzu ceglanego (szczególnie w partii stropowej) i grudki zaprawy wapiennej. Wspólna geneza i zwi¹zane
z tym podobieñstwo treci obu warstw powodowa³o, ¿e ich styk by³ miejscami s³abo czytelny, co doprowadzi³o do koniecznoci zbiorczego metrykowania czêci zabytków jako pochodz¹cych z j.s. 5/22.
Strop j.s. 5 przy skrzy¿owaniu z ul. No¿ownicz¹
zanotowano na wysokoci ok. 117,00 m n.p.m., a na
metrze 310 wykopu II  ok. 117,15 m n.p.m. Jej
mi¹¿szoæ waha³a siê od 0,2 m do 0,7 m, przy przeciêtnej gruboci 0,5 m. Podobnie jak w wypadku j.s.
22, warstwa powsta³a wskutek d³ugotrwa³ego u¿ytkowania ulicy. Datowanie: brakteat szeroki z lat
12601280 (zob. artyku³ Borysa Paszkiewicza w tym
tomie), materia³y ceramiczne pozwalaj¹ ramowo
datowaæ warstwê na XIV w.
W wykopie I, w sp¹gowej partii j.s. 5, zaobserwowano na metrach 322323 uk³ad czterech dranic (j.s. 7). Le¿a³y one na wysokoci ok. 116,72 m
n.p.m., prostopadle do osi ulicy, na ca³ej szerokoci wykopu, tzn. 0,8 m (ryc. 59). Dranice mia³y
1018 cm szerokoci i 34 cm gruboci. Pozosta³y
prawdopodobnie po luno u³o¿onym, miejscowym
utwardzeniu nawierzchni. Analiza dendrochronologiczna drewna pozwoli³a ustaliæ, ¿e pochodzi ono
z buku ciêtego w 1256 r. Datowanie: na podsta-

Ryc. 58. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, j.s. 59. Fot. P. Konczewski
Fig. 58. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, stratigraphic unit 59. Photo. P. Konczewski
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Ryc. 59. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop I, 320327 m.b., profil wschodni: 1  j.s. 1;
2  j.s. 3; 3  j.s. 4; 4  j.s. 5. Rys. N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 59. Wroc³aw, Szewska St. Trench I, 320327 m, E section: 1  stratigraphic unit 1;
2  s.u. 3; 3  s.u. 4; 4  s.u. 5. Drawing N. Lenkow, T. Stolarczyk

wie stratygrafii i zabytków ruchomych 1. po³. XIV
w. (?).
J.s. 14  drewniany pomost uliczny, to¿samy
z odkrytym na odcinku poprzednim (ryc. 48, 57,
6162). Jego kontynuacjê potwierdzi³y analiza stratygrafii oraz identycznoæ rozwi¹zañ konstrukcyjnych. Pomost zarejestrowano w wykopie II, na metrach 273281 i 301328, a jego nawierzchnia mia³a niwelety 117,00117,30 m n.p.m. Budowê po-

mostu poprzedzi³o wyrównanie powierzchni ulicy.
Nastêpnie wbito w pod³o¿e zaostrzone s³upy, na
których osadzono poprzecznie do osi ulicy dwigary. Na parach dwigarów, przy krawêdzi konstrukcji, spoczywa³y wzd³u¿nie wzglêdem ulicy legary,
na których z kolei uk³adano dranice nawierzchni.
Stan zachowania konstrukcji by³ gorszy ni¿ na odcinku poprzednim. Dranice i legary by³y powy³amywane, a znaczna czêæ s³upów wyjêta. Stan taki

Ryc. 60. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 260265 i 272281 m.b., rzut poziomy.
A  poziom j.s. 5; B  poziom j.s. 22. Rys. R. Kamiñski, T. Stolarczyk
Fig. 60. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 260265 and 272281 m, horizontal plan.
A  level of stratigraphic unit 5; B  level of s.u. 22. Drawing R. Kamiñski, T. Stolarczyk
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Ryc. 61. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 301328 m.b., rzut poziomy. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 61. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 301328 m, horizontal plan. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

wskazuje, i¿ po okresie u¿ytkowania pomost rozebrano, odzyskuj¹c drewno. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Na metrze 255, w wykopie I, na poziomie konstrukcji le¿a³a warstwa ¿ó³tego piasku z gruzem szachulcowym (j.s. 15), zwi¹zana zapewne z lokaln¹
napraw¹ nawierzchni. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Na metrach 297298 w wykopie II, na stropie j.s.
5 (117,02 m n.p.m.) odkryto dwie dranice, oznaczone
jako j.s. 60. Le¿a³y one prostopadle do osi ulicy,
a odleg³oæ miêdzy nimi wynosi³a ok. 0,62 m. Dranica po³udniowa mia³a szerokoæ 0,14 m, a pó³nocna 0,16 m. Gruboæ obu wynosi³a 3 cm. Le¿a³y bezporednio na pod³o¿u, czyli na stropie j.s. 5. Obie
dranice mog³y wchodziæ w sk³ad konstrukcji obecnej miêdzy segmentami pomostu oznaczonego jako
j.s. 14. Datowanie: XIV w., na podstawie pozycji
stratygraficznej.
Na tym¿e poziomie w wykopie I, na metrach
321327, zarejestrowano j.s. 6, luno rzucone dranice i po³owizny belek (ryc. 59). Le¿a³y na wysokoci 117,70117,85 m n.p.m. Pozosta³y zapewne po
rozbiórce pomostu. Datowanie: 1. po³. XIV w. (?).
Analiza dendrochronologiczna próbki drewna ustali³a, ¿e pochodzi ono z dêbu ciêtego po 1230 r.
Podobnie jak na odcinku poprzednim, j.s. 4
tworzy³y ¿ó³te i bia³e piaski, zawieraj¹ce miejscami domieszkê gruzu budowlanego. Warstwa ta przetrwa³a miejscami  by³a licznie poprzerywana przez
m³odsze nawarstwienia. Jej mi¹¿szoæ wynosi³a
0,20,4 m, a strop w najwy¿szym punkcie zaobserwowano na wysokoci ok. 117,75 m n.p.m. Funkcjê warstwy  niwelacja terenu i podsyp pod bruk 
okrelaj¹ nieliczne otoczaki odkryte w jej stropie
w wykopie III, oznaczone tam jako j.s. 31. Datowanie: XIVXV w.
Na omawianym odcinku stwierdzono tak¿e j.s.
3  warstwê zasypów gruzowo-ziemnych, z widocznymi soczewami czystego piasku b¹d te¿ czystego

gruzu budowlanego. Jej mi¹¿szoæ waha³a siê w granicach 0,41 m, a jej strop mieci³ siê na wysokoci
117,90118,50 m n.p.m. Warstwa pozosta³a po wyrównaniu poziomu terenu i wymianie bruku w czasach nowo¿ytnych.
Jako j.s. 1 i 2 oznaczono nawarstwienia ulicy
z czasów najnowszych. Po u³o¿eniu bruku z du¿ej
kostki granitowej nawierzchnia ul. Szewskiej przy
skrzy¿owaniu z ul. No¿ownicz¹ mia³a poziom 118,60
m n.p.m., a przy ul. Kotlarskiej 119,45 m n.p.m.

Ryc. 62. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 310330 m. b.,
j.s. 14 w trakcie eksploracji. Fot. P. Konczewski
Fig. 62. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 310330 m,
stratigraphic unit 14 during excavation.
Photo. P. Konczewski
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D. ODCINEK OD UL. KOTLARSKIEJ DO UL. WITA STWOSZA37 (347466 M.B.)
Analiza stratygrafii tego odcinka ulicy mo¿liwa
by³a w trzech wymienionych wczeniej wykopach,
przy czym zasadnicze znaczenie mia³ wykop II, pod
kanalizacjê, poprowadzony now¹ tras¹, przez relatywnie dobrze zachowane nawarstwienia.
Strop nawarstwieñ naturalnych tworzy³y ¿ó³te
i miejscami bia³e piaski z nielicznymi laminami gliny. Przy skrzy¿owaniu z ul. Kotlarsk¹ zanotowano
je na wysokoci 115,50 m n.p.m., a w obrêbie skrzy¿owania z ul. Wita Stwosza na poziomie 117,20 m
n.p.m. Prawie 2-metrowe podniesienie siê poziomu
calca na badanym odcinku wskazuje, ¿e w strefie tej
mieci siê krawêd terasy Odry, na której zosta³a
za³o¿ona centralna partia Wroc³awia komunalnego.
Na stropie piasków calcowych w wykopie II, od
351,7 do ok. 439 m.b., le¿a³a j.s. 167  warstwa br¹zowej próchnicy przemieszanej z wêglami drzewnymi oraz du¿¹ domieszk¹ materii organicznej
(wiórów drewna, skóry). Warstwa ta mia³a mi¹¿szoæ
0,20,45 m, a jej strop w pó³nocnej czêci odcinka
zaobserwowano na poziomie 115,80 m n.p.m. (ryc.
63). W partii po³udniowej jej mi¹¿szoæ dochodzi³a do 0,6 m, a strop odnotowano na wysokoci 116,80
m n.p.m. Przedstawia ona najstarszy poziom u¿ytkowy ulicy na badanym odcinku. Powsta³a w du¿ej
mierze w wyniku usuwania nieczystoci z pobliskich
37

W trakcie prac wykopaliskowych za punkt pocz¹tkowy odcinka przyjêto studniê kanalizacyjn¹ S14, posadowion¹ na
skrzy¿owaniu ul. Szewskiej i Kotlarskiej. Punktem krañcowym by³a studnia kanalizacyjna S18, znajduj¹ca siê na skrzy¿owaniu ul. Szewskiej i Wita Stwosza. Zob. te¿ wyniki wczeniejszych badañ skrzy¿owania Szewska/Wita Stwosza: Jastrzêbski, Lenarcik 2002, s. 270276.

posesji, co potwierdzaj¹ odkryte w jej obrêbie znaczne iloci koci pokonsumpcyjnych, a tak¿e odpadów
produkcyjnych, jak cinki wyprawionej skóry. Datowanie: 1. po³. XIII w. Domieszka ceramiki m³odszej, datowanej ogólnie na 2. po³. XIII1. po³. XIV w.,
odkryta zosta³a w partii pó³nocnej i mo¿e byæ zwi¹zana z przemieszaniem partii stropowej warstwy.
W sp¹gowej partii warstwy, na metrach 351,7
361,7, odkryto j.s. 178  rz¹d s³upków o rednicy
812 cm, rozmieszczonych w linii pó³noc-po³udnie
w odleg³ociach ok. 0,41 m od siebie, wbitych
w pod³o¿e i od spodu zaciosanych. Zachowana d³ugoæ palików wynosi³a maksymalnie 0,4 m, a ich
górny koniec znajdowa³ siê na wysokoci 115,50
115,87 m n.p.m. (Byæ mo¿e jest to pozosta³oæ p³otu). Datowanie: 1. po³. XIII w.
Na metrach 420,2421,6, w zachodnim profilu
wykopu, stwierdzono j.s. 187  warstwê szarego
piasku, o mi¹¿szoci ok. 1012 cm. Wyst¹pi³a miejscowo, w sp¹gu j.s. 167, na wysokoci 116,32 m
n.p.m.
W stropie j.s. 167, na 397399 m.b., na poziomie
116,10 m n.p.m., zarejestrowano drewniane umocnienie nawierzchni i oznaczono je jako j.s. 182 (ryc. 64).
Tworzy³y je dranice szerokoci 0,120,18 m, d³ugoci ok. 0,8 m, gruboci 34 cm, u³o¿one cile obok
siebie, na powierzchni gruntu, bez dodatkowej stabilizacji pod³o¿a. Datowanie: oko³o po³owy XIII w.
(wed³ug pozycji stratygraficznej).
Nak³adaj¹ca siê na j.s. 167 warstwa jasnobr¹zowej, piaszczystej próchnicy tworzy j.s. 160. Obserwowano j¹ od skrzy¿owania z ul. Kotlarsk¹ do ok.
439 m.b. ulicy. Le¿a³a na wysokoci 116,35 m n.p.m.

Ryc. 63. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 349,7361 m.b.: 1  j.s. 2; 2  j.s. 158; 3  j.s. 159; 4  j.s. 160;
5  j.s. 167; 6  piaski calcowe. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 63. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 349.7361 m: 1  stratigraphic unit 2; 2  s.u. 158; 3  s.u. 159;
4  s.u. 160; 5  s.u. 167; 6  natural sand. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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Ryc. 64. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 397398 m.b., rzut na poziomie j.s. 182 i 183.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 64. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 397398 m, plan at the level of stratigraphic
units 182 and 183. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

przy skrzy¿owaniu z ul. Kotlarsk¹ i 117,20 m n.p.m.
w partii koñcowej. Mia³a mi¹¿szoæ ok. 0,40,65 m.
Powsta³a w trakcie funkcjonowania ulicy, systematycznie osuszanej i porz¹dkowanej przez wysypywanie piasku. Odnaleziono w niej licznie wystêpuj¹ce cinki wygarbowanych skór, fragmenty obuwia,
a tak¿e u³amki naczyñ glinianych i koci. Datowanie: mocno rozdrobnione zabytki ceramiczne pozwalaj¹ jedynie na okrelenie szerokich ram chronologicznych  2. po³. XIII1. po³. XIV w.
Miejscowo, na 370 m.b., w profilu po³udniowym
w przy³¹czu kanalizacyjnym do budynku Szewska
23, zarejestrowano j.s. 166  warstwê piasku przemieszanego z próchnic¹. Warstwa stanowi³a najprawdopodobniej podsyp wyrównawczy i oddziela³a
poziomy u¿ytkowe oznaczone jako j.s. 159 i 160.
Jej mi¹¿szoæ osi¹ga³a 0,15 m, a strop odnotowano
na wysokoci 116,22 m n.p.m. Datowanie: 2. po³.
XIII1. po³. XIV w.
Na warstwê piaszczystej próchnicy nak³ada³ siê
kolejny poziom u¿ytkowy ulicy  warstwa br¹zowej,
gliniastej, zbitej mierzwy (j.s. 159). Mia³a ona mi¹¿szoæ 0,30,4 m, a jej strop odnotowano na wysokoci 116,60 m n.p.m. w obrêbie skrzy¿owania z ul.
Kotlarsk¹ i ok. 117,50 m n.p.m. na 439 m.b. ulicy
(ryc. 63). Równie¿ ta warstwa zawiera³a znaczne iloci cinków skór i fragmentów obuwia. Powsta³a
wskutek odk³adania siê nawozu zwierzêcego i b³ota, przy permanentnym osuszaniu ich przez wysypywanie piasku i odpadów produkcyjnych z dzia³ek.
Datowanie: brakteat Przemys³a Otokara II z lat
12701273 (zob. artyku³ Borysa Paszkiewicza w tym
tomie), 2. po³. XIII1. po³. XIV w. na podstawie cech
zabytków ruchomych i stratygrafii.

W jej obrêbie odkryto lokalnie relikty drewnianej nawierzchni (j.s. 163). Wyst¹pi³y one na
351,7396 m.b. ulicy, pomiêdzy niweletami 116,48
i 116,23 m n.p.m. Zachowa³y siê nieliczne dranice
(ryc. 65) o szerokoci 1214 cm, jedna o szerokoci ok. 30 cm. Ich gruboæ waha³a siê od 0,12 m do
0,18 m. U³o¿ono je poprzecznie do linii ulicy, przed
posesj¹ Szewska 5859/60. Do budowy nawierzchni u¿yto drewna olchowego (szeæ próbek), jod³y
(jedna próbka), a tak¿e dêbu (jedna próbka). Analiza dendrochronologiczna nie pozwoli³a ustaliæ daty
ciêcia drzew. Na podstawie relacji stratygraficznych
nawierzchniê datujemy na 2. po³. XIII1. po³. XIV.
J.s. 168  soczewa ¿ó³tej gliny, zarejestrowana
w po³udniowym profilu wykopu II  wyst¹pi³a na
styku j.s. 158 i 159. Jej maksymalna mi¹¿szoæ dochodzi³a do 0,3 m, a zarejestrowana d³ugoæ wynosi³a ok. 1,72 m. Jej strop odnotowano na wysokoci
ok. 116,60 m n.p.m. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Na metrach 397399 w wykopie II zarejestrowano j.s. 183  fragment jamy o rzucie prostok¹ta
z zaokr¹glonymi naro¿ami (ryc. 64). Jej strop, widoczny we wschodnim profilu wykopu II, mia³ niweletê 116,72 m n.p.m. Wymiary w rzucie: 2,35× co
najmniej 0,4 m. W przekroju mia³a kszta³t wannowaty, o prawie pionowych ciankach i p³askim dnie.
G³êbokoæ obiektu wynosi³a ok. 0,7 m, a jego wype³nisko stanowi³y przemieszane warstwy piasku,
popio³u, br¹zowej próchnicy oraz wêgli drzewnych, a tak¿e fragmenty obuwia i cinków skór.
Jama pozosta³a prawdopodobnie po zakopaniu
mieci. Datowanie: pomost (j.s. 163) odkryty bezporednio nad jam¹ okrela jej chronologiê ante
quem na 1. po³. XIV w.
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Ryc. 65. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 379384 m.b., rzut na poziomie j.s. 163.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 65. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 379384 m, plan at the level of stratigraphic unit 163.
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

Relikty pomostu ulicznego  j.s. 163  zarejestrowano w wykopie II, od skrzy¿owania ul. Szewskiej
i Kotlarskiej do ok. 440 m.b. ulicy (ryc. 6668).
Wykonana z dranic nawierzchnia zarejestrowana
zosta³a na styku j.s. 158 i 159, a utrzymuj¹ce j¹ legary wciniête by³y w partiê stropow¹ j.s. 159. Nawierzchnia mieci³a siê na wysokoci ok. 116,80 m
n.p.m. w partii pó³nocnej i ok. 117,40 m n.p.m. przy
swoim krañcu po³udniowym. Relatywnie dobry stan
zachowania konstrukcji umo¿liwia jej rekonstrukcjê:

W pod³o¿e co mniej wiêcej 3 m wzd³u¿ osi ulicy wbito zaostrzone od do³u s³upy, wykonane z pni
o rednicy do ok. 0,3 m. Górne koñce s³upów uformowano w czopy o gruboci ok. 10 cm i d³ugoci
do ok. 20 cm. Odkryte s³upy mia³y zró¿nicowan¹
d³ugoæ: od 1,2 do 1,6 m. Na parach przeciwleg³ych
s³upów, prostopadle do osi ulicy, u³o¿ono dwigary, wykonane z belek o rednicy ok. 0,3 m. W dolnych p³aszczyznach dwigarów wykonano gniazda,
za pomoc¹ których umocowano je na czopach s³u-

Ryc. 66. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 426440 m.b., rzut poziomy. A  j.s. 163; B  j.s. 173 i 185.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 66. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 426440 m, horizontal plan. A  stratigraphic unit 163;
B  s.u. 173 and 185. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

Ryc. 67. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 408415 m.b., rzut na poziomie j.s. 163. Rys. P. Konczewski, N. Lenkow
Fig. 67. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 408415 m, plan at the level of stratigraphic unit 163.
Drawing P. Konczewski, N. Lenkow
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pów. Na górnej powierzchni dwigarów uk³adano,
wzd³u¿ linii ulicy, legary o d³ugoci ok. 3 m. Jako
legarów u¿ywano pni o ró¿nym stopniu obróbki ciesielskiej. Niektóre z nich mia³y pazy i wciêcia charakterystyczne dla budulca konstrukcji domów szkieletowych, co pozwala uznaæ, ¿e pozyskiwano je
z rozbiórki i u¿ywano ich wtórnie. Brak ³¹czenia
dwigarów z legarami czêsto prowadzi³ do przemieszczenia (zsuniêcia) legarów w trakcie u¿ytkowania
pomostu. Na legarach u³o¿ono nawierzchniê z dranic o szerokoci 1215 cm i gruboci 45 cm. Nie
by³y one w ¿aden sposób mocowane do legarów. Nawierzchnia zachowa³a siê szcz¹tkowo. Zosta³a zdeformowana w trakcie u¿ytkowania, a nastêpnie
w znacznym stopniu rozebrana. Miejscami konstrukcja nawierzchni by³a uproszczona, tzn. legary zamontowano bezporednio na s³upach, z pominiêciem
poprzecznych dwigarów. Nie jestemy pewni, czy
sytuacja ta jest wynikiem naprawy, czy te¿ rezygnacji
budowniczych z pe³nej konstrukcji. Opisany pomost
jest w zasadzie identyczny konstrukcyjnie z j.s. 14,
odkryt¹ na drugim i trzecim odcinku ulicy. Materia³y
ceramiczne znalezione w trakcie eksploracji tych
traktów, ich pozycja stratygraficzna i konstrukcja
przekonuj¹, ¿e funkcjonowa³y one równoczenie.
Próbki drewna pobrane do badañ dendrochronologicznych (ogó³em 16) pozwoli³y stwierdziæ, ¿e do
budowy traktu u¿yto g³ównie drewna sosnowego (13
próbek). Tylko dla dwóch pni sosnowych uda³o siê
ustaliæ przybli¿one daty ciêcia drzew: po 1248 i po
1274 r. Dwie próbki okaza³y siê pozyskane z dêbiny, a jedna z olszy. Niestety dla tych materia³ów nie
ustalono dat ciêcia drzew u¿ytych do budowy. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Powy¿ej pomostu le¿a³a j.s. 158  warstwa brunatnej próchnicy z du¿¹ iloci¹ materii organicznej,
w tym licznych wêgli drzewnych, cinków skóry,
makroszcz¹tków rolin. W profilu zachodnim wykopu II warstwa ta mia³a mi¹¿szoæ 0,450,5 m. Jej
strop znajdowa³ siê ok. 117,00 m n.p.m. w partii
pó³nocnej odcinka czwartego i ok. 117,65 m n.p.m.
na 439 m.b. ulicy w partii po³udniowej. Datowanie:
XIV w., na podstawie zabytków ruchomych.
Na tym¿e poziomie, na metrach 418421, odkryto
j.s. 185  wycinek wykopanej w obrêbie ulicy jamy
o g³êbokoci 1,25 m, wype³nionej gruzem szachulcowym. Funkcji obiektu nie ustalono. Datowanie:
XIV w.
Powy¿ej j.s. 158 zalega³y oznaczone jako j.s. 3,
s³abo rozpoznane chronologicznie, datowane ogólnie na póne redniowiecze i nowo¿ytnoæ, warstwy

Ryc. 68. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, j.s. 163
na wysokoci posesji nr 18, szczegó³y konstrukcyjne,
widok od po³udnia. Fot. P. Konczewski
Fig. 68. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, stratigraphic
unit 163 at no. 18, construction details, view
from the south. Photo. P. Konczewski

wyrównawczo-zasypiskowe. Sk³ada³y siê one z próchnicy przemieszanej z piaskami, miejscami ze znaczn¹
domieszk¹ gruzu budowlanego w postaci fragmentów cegie³ i grudek zaprawy wapiennej. Warstwy te
mia³y mi¹¿szoæ do ok. 1,8 m, a ich strop mieci³
siê na wysokoci ok. 119,20 m n.p.m. w partii po³udniowej odcinka. Powsta³y one przez kilkakrotnie
powtarzan¹ budowê bruku kamiennego na podsypie
piaskowo-gruzowym, jego cykliczne rozbiórki i odbudowy. Datowanie: XIVw. nowo¿ytnoæ.
Podobnie jak na poprzednich odcinkach, do j.s.
2 wliczono wszelkie wkopy zwi¹zane z budow¹
mediów miejskich w XIXXX w., przykryte j.s. 1 
konstrukcj¹ nawierzchni z kostki granitowej, posadowionej na podsypce z okrzesków granitowych
przemieszanych z piaskiem. Wspó³czesna nawierzchnia ul. Szewskiej w rejonie skrzy¿owania
z ul. Kotlarsk¹ znajduje siê na wysokoci ok. 119,34
m n.p.m., a w obrêbie skrzy¿owania z ul. Wita Stwosza  ok. 121,00 m n.p.m.
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E. ODCINEK OD UL. WITA STWOSZA DO UL. KURZY TARG (466560 M.B.)
Opisywany odcinek ul. Szewskiej mia³ charakter odmienny od fragmentów przedstawionych powy¿ej. Analiza socjotopograficzna wykaza³a, i¿ w
redniowieczu pe³ni³ on funkcjê przecznicy do ul.
w. Wojciecha (obecnie Wita Stwosza) i Kurzego
Targu (Goliñski 1997, s. 109). Dominuj¹cym ele-

mentem strony wschodniej ul. Szewskiej jest tam koció³ w. Marii Magdaleny. Jego potê¿na gotycka
bry³a zape³nia oko³o po³owy kwarta³u zabudowy
ograniczonego ul. Szewsk¹, w. Marii Magdaleny,
£aciarsk¹ i Wita Stwosza. Na pó³noc od kocio³a do
linii ul. Wita Stwosza rozci¹ga³ siê cmentarz przy-

Ryc. 69. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 526,5 m.b., profil po³udniowy: 1  j.s. 1; 2  j.s. 2; 3  j.s. 3;
4  j.s. 225; 5  j.s. 226; 6  j.s. 227; 7  j.s. 228; 8  j.s. 229; 9  j.s. 230; 10  j.s. 231; 11  j.s. 224;
12  poziom rozebranej j.s. 188; 13  j.s. 189; 14  j.s. 191; 1516  j.s. 222; 17  j.s. 194; 18  piasek calcowy.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 69. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 526.5 m, S section: 1  stratigraphic unit 1; 2  s.u. 2; 3  s.u. 3;
4  s.u. 225; 5  s.u. 226; 6  s.u. 227; 7  s.u. 228; 8  s.u. 229; 9  s.u. 230; 10  s.u. 231; 11  s.u. 224;
12  level of dismantled s.u. 188; 13  s.u. 189; 14  s.u. 191; 1516  s.u. 222; 17  s.u. 194; 18  natural sand.
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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kocielny. Partia pó³nocna bloku kocielnego jeszcze
w redniowieczu zosta³a rozparcelowana na dzia³ki
mieszczañskie i zabudowana kamienicami o cechach
architektury gotyckiej. W zachodniej pierzei tego
odcinka ul. Szewskiej mieci³y siê pierwotnie zaplecza posesji skierowanych frontem do Kurzego Targu i ul. w. Wojciecha, a dopiero u schy³ku redniowiecza wydzielono trzy w¹skie posesje zwrócone
frontami do ul. Szewskiej (nr 7274, Czerner i in.
2000). Podobnie jak na odcinkach poprzednich najwiêcej informacji o nawarstwieniach ulicy dostarczy³ wykop II. Ich uzupe³nieniem by³y dane zarejestrowane w wykopach I i III (pod wodoci¹gi).
Nawarstwienia calcowe w postaci drobno- i rednioziarnistych piasków obserwowano w sp¹gu wykopu II, na wysokoci 117,00117,20 m n.p.m.
(ryc. 69).
Za najstarsz¹ warstwê kulturow¹ uznano j.s. 194
 br¹zowoszar¹, piaszczyst¹ próchnicê, zaobserwowan¹ na ca³ej d³ugoci odcinka (ryc. 6970). Powsta³a ona przez przetworzenie pierwotnej gleby bieli-

cowej. Zawiera³a nieliczne fragmenty koci zwierzêcych i ceramiki naczyniowej. Jej mi¹¿szoæ wynosi³a przeciêtnie 0,3 m, a maksymalnie 0,4 m. Strop
mia³ wysokoæ ok. 117,50 m n.p.m. i wyznacza³ zapewne pierwotny poziom u¿ytkowania terenu wokó³
kocio³a pod wezwaniem w. Marii Magdaleny. Datowanie: nieliczny materia³ ceramiczny odnaleziony w partiach sp¹gowych warstwy jest datowany na
1. po³. XIII w., natomiast znacznie liczniejsza ceramika z czêci stropowej pochodzi z 2. po³. XIII w.
Na metrach 487490 mieci³a siê j.s. 195  pó³ziemianka (?) wykopana z poziomu najstarszej warstwy kulturowej. W przekroju mia³a bardzo regularny, wannowaty kszta³t, z prawie równymi ciankami i p³askim dnem na g³êbokoci 0,86 m od górnego
zarysu. W rzucie poziomym uda³o siê uchwyciæ jego
dwie krawêdzie, wyznaczaj¹ce szerokoæ 2,32,6 m.
Przy po³udniowej krawêdzi obiektu odkryto dwa
negatywy ko³ków o rednicy ok. 56 cm, prawdopodobnie z konstrukcji cian. Jamê wype³nia³a brunatna, piaszczysta próchnica z du¿¹ iloci¹ zwierzê-

Ryc. 70. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 533,5551,5 m.b., profil wschodni: 1  j.s. 3; 2  j.s. 188; 3  j.s. 189;
4  j.s. 191; 5  j.s. 194; 6  podsyp piaszczysty w sp¹gu j.s. 194; 7  j.s. 235; 8  pierwotna gleba; 9  calec.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 70. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 533.5551.5 m, E section: 1  stratigraphic unit 3; 2  s.u. 188;
3  s.u. 189; 4  s.u. 191; 5  s.u. 194; 6  sandy sub-crust at bottom of s.u. 194; 7  s.u. 235; 8  original soil;
9  the natural. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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cych szcz¹tków kostnych i nielicznym materia³em
ceramicznym. Zapadaj¹cy siê strop wype³nionej ju¿
jamy wyrównywano faszyn¹ i piaskiem. Datowanie:
1. po³. XIII w., na podstawie zespo³u ceramiki odkrytego przy dnie. W górnych partiach zasypiskowych znajdowa³a siê równie¿ ceramika datowana
ogólnie na 2. po³. XIII1. po³. XIV w.
Z poziomu stropu warstwy j.s. 194, na metrach
480481, wykopano j.s. 192  jamê o g³êbokoci
0,54 m i szerokoci 0,98 m. Jej strop znajdowa³ siê
na wysokoci ok. 117,48 m n.p.m. W profilu wschodnim mia³a kszta³t wannowaty, z p³askim dnem
i pionowymi cianami. Jej wype³nisko stanowi³a br¹zowa, piaszczysta próchnica. Obiekt by³ mocno zniszczony przez póniejsze wkopy (ryc. 71). Datowanie:
2. po³. XIII w. (wyznaczone ceramik¹ naczyniow¹).
Na metrach 521,5525,5 z najstarszym poziomem
wi¹za³a siê jama oznaczona jako j.s. 219. Jej zarys
uwidoczni³ siê na poziomie piasków calcowych, na
wysokoci 116,93 m n.p.m., a wymiary przekracza³y 3,4×1 m. W przekroju mia³a kszta³t wannowaty,
o p³askim dnie na g³êbokoci 0,74 m. W sp¹gu jamy
zalega³a warstwa piasku o mi¹¿szoci ok. 0,3 m,
a powy¿ej piaszczysta próchnica, o mi¹¿szoci ok.
0,2 m. W stropie obiektu widoczna by³a próchnica,
przemieszana z piaskiem i ¿wirem. Datowanie: rozdrobniony materia³ ceramiczny datowano ogólnie na
XIII w.
Na metrach 480482,5, tak¿e w stropie najstarszej warstwy kulturowej, na wysokoci ok. 117,66
m n.p.m. zlokalizowano j.s. 193  fragmentarycznie zachowane pozosta³oci budynku o konstrukcji
szkieletowej, d³ugoci co najmniej 2,3 m i szerokoci co najmniej 0,3 m (ryc. 71). Odkryto bal przyciesiowy wraz z towarzysz¹cym mu klepiskiem. Za-

chowany fragment bala mia³ d³ugoæ 1,8 m, szerokoæ 18 cm i wysokoæ 12 cm. Ociosano go do przekroju L-kszta³tnego, a w konstrukcji umieszczono
paz¹ na zewn¹trz. We wnêtrzu budynku zalega³y
grudy surowej gliny, przemieszanej z próchnic¹,
tworz¹c rodzaj klepiska o mi¹¿szoci co najmniej
0,2 m. Budynek nie by³ podpiwniczony. Posadowiono go bezporednio na warstwie pierwotnej próchnicy. Datowanie: ma³o charakterystyczna ceramika
naczyniowa pozyskana z klepiska datuje obiekt ogólnie na póne redniowiecze. Pozycja stratygraficzna pozwala widzieæ czas jego funkcjonowania
w 2. po³. XIII1. po³. XIV w.
Na XIII w. datowano w tej strefie tak¿e dwa wbite
w pod³o¿e s³upy (j.s. 220221) oraz zag³êbione nieckowato palenisko, otoczone drewnian¹ ram¹, o toku
wy³o¿onym otoczakami (j.s. 222), z warstw¹ spalenizny wskazuj¹c¹ na d³ugie u¿ytkowanie.
Na metrach 531,5532,9, na poziomie 117,13 m
n.p.m., zidentyfikowano j.s. 233  fragment jamy
o g³êbokoci do 0,5 m i p³askim dnie. Wkopano j¹
z poziomu stropu j.s. 194. Jej zarys w cianie wykopu mia³ d³ugoæ 1,9 m. W sp¹gu jamy zalega³a
ok. 34-centymetrowa warstewka br¹zowej, spieczonej gliny, a ponad ni¹ liczne wêgle drzewne i popió³. Partiê stropow¹ wype³nia³a piaszczysta, szara
próchnica. Obiekt jest pozosta³oci¹ sta³ego urz¹dzenia ogniowego  du¿ego, zag³êbionego paleniska
produkcyjnego (mielerza?) lub pieca. Datowanie:
XIII w. Pozycja stratygraficzna sugeruje czas oko³o
po³owy stulecia.
Po zaprzestaniu u¿ytkowania obiektu zapadlisko
po nim wype³niono j.s. 234  jasnobr¹zow¹, piaszczyst¹ próchnic¹, a nastêpnie piaskiem. Datowanie: XIII w.

Ryc. 71. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 479483 m.b., poziom j.s. 192 i 193. Rys. N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 71. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 479483 m, level of stratigraphic units 192 and 193.
Drawing N. Lenkow, T. Stolarczyk
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W tej pozycji stratygraficznej zarejestrowano jeszcze dwie jamy, j.s. 235 i 236, o niezidentyfikowanej funkcji, datowane na 2. po³. XIII1. po³.
XIV w.
Pocz¹tki u¿ytkowania ulicy wyznacza dopiero j.s.
191  obecna na ca³ym opisywanym odcinku warstwa czarnej próchnicy, przykrywaj¹ca j.s. 194 (ryc.
69). Mia³a ona mi¹¿szoæ ok. 0,35 m, a strop znajdowa³ siê na wysokoci ok. 117,85 m n.p.m. W jej
sp¹gu odnaleziono pojedyncze fragmenty koci ludzkich z cmentarza przy kociele w. Marii Magdaleny. Zawiera³a ona równie¿ pojedyncze, bez³adnie
le¿¹ce dranice i bale dêbowe, mo¿liwe, ¿e pochodz¹ce z rozebranej nawierzchni. Datowanie: 2. po³.
XIII1. po³. XIV w. (na podstawie ceramiki naczyniowej). Fragment belki dêbowej odkryty w partii sp¹gowej warstwy pochodzi z dêbu ciêtego w 1234 r.
(próbka WR1713).
Nawierzchniê ulicy wysypano j.s. 190  warstw¹
piasku o zachowanej gruboci ok. 0,10 m. Zaobserwowano j¹ miejscowo na metrach 488,7493,5, na
wysokoci ok. 117,95 m n.p.m. Piasek nie zosta³
wch³oniêty w starsz¹ warstwê próchnicy, s¹dzimy
wiêc, ¿e jego strop by³ w tych miejscach zabezpieczony. Datowanie: 1. po³. XIV w.
J.s. 189  m³odsza od nasypu piaszczystego warstwa czarnej próchnicy z domieszk¹ makroszcz¹tków
rolinnych, od³o¿ona w trakcie funkcjonowania ulicy
(ryc. 69). Jej rednia mi¹¿szoæ wynosi³a 0,6 m, a
strop odnotowano na wysokoci maksymalnie 118,94
m n.p.m. Datowanie: 1. po³. XIV w. na podstawie
cech zabytków ruchomych. Fragment k³ody dêbowej odkrytej w warstwie pochodzi z drzewa ciêtego w 1239 r. (próbka WR1722), a fragment dranicy
 z jod³y ciêtej w 1252 r. (próbka 3WR51).
Powy¿ej stwierdzono relikty drewnianej nawierzchni ulicy (j.s. 188, ryc. 70). Jej konstrukcja
by³a mocno zniszczona. Mimo to podjêto próbê odtworzenia jej schematu:
 Dêbowe legary u³o¿ono prostopadle do biegu ulicy. Mia³y one formê dranic o zachowanej d³ugoci 0,6 m i gruboci ok. 8 cm.
 Na legarach, zgodnie z lini¹ ulicy, u³o¿ono nawierzchniê z dranic o zachowanych wymiarach:
d³ugoæ 6164 cm, szerokoæ 2026 cm, gruboæ
69 cm; górna powierzchnia wiêkszoci dranic
nosi³a lady przepalenia. Badania dendrologiczne jednej z dranic wykaza³y, ¿e wykonano j¹
z drewna sosnowego. Nawierzchnia by³a wysypywana piaskiem. Prawdopodobnie zastosowano tak¿e piaszczysty podsyp pod dranice. Po zaprzestaniu u¿ytkowania konstrukcja w znacznej

mierze uleg³a rozbiórce (ryc. 69). Datowanie:
1. po³. XIV w. Badania dendrochronologiczne legarów ujawni³y, ¿e wykonano je z dêbów ciêtych po roku 1229 (WR1719) i po roku 1234
(WR1734).
Z poziomu nawierzchni wkopano j.s. 232  jamê
o rzucie prostok¹ta, o wymiarach 1,7×co najmniej
0,78 m (niwelacja: 117,13 m n.p.m.). W przekroju
jama mia³a kszta³t workowaty, jej g³êbokoæ wynosi³a ok. 2,32 m, a szerokoæ w partii przydennej 
ok. 3,45 m. Zasypisko obiektu stanowi³y piaski przemieszane z próchnic¹ i wêglami drzewnymi, a tak¿e fragmenty cegie³ i grudki zaprawy murarskiej.
Najprawdopodobniej obiekt ten stanowi³ wybierzysko piasku, pozyskiwanego do celów budowlanych.
Jamê zasypano najprawdopodobniej mieciami z placu budowy pobliskiego kocio³a pod wezwaniem w.
Marii Magdaleny. Datowanie: 1. po³. XIV w., w czasie gotyckiej fazy budowy kocio³a.
Kolejne poziomy u¿ytkowania ulicy zarejestrowano w po³udniowym profilu wykopu II, na wycinku profilu o dobrze zachowanych nawarstwieniach
(ryc. 69):
Nad nawierzchni¹ drewnian¹ i od³o¿on¹ na niej
warstw¹ piasku le¿a³a j.s. 231  warstewka piaszczystej próchnicy o gruboci 810 cm, uznana za kolejny poziom u¿ytkowy ulicy. Jej strop odnotowano na wysokoci ok. 118,42 m n.p.m. Datowanie:
XIVXV w.
Na niej le¿a³a j.s. 230  piaszczysty podsyp pod
bruk z otoczaków rednicy do 10 cm (j.s. 229). Bruk
po³o¿ono na wysokoci 118,65 m n.p.m. Datowanie:
XIVXV w.
Przykrywa³ go kolejny podsyp z piasku (j.s. 228),
mi¹¿szoci 0,2 m, o stropie na wysokoci ok.
119,00119,15 m n.p.m., wyznaczaj¹cy remont bruku. Z nowego bruku zachowa³y siê pojedyncze otoczaki o rednicy 56 cm. Datowanie: XIVXV w.
Na redniowiecze datowano jeszcze trzy fazy
bruku, wyznaczane przez kolejne podsypy (j.s. 227,
226, 225). Podnios³y one poziom terenu do ok.
119,60 m n.p.m.
Powy¿ej zanotowano j.s. 3  podsypy piaszczysto-gruzowe pod nowo¿ytne fazy bruku, tak¿e kilkakrotnie wymieniane, podnosz¹ce poziom terenu rednio o 0,5 m. Na nich zalega³y (j.s. 2 i 1)
nawarstwienia wype³niaj¹ce wkopy pod infrastrukturê z XIXXX w. i podsyp pod granitow¹
nawierzchniê.
Nawierzchnia ulicy z XX w. znajdowa³a siê
w rejonie kocio³a w. Marii Magdaleny na wysokoci ok. 120,60 m n.p.m.
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F. ODCINEK OD UL. KURZY TARG DO UL. O£AWSKIEJ (560625 M.B.)
Podobnie jak na poprzednim odcinku, na nawarstwienia calcowe sk³ada³y siê drobno- i rednioziarniste piaski koloru ¿ó³tego i bia³ego, zawieraj¹ce
miejscami laminy gliny i grudy wytr¹ceñ ¿elazistych.
Ich strop w rejonie skrzy¿owania z Kurzym Targiem
mia³ wysokoæ ok. 117,00 m n.p.m., a przy skrzy¿owaniu z ul. O³awsk¹ odnotowano je na wysokoci ok. 116,20 m n.p.m. Nie wiemy, czy spadek calca na po³udnie ukazuje pierwotne ukszta³towanie
terenu, czy te¿ jest wynikiem zdarcia nawarstwieñ
calcowych (niwelacji gruntu?). Bardziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e spadek ma charakter naturalny. W takim przypadku kulminacja terasy, na której
ulokowano centraln¹ czêæ miasta komunalnego,

Ryc. 72. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop II, 563 m.b., profil
po³udniowy: 1  j.s. 174; 2  j.s. 175; 3  j.s. 176;
4  piasek calca; 5  mada. Rys. R. Kamiñski,
N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 72. Wroc³aw, Szewska St. Trench II, 563 m,
S section: 1  stratigraphic unit 174; 2  s.u. 175;
3  s.u. 176; 4  natural sand; 5  fen soil.
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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mieci³aby siê w rejonie kocio³a w. Marii Magdaleny i skrzy¿owania z ul. Kurzy Targ.
Na poziomie piasków calcowych, na 624625
m.b., zarejestrowano j.s. 177  s³abo zachowany
obiekt o nieregularnym kszta³cie i wymiarach 1×1,7
m, wype³niony ciemn¹ próchnic¹. Eksploracji nie
ukoñczono ze wzglêdu na uwarunkowania techniczne. Datowanie: XIII w.
Najstarsza warstwa kulturowa (j.s. 176) powsta³a
przez przemieszanie i wzbogacenie pierwotnego
humusu. Mia³a ona postaæ jasnobr¹zowej próchnicy z szarym piaskiem i wêglami drzewnymi (ryc. 72).
Warstwa mia³a gruboæ ok. 0,6 m, przy czym dosypany i wdeptany piasek wytworzy³ ok. 0,40,5 m tej
mi¹¿szoci. W trakcie u¿ytkowania terenu (ulicy?,
placu przed kocio³em?) górna partia warstwy uleg³a wiêkszemu nasyceniu próchnic¹. Jej strop osi¹ga³ wysokoæ 116,68 m n.p.m. Datowanie: 1. po³.
XIII w.
Powy¿ej le¿a³a j.s. 175  warstwa br¹zowoczarnej próchnicy. W jej obrêbie zaobserwowano szcz¹tki drewna, skóry oraz wêgle drzewne. Strop warstwy
mieci³ siê na wysokoci ok. 117,12 m n.p.m.,
a mi¹¿szoæ dochodzi³a do 0,5 m. Warstwa ta stanowi poziom u¿ytkowy gruntowej nawierzchni ulicy, wzbogaconej nawozem zwierzêcym, odpadami
z dzia³ek, wiórami drewna i cinkami skóry. Datowanie: 2. po³. XIII w., na podstawie cech ceramiki.
Na warstwie tej zbudowano pomost uliczny (j.s.
174). Zarejestrowano go na 563579 m.b. Jego konstrukcja przedstawia³a siê nastêpuj¹co (ryc. 72):
 W pod³o¿e wbito s³upy stabilizuj¹ce. Jeden z zachowanych s³upów mia³ ok. 1,2 m d³ugoci i od
spodu by³ zaciosany na ostro.
 Na parach s³upów, poprzecznie do osi ulicy, umocowano belki dwigarowe (o gruboci do 20 cm).
Mocowanie polega³o na umieszczeniu czopa
uformowanego w górnej partii s³upa w wyciêciu
w dwigarze.
 Na dwigarach, wzd³u¿nie do osi ulicy, po³o¿ono belki legarowe. Mia³y one zró¿nicowan¹ gruboæ  1020 cm.
 Na tak skonstruowanym ruszcie poprzecznie do
osi ulicy u³o¿ono dranice nawierzchni. Zachowane one by³y fragmentarycznie i mia³y szerokoæ
1030 cm i gruboæ 68 cm. Stwierdzono liczne
naprawy, w postaci do³o¿onych w miejscu dziur
w nawierzchni fragmentów dranic i po³owizn
belek. W miarê zapadania siê ca³ej konstrukcji
i przyrostu nawarstwieñ kulturowych w obrêbie
ulicy na nawierzchni uk³adano miejscami kolej-

2. ULICA SZEWSKA

ne warstwy drewna. Opisany sposób konstrukcji
jest analogiczny do j.s. 14 i 163. Nawierzchnia
mia³a wysokoæ 117,46117,66 m n.p.m. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Ponad redniowiecznymi nawarstwieniami kulturowymi zawieraj¹cymi znaczn¹ domieszkê materii organicznej na opisywanym odcinku zalega³y
silnie przemieszane warstwy podsypów pod bruki
kamienne (j.s. 3). Sk³ada³y siê one z piaszczystej
próchnicy ze znaczn¹ domieszk¹ gruzu ceglanego.

Strop tej warstwy znajdowa³ siê tu¿ pod konstrukcj¹
nawierzchni ul. Szewskiej z prze³omu XIX i XX w.,
na wysokoci ok. 119,60119,70 m n.p.m. Datowanie: schy³ek redniowieczanowo¿ytnoæ.
J.s. 2 i 1 to wkopy pod instalacje sieci miejskiej
i konstrukcja nawierzchni granitowej. Nawierzchnia
ul. Szewskiej na skrzy¿owaniu z ul. Kurzy Targ znajduje siê obecnie na wysokoci ok. 120,00 m n.p.m.,
a w obrêbie skrzy¿owania z ul. O³awsk¹ na wysokoci ok. 119,80 m n.p.m. Datowanie: XIXXX w.

G. ODCINEK OD UL. O£AWSKIEJ DO UL. OFIAR OWIÊCIMSKICH (625707,5 M.B.)
Ten odcinek obecnej ul. Szewskiej znacznie
odbiega od swego pierwotnego charakteru. Przeobra¿enia poczynione po II wojnie wiatowej spowodowa³y poszerzenie ulicy i w³¹czenie w obrêb
jezdni i trotuarów frontowych krawêdzi dzia³ek.
Niektóre odcinki wykopów przeprowadzono poza
pierwotnym zasiêgiem ulicy. Dotyczy to g³ównie obu
wykopów wodoci¹gowych. Wykop II, kanalizacyjny, prowadzony by³ na linii starej kanalizacji, co nie
dawa³o dobrego wgl¹du w nawarstwienia ulicy. Nieco informacji dostarczy³y wykopy wykonane w poprzek osi ul. Szewskiej  ³¹cznik miêdzy studniami
kanalizacyjnymi na skrzy¿owaniu z ul. O³awsk¹
i usytuowany w odleg³oci ok. 3 m na po³udnie od
niego ³¹cznik wodoci¹gów wschodniego i zachodniego (644647 m.b. ul. Szewskiej). Sytuacja stratygraficzna przedstawia³a siê tam nastêpuj¹co:
Strop piasków calcowych w wykopie II znajdowa³ siê na wysokoci 116,90 m n.p.m., czyli o ok.
0,7 m wy¿ej, ni¿ mia³o to miejsce w krañcowej partii odcinka szóstego, 19 m na pó³noc. Zauwa¿ono
dwa odmienne pok³ady piasków: j.s. 116  jasno¿ó³ty, drobno- i rednioziarnisty piasek, zalegaj¹cy
przy dnie wykopu, na wysokoci ok. 116,60 m
n.p.m., i le¿¹cy wy¿ej  j.s. 115  bia³y piasek drobnoziarnisty, uk³adaj¹cy siê w warstwê gruboci
0,3 m, o stropie na wysokoci 116,90 m n.p.m.
W obrêbie odcinka siódmego nie zarejestrowano ladów pierwotnej próchnicy. Brak naturalnego
poziomu glebowego mo¿na t³umaczyæ antropogeniczn¹ niwelacj¹ terenu. Przemawia za tym charakter kolejnych nawarstwieñ:
J.s. 114  le¿¹ca nad calcem warstwa nasypanego piasku z niewielk¹ iloci¹ wêgli drzewnych, gruboci do 0,5 m. Jej strop mia³ wysokoæ 117,40 m
n.p.m. Byæ mo¿e warstwa ta jest kontynuacj¹ j.s.
176? Bez w¹tpienia stanowi ona poziom niwelacyjno-wyrównawczy o bardzo wczesnej chronologii 
zwi¹zany z pocz¹tkiem dzia³alnoci ludzkiej na tym
odcinku ulicy. Datowanie: 1. po³. XIII w. (?).

Ponad piaskami od³o¿y³a siê warstwa br¹zowej,
piaszczystej próchnicy (j.s. 113). Jej mi¹¿szoæ wynosi³a maksymalnie 0,6 m, a strop znajdowa³ siê na
wysokoci ok. 118,00 m n.p.m. Warstwa zosta³a
od³o¿ona w trakcie d³ugotrwa³ego u¿ytkowania gruntowej nawierzchni ulicy. Datowanie: XIII w. (?).
Powy¿ej, w wykopach II i III, zarejestrowano j.s.
117  relikty konstrukcji drewnianej nawierzchni
ulicy. W po³udniowym profilu wykopu III uchwycono legar wykonany z belki o gruboci 0,240,26
m i d³ugoci 5,8 m. Jego pozycja pozwala s¹dziæ,
¿e umieszczono go poprzecznie do osi ul. Szewskiej.
Na nim spoczywa³o bierwiono o gruboci 0,1 m
i zachowanej d³ugoci ok. 2,72 m. Z kolei na nim
odnaleziono dranicê gruboci 23 cm, d³ugoci 1,02
m. Jak przypuszczamy, elementy zalegaj¹ce na g³ównej belce legarowej u³o¿ono celem naprawy nawierzchni. Strop konstrukcji znajdowa³ siê na wysokoci ok. 118,00 m n.p.m. Na tym samym poziomie, w pó³nocnym profilu wykopu II, odnotowano
dwie dranice u³o¿one wzd³u¿ linii ulicy. Mia³y one
szerokoæ ok. 0,150,17 m i gruboæ do ok. 8 cm,
a odleg³oæ miêdzy nimi wynosi³a 0,36 m. Poni¿ej
dranic widoczny by³ podsyp czystego piasku, o gruboci osi¹gaj¹cej maksymalnie ok. 0,16 m.
Ca³oæ rekonstruujemy jako z³o¿on¹ z podsypu
piaskowego, legarów u³o¿onych poprzecznie do biegu ulicy i dranic nawierzchni k³adzionych wzd³u¿
jej biegu. Datowanie: koniec XIIIXIV w.
Ponad nawierzchni¹ wytworzy³a siê j.s. 112 
warstwa czarnej, t³ustej mierzwy. Charakteryzowa³a j¹ du¿a zawartoæ materii organicznej, g³ównie
makroszcz¹tków rolin (s³omy, lici, fragmentów
drewna). Jej odnotowana mi¹¿szoæ wynosi³a ok. 0,3
m, a strop znajdowa³ siê na wysokoci ok. 118,30
m n.p.m. Datowanie: XIV w.
Ponad mierzw¹ stwierdzono  j.s. 13  przemieszane warstwy podsypów kolejnych bruków nawierzchni ulicy i wkopy pod infrastrukturê z czasów
najnowszych. Obecna nawierzchnia ul. Szewskiej
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przy skrzy¿owaniu z ul. O³awsk¹ znajduje siê na
wysokoci ok. 119,82 m n.p.m., w obrêbie skrzy¿o-

wania z ul. Ofiar Owiêcimskich za  ok. 119,20
m n.p.m.

H. ODCINEK OD UL. OFIAR OWIÊCIMSKICH
DO UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO (707,5800 M.B.)
Tak¿e na tym odcinku wykopy pod nowo budowane media miejskie omija³y obszar ulicy, biegn¹c
w obrêbie frontowych partii ulokowanych tu dawniej posesji.
Poprzeczny przekrój przez nawarstwienia ulicy
uzyskano w wykopie pod przy³¹cze wodoci¹gowe
do budynku przy ul. Szewskiej 3 (ryc. 73). Stan ich
zachowania nie by³ dobry, ale zarejestrowano wród
nich nitkê wodoci¹gu (j.s. 158).
Jego wkop wyprowadzono od poziomu datowanego na schy³ek redniowiecza (z niwelet¹ 117,38
m n.p.m). Szerokoæ mierzy³a 0,780,80 m, a ciany opada³y pionowo do dna, umieszczonego na g³ê-

bokoci ok. 2,4 m (114,95 m n.p.m.). Wodoci¹g zbudowany by³ z segmentów ceramicznych rur o d³ugoci 0,4 m. Rury mia³y wypa³ kremowy, kszta³t wyd³u¿onego trapezu, z kielichem uformowanym przy
wê¿szym koñcu. rednica wewnêtrzna rury wynosi³a 0,12 m. Poszczególne segmenty ³¹czone by³y na
wpust, a styki uszczelniano surow¹ glin¹. W chwili
odkrycia rury by³y w ok. ¾ zamulone. Wkop pod
wodoci¹g zasypany by³ piaskiem z domieszk¹ próchnicy i drobnego gruzu. W obrêbie zasypiska mo¿na
by³o wydzieliæ trzy odrêbne frakcje. Pojedyncza nitka wodoci¹gu przebiega³a w centralnej partii ul.
Szewskiej, wzd³u¿ jej osi. Datowanie: XVXVI w.

Ryc. 73. Wroc³aw, ul. Szewska. Wykop pod przy³¹cze wodoci¹gowe: 18  wspó³czesne zasypy i wkopy;
9  zasyp wyrównawczy powi¹zany z j.s. 57; 10  drobny ubity gruz ceglany; 11  wkop pod mur j.s. 57; 12  warstwa
wyrównawcza w obrêbie j.s. 57; 13  wkop pod budynek j.s. 56; 14  mur j.s. 56; 15  mur j.s. 57; 1617  j.s. 2;
18  szara próchnica; 19  próchnica przemieszana z piaskiem; 20  kremowy piasek; 21  strop j.s. 58; 22  szara
próchnica z domieszk¹ piasku; 23  brunatnoszara próchnica; 24  piaski wyrównawcze; 25  próchnica
przemieszana z piaskiem i drobnym gruzem ceglanym; 26  sp¹g j.s. 58. Rys. P. Konczewski, N. Lenkow
Fig. 73. Wroc³aw, Szewska St. Trench for a water supply system: 18  contemporary backfill and trenches;
9  levelling backfill associated with stratigraphic unit 57; 10  fine packed brick rubble; 11  trench for
the wall s.u. 57; 12  levelling layer within s.u. 57; 13  trench excavated for a building s.u. 56; 14  wall s.u. 56;
15  wall s.u. 57; 1617  s.u. 2; 18  grey humus; 19  humus with sand; 20  cream-coloured sand; 21  top layer
of s.u. 58; 22  grey humus with sand; 23  brown-grey humus; 24  levelling sand; 25  humus mixed with sand
and fine brick rubble; 26  bottom layer of s.u. 58. Drawing P. Konczewski, N. Lenkow
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Mur nadbrze¿a fosy, zarejestrowany na 800 m.b.
(j.s. 9), przebiega³ poprzecznie do ulicy przed skrzy¿owaniem z obecn¹ ul. Kazimierza Wielkiego.
Uchwycono go w wykopach III i IV na wysokoci
117,55 m n.p.m. Jego gruboæ wynosi³a 1,2 m. Zbudowano go z cegie³ o wymiarach 30×15×6,5 cm,
a tak¿e z wtórnie u¿ytych cegie³ formatu gotyckie-

go o wymiarach 24×14×8 cm, uk³adaj¹c lico w w¹tku holenderskim. Najprawdopodobniej jest to ci¹g
dalszy barokowego muru nadbrze¿a fosy wewnêtrznej38. Datowanie: XVIII w.
38

Rozwój konstrukcji nadbrze¿a fosy przebadano w wykopie
szerokop³aszczyznowym s¹siaduj¹cym z ulic¹ od wschodu,
zob. Limisiewicz, Winiewski 1998.

Ryc. 74. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza, odcinek pomiêdzy Rynkiem a ul. Szewsk¹. Kolorem czerwonym
zaznaczono przebieg wykopu I. Fragment planu archiwalnego z 1903 r., oprac. N. Lenkow
Fig. 74. Wroc³aw, Wita Stwosza St., stretch between the Market Square and Szewska St. Red colour marks
the outline of trench I. Fragment of an archival plan from 1903, description N. Lenkow
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3. ULICA WITA STWOSZA
Przebadano j¹ na ca³ej d³ugoci, od Rynku do
ul. w. Katarzyny w strefie kocio³a w. Wojciecha.
Zakres dzia³añ badawczych warunkowany by³ projektem wykopów pod kanalizacjê i wodoci¹g, te za
powtarza³y bieg starych rowów, przekopanych
w pocz¹tkach XX w. Nawarstwienia w ich obrêbie
by³y zniszczone, niemniej analiza cian wykopów
by³a mo¿liwa. Eksploracja nawarstwieñ ogranicza³a
siê do poszerzenia i pog³êbienia wykopów na niektórych odcinkach. Wykop kanalizacyjny mia³ ok.
4 m g³êbokoci i do 1 m szerokoci. Punktowo, przy
nowo budowanych studniach, poszerzano go do
34 m. Wykop wodoci¹gowy mia³ równie¿ ok. 1 m

szerokoci, ale by³ p³ytszy  przeciêtnie ok. 2 m.
Na odcinku od ul. Szewskiej do ul. £aciarskiej
nowy wodoci¹g uk³adano metod¹ przecisku w starej, ¿eliwnej sieci wodoci¹gowej, nie daj¹c mo¿liwoci wgl¹du w stratygrafiê nawarstwieñ39.
Ulica Wita Stwosza, dawniej w. Wojciecha, nale¿a³a do g³ównych ci¹gów komunikacyjnych redniowiecznego miasta i mia³a doæ istotn¹ pozycjê
socjotopograficzn¹ (Goliñski 1997, s. 8183, 99
100). Analizê nawarstwieñ ulicy przeprowadzono
w obrêbie piêciu odcinków wyznaczonych blokami
zabudowy i przecznicami (ryc. 7475).

A. ODCINEK OD RYNKU DO UL. SZEWSKIEJ (1065 M.B.)
Wgl¹d w nawarstwienia uzyskano na tym odcinku w wykopie I (pod kanalizacjê). Za punkt zerowy
przyjêto studniê kanalizacyjn¹ nr 2 u wylotu ulicy do
Rynku. Wykop doprowadzony by³ jednak do wartoci 10 m.b. i wkracza³ w obrêb Rynku (siêgaj¹c do

studni nr 1). Koniec odcinka wyznaczy³a studnia na
skrzy¿owaniu z ul. Szewsk¹. Znaczna g³êbokoæ wy39

Pe³na dokumentacja graficzna z badañ tego odcinka zawarta jest w Kamiñski i in. 2007.

Ryc. 75. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza, odcinek od ul. £aciarskiej do ul. w. Katarzyny. Kolorem czerwonym zaznaczono
przebieg wykopu I, niebieskim przebieg wykopu II. Fragment planu archiwalnego z 1903 r., oprac. N. Lenkow
Fig. 75. Wroc³aw, Wita Stwosza St., stretch from £aciarska St. to w. Katarzyny St. Red colour marks the outline
of trench I, blue colour  the outline of trench II. Fragment of an archival plan from 1903, description N. Lenkow
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kopu  miejscami ponad 4 m  pozwoli³a na wyrywkowe uchwycenie stratygrafii ulicy od nawarstwieñ
calcowych do wspó³czesnej nawierzchni.
Strop nawarstwieñ naturalnych sk³ada³ siê z piasków o ró¿nej ziarnistoci i barwie (j.s. 20, 19, 12),
przykrytych zachowan¹ miejscowo mad¹ (j.s. 18).
Gruboæ warstwy mady waha³a siê w granicach
0,30,4 m, a wysokoæ stropu osi¹ga³a 116,90 m
n.p.m. (ryc. 7677). Oko³o 18 m.b. gruboæ warstwy
mady (oznaczonej tam jako j.s. 11) wzrasta³a do
0,6 m, a jej strop podnosi³ siê do 117,20 m n.p.m.
Najstarsz¹ warstw¹ antropogeniczn¹ by³a zaobserwowana fragmentarycznie, od³o¿ona na utworach
naturalnych j.s. 10  szara, piaszczysta próchnica,
o mi¹¿szoci ok. 0,4 m, stropie na poziomie 117,44
m n.p.m. Powsta³a ona przez przetworzenie naturalnej gleby. Datowanie: XIII w., na podstawie cech
zabytków ruchomych.
Powy¿ej stwierdzono j.s. 17 i 15  warstwê
drobnoziarnistych, sypkich, bia³ych piasków. Zachowa³a siê ona w po³udniowym profilu wykopu,
od 10 do 6 m.b., a wiêc w strefie granicy z Rynkiem. Mi¹¿szoæ warstwy wynosi³a 0,40,45 m,
a strop znajdowa³ siê na wysokoci ok. 117,35 m
n.p.m. Datowanie: lata 20.30. XIII w., na podstawie porównania ze stratygrafi¹ Rynku (Bresch i in.
2002; Piekalski 2002a, s. 289290; 2005a, s. 346
350).
Pierwszym dobrze czytelnym poziomem u¿ytkowym ulicy by³a j.s. 14  warstwa t³ustej, czarnej
próchnicy, z du¿¹ iloci¹ nieroz³o¿onej materii organicznej (ryc. 76, 78). Odkryto j¹ na wysokoci 117,58
m n.p.m, a mi¹¿szoæ dochodzi³a do 0,6 m. Warstwa
wytworzy³a siê na gruntowej nawierzchni ulicy. Datowanie: XIII w.
Na niej le¿a³a j.s. 8  warstwa jasnoszarego piasku, zarejestrowana na wysokoci ok. 117,65 m
n.p.m., maksymalnej gruboci 0,22 m (ryc. 76, 78).
Piasek wysypano na nawierzchniê ulicy jednorazowo. Miejscami by³ wdeptany w pod³o¿e, jednak relatywnie dobry stan zachowania wskazuje, ¿e jego
strop by³ choæby prowizorycznie umocniony. Datowanie: po³owa XIIIXIV w.
Na piasku utworzy³a siê j.s. 5  warstwa mierzwy gruboci 0,520,9 m (ryc. 79). Jej strop osi¹ga³
poziom 118,40 m n.p.m. Poza próchnic¹, nawozem
i piaskiem tworzy³y j¹ wióry drewna, a tak¿e drobne bry³ki gruzu ceglanego i szachulcowego. Znaczna mi¹¿szoæ warstwy wskazuje na d³ugi proces jej
powstawania. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Mierzwê przykryto drewnian¹ nawierzchni¹ ulicy  j.s. 9, wyznaczaj¹c¹ poziom ok. 117,80 m n.p.m.

(ryc. 78). Zachowane relikty pozwalaj¹ stwierdziæ,
¿e jej konstrukcjê wykonano z dranic i po³owizn
belek o szerokoci 1426 cm i gruboci ok. 8 cm,
u³o¿onych poprzecznie do osi ulicy. Obecnoæ drewnianej nawierzchni zaobserwowano tylko w profilu
po³udniowym. Ograniczony zakres obserwacji nie
pozwala opisaæ systemu konstrukcji. Chronologia:
1. po³. XIV w.
W trakcie u¿ytkowania drewnianej nawierzchni
narasta³a w dalszym ci¹gu warstwa mierzwy  j.s.
5  osi¹gaj¹c gruboæ do 0,68 m. Drewniana konstrukcja drogi by³a w tym czasie naprawiana i nadbu-

Ryc. 76. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 16 m.b.,
profil po³udniowy: 1  j.s. 1; 2  j.s. 2; 3  j.s. 4; 4  j.s. 5;
5  j.s. 7; 6  j.s. 5; 7  j.s. 8; 8  j.s. 14; 9  j.s. 15;
10  j.s. 12. Rys. P. Konczewski, N. Lenkow
Fig. 76. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 16 m,
S section: 1  stratigraphic unit 1; 2  s.u. 2; 3  s.u. 4;
4  s.u. 5; 5  s.u. 7; 6  s.u. 5; 7  s.u. 8; 8  s.u. 14;
9  s.u. 15; 10  s.u. 12. Drawing P. Konczewski, N. Lenkow
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Ryc. 77. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, ok. 1 m.b., profil po³udniowy: 1  j.s. 1;
2  j.s. 2; 3  j.s. 16; 4  j.s. 4; 5  j.s. 13; 6  j.s. 5; 7  j.s. 8; 8  j.s. 17; 9  j.s. 18;
10  j.s. 19; 11  j.s. 20. Rys. P. Konczewski, N. Lenkow
Fig. 77. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 1 m, S section: 1  stratigraphic unit 1;
2  s.u. 2; 3  s.u. 16; 4  s.u. 4; 5  s.u. 13; 6  s.u. 5; 7  s.u. 8; 8  s.u. 17; 9  s.u. 18;
10  s.u. 19; 11  s.u. 20. Drawing P. Konczewski, N. Lenkow

dowywana. wiadectwem tego s¹ dranice uk³adane
poziomo w poprzek ulicy (j.s. 7). Najwy¿ej le¿¹ce
mia³y niwelety 118,34 m n.p.m. Dranice, szerokoci 624 cm i gruboci do 8 cm, pochodzi³y z rozbiórki. Analiza dendrologiczna jednej z dranic (próba
WR1725) wykaza³a, ¿e wykonano j¹ z dêbu ciêtego po roku 1249. Datowanie: 1. po³. XIV w.
Nad reliktami drewnianej nawierzchni ulicy le¿a³a j.s. 13  warstwa ciemnoszarej, sypkiej próchnicy z bry³kami gruzu ceglanego. Jej maksymalna
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mi¹¿szoæ wynosi³a 0,36 m, a strop znajdowa³ siê
na wysokoci 118,44 m n.p.m. Datowanie: póne
redniowiecze.
J.s. 6  drewniana rura wodoci¹gowa le¿¹ca na
odcinku od 10 do 0 m.b., na wysokoci 118,39 m
n.p.m. Wkop pod rurê by³ nieczytelny (ryc. 80). D³ugoæ odkrytego odcinka wynosi³a 4,4 m. Rurê wykonano z pnia sosnowego, ociosanego do przekroju
kwadratu o boku 40 cm. rednica otworu wewnêtrznego wynosi³a 10 cm. Drewno by³o u¿yte wtórnie,
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Ryc. 78. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 18 m.b., profil po³udniowy: 1  j.s. 1;
2  j.s. 2; 3  j.s. 5; 4  j.s. 8; 5  j.s. 7; 6  j.s. 9; 7  j.s. 14; 8  j.s. 10;
9  j.s. 11; 10  j.s. 12. Rys. P. Konczewski, N. Lenkow
Fig. 78. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 18 m, S section: 1  stratigraphic unit 1;
2  s.u. 2; 3  s.u. 5; 4  s.u. 8; 5  s.u. 7; 6  s.u. 9; 7  s.u. 14; 8  s.u. 10;
9  s.u. 11; 10  s.u. 12. Drawing P. Konczewski, N. Lenkow

a analiza dendrologiczna wykaza³a, ¿e pozyskano je
po 1283 r. (próbka 2WR1079). Kontynuacjê tego¿
wodoci¹gu na pó³noc, zidentyfikowan¹ przed kamienic¹ Rynek 42, datowano na lata po 1490 r. (Bresch
i in. 2002, s. 1113). Datowanie: schy³ek redniowiecza (?)nowo¿ytnoæ.
J.s. 4 tworzy³y przemieszane warstwy sypkiej
próchnicy z laminami piasków zalegaj¹ce ponad
nawarstwieniami redniowiecznymi. Warstwa ta
mia³a maksymaln¹ mi¹¿szoæ ok. 1 m, a jej strop

zarejestrowano na wysokoci ok. 119,40 m n.p.m.
Powsta³a ona przez kilkukrotn¹ budowê, naprawy
i rozbiórki bruków kamiennych. Datowanie: XVI
XIX w.
Le¿¹ce powy¿ej j.s. 3, 2, i 1 wi¹¿¹ siê z budow¹
bruków oraz wkopami pod instalacje miejskie w XIX
i XX w. Wspó³czesna nawierzchnia ul. Wita Stwosza na opisywanym odcinku znajduje siê na wysokoci ok. 120,50 m n.p.m. Przy krawêdzi Rynku opada nieznacznie do 120,20 m n.p.m.
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Ryc. 79. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. 06 m.b., profil pó³nocny.
W sp¹gu wykopu widoczny jest strop nawarstwieñ
redniowiecznych  j.s. 5. Fot. P. Konczewski

Ryc. 80. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza.
Rura wodoci¹gowa (j.s. 6) in situ, widok
od wschodu. Fot. P. Konczewski

Fig. 79. Wroc³aw, Wita Stwosza St. 06 m, N section. The upper
layer of medieval strata  stratigraphic unit 5  is visible
at the bottom of the trench. Photo. P. Konczewski

Fig. 80. Wroc³aw, Wita Stwosza St.
Water pipe (stratigraphic unit 6) in situ,
view from the east. Photo. P. Konczewski

B. ODCINEK OD UL. SZEWSKIEJ DO UL. £ACIARSKIEJ (67164 M.B.)
Opisywany fragment ulicy, mierzony miêdzy studniami na skrzy¿owaniach, mia³ d³ugoæ ok. 97 m.
Ró¿nice uk³adów stratygraficznych w jego obrêbie
sprawiaj¹, i¿ warto przeledziæ je w dwóch czêciach, zawartych miêdzy 67 i 111 m.b. (czêæ zachodnia) oraz miêdzy 112 a 164 m.b. (czêæ wschodnia).
Czêæ zachodnia
rednioziarniste, zwiêz³e piaski calcowe zarejestrowano na dnie wykopu, na poziomie 117,00
117,10 m n.p.m.
Najstarsza warstwa kulturowa  j.s. 212  powsta³a
przez przemieszanie pierwotnej gleby bielicowej.
Mia³a mi¹¿szoæ 0,30,4 m, a jej strop znajdowa³ siê
na wysokoci ok. 117,40 m n.p.m. Stan zachowania
i sk³ad warstwy nie pozwalaj¹ na precyzyjne okrelenie chronologii i funkcji. Datowanie: XIII w.
Na 7173 m.b. odkryto j.s. 213  jamê wykopan¹
ze stropu najstarszej warstwy, z poziomu 117,40 m
n.p.m. W przekroju jama mia³a kszta³t regularny,
pionowe ciany i p³askie dno. Jej g³êbokoæ wynosi³a 0,7 m, a szerokoæ 1,12 m. Zasypisko tworzy³a
brunatna, piaszczysta próchnica. Datowanie: XIII w.
Na 7477 m.b., na zbli¿onym poziomie (117,54
m n.p.m.), mieci³a siê kolejna jama (j.s. 214).
W przekroju mia³a kszta³t wannowaty, o prawie p³a-
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skim dnie na g³êbokoci 0,4 m od górnego zarysu.
D³ugoæ jamy w partii stropowej wynosi³a 2,52 m.
Wype³nia³a j¹ szara próchnica. Datowanie: XIII w.
Dalej na wschód, na 8088 m.b., na wysokoci
117,15 m n.p.m., odkryto nastêpn¹, obszern¹ jamê
 j.s. 217. Mia³a przekrój nieckowaty, lejowato zwê¿aj¹cy siê w partii centralnej. Jej d³ugoæ w po³udniowej cianie wykopu mierzy³a 7,85 m, a g³êbokoæ 0,85 m. Zasypisko jamy stanowi³a br¹zowa,
piaszczysta próchnica z grudkami surowej gliny.
Datowanie: XIII w., na podstawie odnalezionych
fragmentów ceramiki naczyniowej.
Zapadlisko nad jam¹ wyrównano piaskiem (j.s.
216), tworz¹c lokaln¹ warstwê mi¹¿szoci do 0,52
m. Po jej na³o¿eniu wysokoæ terenu wynosi³a tam
ok. 117,30 m n.p.m. Datowanie: XIIIXIV w.
Tym samym piaskiem przykryto  j.s. 218  wêgle drzewne le¿¹ce na 8991 m.b., na poziomie
117,20 m n.p.m. Warstwa wêgli tworzy³a soczewê
d³ugoci 1,58 m i mi¹¿szoci 1015 cm. Wêgle przykrywa³y piachy j.s. 216.
M³odsza od zasypu piaskowego jest j.s. 215 
jama odnotowana na 7881 m.b., na wysokoci
117,30 m n.p.m. Mia³a nieckowaty przekrój, g³êbokoæ 0,92 m i szerokoæ co najmniej 2,08 m. Jej dno
i ni¿sz¹ czêæ przykrywa³a szara, piaszczysta próchnica. Wy¿sz¹ partiê i zaklêniêcie nad jam¹ wype³-
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ni³a kolejna warstwa, od³o¿ona na szerszej powierzchni. Datowanie: XIIIXIV w.
Z u¿ytkowaniem ulicy wi¹¿emy m³odsz¹ od
wszystkich opisanych obiektów j.s. 210  obecn¹
na ca³ym odcinku warstwê br¹zowej próchnicy.
Mia³a ona mi¹¿szoæ rednio 0,4 m, a jej strop zanotowano na wysokoci 117,82 m n.p.m. Zawiera³a du¿¹ iloæ makroszcz¹tków organicznych  g³ównie wióry, korê i nawóz zwierzêcy  i pojedyncze
fragmenty ceramiki naczyniowej. W obrêbie warstwy stwierdzono laminy piasku (oznaczone jako j.s.
211), ró¿nej wielkoci i w ró¿nym stanie zachowania, informuj¹ce o systematycznym wysypywaniu
gruntowej nawierzchni ulicy. Datowanie: stratygrafia i nieliczne u³amki naczyñ glinianych nie daj¹
dobrej podstawy do datowania. Mo¿emy jednak powiedzieæ, ¿e u¿ytkowanie przykocielnego odcinka
ulicy rozpoczê³o siê najwczeniej po po³owie XIII
w., byæ mo¿e dopiero w wieku XIV.
Na metrach 6771 odnotowano j.s. 209  lokalnie zachowany nasyp z piasku, przykrywaj¹cy opisan¹ warstwê uliczn¹. Mia³ on gruboæ do 0,1 m,
przy d³ugoci w cianie wykopu 3,7 m, a jego strop
znajdowa³ siê na wysokoci 117,84 m n.p.m. Piasek
rozdziela³ dwa poziomy u¿ytkowe ulicy. Datowanie:
1. po³. XIV w. (?).
J.s. 207 tworzy³a obecna na ca³ym odcinku warstwa czarnej próchnicy. Mia³a gruboæ 0,40,5 m.
W jej obrêbie, g³ównie w partiach stropowych, mieci³y siê relikty drewnianej nawierzchni ulicy (j.s.

206). W sk³ad tej konstrukcji wchodzi³ zapewne tak¿e nasyp piaskowy (j.s. 208) czytelny lokalnie, g³ównie na metrach 6769 i 7793. Najlepszy stan zachowania nawierzchni stwierdzono w strefie skrzy¿owania z ul. Szewsk¹. Na wysokoci 118,40 m
n.p.m., w po³udniowym profilu wykopu, odkryto
bale i dranice u³o¿one poprzecznie do osi drogi. Bale
mia³y rednicê 816 cm, za dranice mia³y gruboæ
dochodz¹c¹ do 10 cm. Na metrach 6770 u³o¿ono je
w odstêpach 1030 cm. Dalej, na metrach 7072, odleg³oæ miêdzy nimi mierzy³a 1,4 m. Na obu belkach
wzd³u¿ osi ul. Wita Stwosza, a poprzecznie do Szewskiej le¿a³a dranica o gruboci ok. 8 cm, pozosta³a
z nawierzchni. Ca³a rekonstruowana szerokoæ umocnionej nawierzchni skrzy¿owania wynosi³a 4,8 m.
Na metrach 7983 poziom nawierzchni opada³ do
117,80118,10 m n.p.m, wiadcz¹c o znacznych nierównociach ulicy. Uk³ad dranic by³ poprzeczny do
osi drogi, a ich krawêdzie oparte by³y prawdopodobnie na legarach. Datowanie: XIV w.
Ponad nawarstwieniami drewnianej ulicy le¿a³y
przemieszane nasypy z³o¿one z piasku i próchnicy
z drobnym gruzem ceglanym, pozosta³e po kilku fazach bruku kamiennego (j.s. 3). Bruk powsta³
w pónym redniowieczu, a jego kolejne fazy s¹ datowane na czasy nowo¿ytne (ryc. 81).
Powy¿ej le¿a³y j.s. 2 i 1, wyznaczaj¹ce wkopy
i podsypy z czasów najnowszych. Dzisiejsza nawierzchnia ul. Wita Stwosza ma na opisanym odcinku wysokoæ 120,82120,88 m n.p.m.

Ryc. 81. Wroc³aw, skrzy¿owanie ul. Wita Stwosza i Szewskiej, fragment profilu
po³udniowego wykopu kanalizacyjnego. Fot. P. Konczewski
Fig. 81. Wroc³aw, intersection of Wita Stwosza St. and Szewska St., fragment of S section
of a trench dug for a water main. Photo. P. Konczewski
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Czêæ wschodnia
Stan zachowania nawarstwieñ by³ tam bardzo
s³aby. Miêdzy wkopami z czasów najnowszych,
w pó³nocnej cianie wykopu pod kanalizacjê, przetrwa³y dwa fragmenty o niezaburzonej stratygrafii,
zawarte pomiêdzy 121 a 129 oraz 134 a 154 m.b.
Stratygrafia fragmentu pierwszego przedstawia³a siê nastêpuj¹co (ryc. 82):
Strop piasków calcowych odnotowano na wysokoci ok. 116,90 m n.p.m, przy czym nie mia³ on
charakteru naturalnego. Pierwotna próchnica i najstarsze lady u¿ytkowania terenu zosta³y tam usuniête. Bezporednio na piasku le¿a³a j.s. 243  warstwa czarnej mierzwy zwi¹zanej z ulic¹. Zarejestrowano j¹ na poziomie 116,70117,60 m n.p.m. By³a
mocno sprasowana i zawiera³a znaczn¹ iloæ materii organicznej. Jej tworzenie by³o procesem d³ugotrwa³ym, a gruboæ naros³a do 0,9 m. Kontynuacj¹
tej¿e warstwy od 135 m.b. by³a j.s. 244. Datowanie:
XIII w.
Na metrach 122128,4, na poziomie 117,30
117,80 m n.p.m., na mierzwê nak³ada³a siê j.s. 242
 warstwa szarej próchnicy, na któr¹ z kolei nasypano j.s. 208, podsyp piaskowy wyrównuj¹cy powierzchniê pod budowê nawierzchni drewnianej.
Konstrukcja drogi by³a kontynuacj¹ warstw opisanych na poprzednich metrach, oznaczonych jako j.s.
206 i 207. Datowanie: XIV w.
Powy¿ej drewnianej konstrukcji drogi i zwi¹zanej z ni¹ warstwy zalega³a obecna na ca³ym opisywanym obszarze j.s. 3: g³ównym jej komponentem

by³a próchnica z du¿¹ zawartoci¹ piasku i gruzu
ceglanego. Powsta³a przez kilkakrotne budowy i rozbiórki kamiennych bruków na podsypach. Datowanie: póne redniowiecze (?) nowo¿ytnoæ.
Przykrywa³a j¹ j.s. 240  jasnobr¹zowa, spiaszczona próchnica, zalegaj¹ca na poziomie 118,40
118,70 m n.p.m., datowana na czasy nowo¿ytne, na
któr¹ z kolei wysypano j.s. 241  warstwê czarnej
próchnicy, o mi¹¿szoci 1020 cm i stropie na poziomie 118,90 m n.p.m. Opisane nawarstwienia by³y
poprzecinane wkopami pod media miejskie (g³ównie sieci gazowe, wodoci¹gowe i kanalizacyjne), datowanymi na XIXXX w.
W drugim fragmencie, na metrach 134154, zadokumentowano nastêpuj¹c¹ sytuacjê stratygraficzn¹ (ryc. 83):
Piaszczysty calec zarejestrowano na wysokoci
117,00117,30 m n.p.m. Ponad piaskami calcowymi
wykszta³ci³a siê j.s. 212  zachowana fragmentarycznie warstwa przetworzonej przez cz³owieka gleby bielicowej. Mia³a ona mi¹¿szoæ ok. 0,30,4 m,
a jej strop obserwowano na wysokoci ok. 117,40
m n.p.m. Datowanie: XIII w.
Powy¿ej powsta³a j.s. 244  czarna, sprasowana mierzwa z du¿¹ domieszk¹ materii organicznej.
Warstwa ta mia³a 0,40,7 m gruboci, a jej strop
znajdowa³ siê na wysokoci ok. 118,00 m n.p.m. Interpretujemy j¹ jako warstwê uliczn¹, wytworzon¹
w wyniku d³ugotrwa³ego procesu u¿ytkowania gruntowej nawierzchni. Datowanie: XIIIXIV w.
Kolejnym poziomem u¿ytkowym w obrêbie ulicy by³a j.s. 210  warstwa br¹zowej próchnicy

Ryc. 82. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 121128 m.b., profil pó³nocny: 1  j.s. 241; 2  j.s. 240; 3  j.s. 3;
4  j.s. 207; 5  j.s. 208; 6  j.s. 242; 7  j.s. 243; 8  piaski calcowe. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 82. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 121128 m, N section: 1  stratigraphic unit 241; 2  s.u. 240; 3  s.u. 3;
4  s.u. 207; 5  s.u. 208; 6  s.u. 242; 7  s.u. 243; 8  natural sand. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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Ryc. 83. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 134148 m.b., profil pó³nocny: 1  j.s. 2; 2  j.s. 3;
3  j.s. 207; 4  j.s. 206; 5  soczewy gliny w obrêbie j.s. 207 i 210; 6  j.s. 210; 7  j.s. 244;
8  j.s. 212; 9  calec. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 83. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 134148 m, N section: 1  stratigraphic unit 2; 2  s.u. 3;
3  s.u. 207; 4  s.u. 206; 5  clay lenses within s.u. 207 and 210; 6  s.u. 210; 7  s.u. 244;
8  s.u. 212; 9  the natural. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

o mi¹¿szoci ok. 0,4 m, zawieraj¹ca liczne makroszcz¹tki organiczne, g³ównie korê drzewn¹. Warstwa
zajmowa³a rozleg³¹ nieckê w partii stropowej j.s.
244. Jej strop obserwowano na wysokoci ok. 118,00
m n.p.m. Ma ona tê sam¹ genezê co j.s. 210, a jej
odmienna barwa i konsystencja jest wynikiem wiêkszej zawartoci odpadów z obróbki drewna, wysypanych celem utwardzenia grz¹skiego pod³o¿a. Datowanie: XIIIXIV w.
J.s. 206 i 207 to kontynuacja drewnianej nawierzchni ulicy wraz z warstw¹ podsypu piaskowego i próchnicy wytworzonej w trakcie jej u¿ytkowa-

nia. Mi¹¿szoæ tej sekwencji waha³a siê w granicach
0,30,5 m. Strop mia³ wysokoæ 118,20118,30 m
n.p.m. Drewniana nawierzchnia zosta³a rozebrana,
pozosta³y po niej tylko nieliczne dranice lub ich fragmenty. Chronologia: XIV w.
Stwierdzono tak¿e kontynuacjê j.s. 3  mia³a ona
w tej strefie gruboæ ok. 0,3 m, a tworzy³y j¹ piaski
z drobnym gruzem. Interpretujemy j¹ jako pozosta³oæ podsypu pod rozebrany póniej bruk kamienny.
Datowanie: póne redniowiecze (?)nowo¿ytnoæ.
J.s. 2 tworz¹ nawarstwienia z czasów najnowszych.

C. ODCINEK OD UL. £ACIARSKIEJ DO UL. BISKUPIEJ (165255 M.B.)
Wykop kanalizacyjny pokrywa³ siê na tym odcinku ze starym wykopem, wytyczonym i wykopanym w 1903 r. Ogranicza³o to zakres prac badawczych do obserwacji profilów, g³ównie po³udniowe-

go, oraz miejscowego poszerzania i pog³êbiania
wykopu.
Strop piasków calcowych przy skrzy¿owaniu z ul.
£aciarsk¹ odnotowano na wysokoci ok. 117,30 m
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Ryc. 84a. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 167209 m.b., profil po³udniowy: 12  wspó³czesne zasypy i wkopy;
34  j.s. 27; 5  j.s. 26; 6  j.s. 25; 710  j.s. 21; 11  j.s. 22; 12  j.s. 23; 13  j.s. 39; 14  soczewa popio³u
w obrêbie j.s. 22; 15  j.s. 24 (jama grobowa nr I); 16  jama grobowa nr II (bez numeru j.s.); 1718  calec.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 84a. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 167209 m, S section: 12  contemporary backfill and trenches;
34  stratigraphic unit 27; 5  s.u. 26; 6  s.u. 25; 710  s.u. 21; 11  s.u. 22; 12  s.u. 23; 13  s.u. 39; 14  lens
of ashes within s.u. 22; 15  s.u. 24 (grave pit no. I); 16  grave pit no. II (s.u. number not assigned); 1718  the natural.
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

n.p.m. Podnosi³ siê on do 117,50 m n.p.m. w miarê
zbli¿ania siê do ul. Biskupiej. Piaski te mia³y kolor
od ¿ó³tego po bia³y, a granulacjê rednio- i drobnoziarnist¹ (ryc. 84ab).
W calec wkopane by³y trzy jamy grobowe.
Grób I (j.s. 24) odkryto na 172174 m.b., w po³udniowej cianie wykopu. Strop czêciowo zniszczonej jamy grobowej zarejestrowano na poziomie 117,36 m n.p.m. Wzd³u¿ osi wschódzachód
mia³a ona 1,62 m d³ugoci. Charakteryzowa³a siê
wannowatym przekrojem i p³askim dnem. Zasypisko sk³ada³o siê z piasku identycznego z piaskiem
pod³o¿a, jednak tutaj cechowa³ siê on zdecydowa-
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nie mniejsz¹ spoistoci¹. Odkryty fragmentarycznie
szkielet le¿a³ czaszk¹ na zachód. Wyeksplorowano
fragmenty koci d³ugich lewej nogi i rêki40. Datowanie: XII1. po³. XIII w. (?).
Grób II (bez numeru j.s.) zarejestrowano na
197199 m.b. Jama grobowa, usytuowana d³u¿sz¹
osi¹ w linii wschód  zachód, mia³a d³ugoæ 1,63 m
40

Identyfikacji koci dokona³ dr P. Konczewski. Ich dalsz¹
analizê prowadzi³a dr hab. B. Kwiatkowska z Katedry Antropologii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Z³y stan zachowania szcz¹tków nie pozwoli³ na wyci¹gniêcie dalszych wniosków.
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Ryc. 84b. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 211252 m.b., profil po³udniowy: 12  wspó³czesne zasypy i wkopy;
3  j.s. 29; 4  j.s. 30; 5  j.s. 31; 6  j.s. 32; 7  j.s. 33; 8  j.s. 34; 9  j.s. 35; 10  j.s. 36; 11  j.s. 37; 12  j.s. 38;
13  j.s. 39; 14  j.s. 40; 15  j.s. 41; 16  j.s. 42; 17  j.s. 43; 18  j.s. 44; 19  j.s. 45; 20  soczewa piasku w obrêbie
j.s. 39; 21  j.s. 46; 22  j.s. 47 (jama grobowa nr III); 23  j.s. 48; 24  j.s. 49; 25  j.s. 50; 26  j.s. 51; 27  calec.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 84b. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 211252 m, S section: 12  contemporary backfill and trenches;
3  stratigraphic unit 29; 4  s.u. 30; 5  s.u. 31; 6  s.u. 32; 7  s.u. 33; 8  s.u. 34; 9  s.u. 35; 10  s.u. 36; 11  s.u. 37;
12  s.u. 38; 13  s.u. 39; 14  s.u. 40; 15  s.u. 41; 16  s.u. 42; 17  s.u. 43; 18  s.u. 44; 19  s.u. 45; 20  sandy lens
within s.u. 39; 21  s.u. 46; 22  s.u. 47 (grave pit no. III); 23  s.u. 48; 24  s.u. 49; 25  s.u. 50; 26  s.u. 51;
27  the natural. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

i zachowan¹ g³êbokoæ 0,54 m (strop na wysokoci
117,42 m n.p.m.) Jej dno by³o p³askie, a cianki pionowe. Zasypisko jamy by³o w partii stropowej identyczne z zalegaj¹c¹ ponad ni¹ warstw¹ próchnicy
(j.s. 23), w sp¹gu za le¿a³ piasek identyczny z calcowym. W partii przydennej odnaleziono bardzo
mocno zniszczone fragmenty szkieletu w uk³adzie
anatomicznym. By³y to najprawdopodobniej, patrz¹c
od zachodu: fragment koci ródstopia, fragment
talerza biodrowego, koæ przedramienia i fragment
obojczyka. Uk³ad szkieletu wskazuje na u³o¿enie
zmar³ego g³ow¹ na wschód. Datowanie: na podstawie orientacji szkieletu XIXII w.

Grób III (j.s. 47) zlokalizowano na 250252
m.b., na skrzy¿owaniu ul. Wita Stwosza i Biskupiej.
Jama grobowa, orientowana w linii wschód-zachód,
mia³a d³ugoæ 1,8 m i zachowan¹ g³êbokoæ 50 cm
(strop na poziomie 117,48 m n.p.m.). W sp¹gu jamy
zalega³ szkielet w uk³adzie anatomicznym, w pozycji na plecach, z³o¿ony czaszk¹ na wschód. W grobie nie odnaleziono ¿adnego wyposa¿enia. Datowanie: na podstawie orientacji szkieletu XIXII w.
Ponad piaskami calcowymi i nad grobami le¿a³a
warstwa kulturowa wytworzona przez przemieszanie i wzbogacenie pierwotnej próchnicy. Na metrach
165200 oznaczono j¹ jako j.s. 23, a na metrach
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229255 jako j.s. 46. Stan jej zachowania by³ zró¿nicowany, a gruboæ zmienna, od 0,05 do 0,6 m.
Strop mieci³ siê na poziomie ok. 117,40117,58 m
n.p.m. Warstwê tworzy³a próchnica z du¿¹ zawartoci¹ piasku, z drobnymi fragmentami naczyñ glinianych, koci zwierzêcych, z bry³kami ¿u¿la i ze
ladami polepy. Funkcji warstwy nie ustalono w sposób ostateczny. Powsta³a ona niew¹tpliwie wskutek
osadniczego wykorzystania terenu. Brak zwi¹zanych
z ni¹ ladów wkopów sugeruje, i¿ powsta³a w peryferyjnej strefie osady lub na drodze o powierzchni
gruntowej. Datowanie: 1. po³. XIII w.
Na warstwie próchnicy na metrach 165198 od³o¿y³a siê j.s. 22, to¿sama z j.s. 39 na metrach 209255.
Tworzy³a j¹ warstwa zbitej mierzwy o gruboci
0,20,6 m. Jej nierówny strop waha³ siê w granicach
117,40118,00 m n.p.m. W sk³ad mierzwy wchodzi³y: próchnica, piasek, nawóz zwierzêcy, wióry drewna i inne szcz¹tki rolin, a tak¿e wêgle drzewne, polepa, koci zwierzêce i u³amki naczyñ glinianych.
Warstwa powsta³a wskutek d³ugotrwa³ego u¿ytkowania gruntowej nawierzchni ulicy. Datowanie:
XIII pocz¹tek XIV w.
Na mierzwê wy³o¿ono podsyp z piasku (j.s. 25
i 38). W najlepiej zachowanych partiach gruboæ pok³adu piasku siêga³a nawet 0,4 m. Zawiera³ on miejscami domieszkê gruzu szachulcowego i próchnicy.
Lokalnie jego strop przykrywano t³uczonymi ceg³ami (j.s. 26 na 168170 m.b.). Zasadnicz¹ funkcj¹
by³o przygotowanie terenu pod j.s. 37  nawierzchniê drewnian¹. Jej relikty przetrwa³y w relatywnie
dobrym stanie na 215237 m.b. Strop dranic nawierzchni odnotowano na poziomie 117,80 m n.p.m.
Legary podtrzymuj¹ce nawierzchniê mieci³y siê na
ok. 117,56117,66 m n.p.m. Gruboæ bali legarowych wynosi³a 1828 cm. U³o¿one by³y w odleg³ociach co ok. 4,8 m w partii wschodniej konstrukcji. W partii zachodniej odstêpy miêdzy belkami by³y
wiêksze i wynosi³y przeciêtnie 5,7 m. Legary przystosowano do pe³nienia ich funkcji poprzez ciêcie
(sp³aszczenie) powierzchni. Czêæ bali ma obrobione wszystkie boki i kszta³t w przekroju prostok¹tny. Dranice uk³adano wzd³u¿ osi ulicy, bezporednio
na zalegaj¹cych poprzecznie legarach. Wykorzystano

dranice o gruboci przeciêtnie 68 cm, wyj¹tkowo
grubsze. Do budowy u¿yto g³ównie materia³ów rozbiórkowych, zapewne z budynków szkieletowych.
Datowanie: XIII/XIV w.
Z u¿ytkowaniem nawierzchni wi¹¿¹ siê wytworzone b¹d wysypane lokalnie warstwy o zró¿nicowanej zawartoci. J.s. 35 tworzy³a brunatna próchnica
z makroszcz¹tkami drewna, skór, fragmentami gruzu
szachulcowego i ceramiki, o maksymalnej mi¹¿szoci ok. 0,2 m, zaobserwowana na d³ugoci 5,2 m,
wype³niaj¹ca zaklêniêcie terenu powsta³e po za³amaniu siê drewnianej nawierzchni ulicy (216221 m.b.).
Jej strop, tak¿e zdeformowany, mia³ wysokoæ
117,50117,80 m n.p.m. Datowanie: XIII/XIV w. (?).
Na metrach 211216, na naprawionej ju¿ ulicy
powsta³a j.s. 34  warstwa próchnicy wymieszanej
z piaskiem. Jej mi¹¿szoæ wynosi³a ok. 0,4 m, a strop
mia³ wysokoæ 117,80 m n.p.m. W jej obrêbie zaobserwowano zalegaj¹c¹ poprzecznie do osi ulicy belkê, lekko obrobion¹ (sp³aszczon¹ od strony wierzchniej), o gruboci ok. 18 cm i szerokoci ok. 28 cm.
Strop belki odnotowano na wysokoci ok. 117,56 m
n.p.m. Warstwa ta, wraz z belk¹, mog³a powstaæ
w wyniku dalszej opieki nad nawierzchni¹ ulicy. Datowanie: XIII/XIV w. (?).
Podobn¹ pozycjê stratygraficzn¹ mia³y tak¿e j.s.
4244  lokalnie wystêpuj¹ce na drewnianej nawierzchni lub nad ni¹ p³aty b¹d soczewy piasku, próchnicy i gliny, datowane tak¿e najpóniej na XIV w.
Po zaprzestaniu u¿ytkowania drewnianej nawierzchni ulicy wysypano na niej j.s. 27, 36 i 40 
pok³ad piasku o gruboci do ok. 0,5 m. Wyrównano
w ten sposób nierównoci ulicy i stworzono konstrukcyjny podk³ad pod bruk kamienny, póniej rozebrany i wtórnie wykorzystany. Datowanie: XIV w. (?).
Kilkakrotne zapewne odnawianie i kolejne rozbiórki bruku wyznaczaj¹ j.s. 2833, 41, 4851  wystêpuj¹ce lokalnie poziomy piasku, drobnego gruzu
i próchnicy. Datowanie: XIVXV w.
Ponad nimi le¿a³y nawarstwienia z czasów nowo¿ytnych i najnowszych, mocno przemieszane we
wkopach pod miejsk¹ infrastrukturê (j.s. 2 i 1). Poziom nawierzchni ulicy do 2006 r. wynosi³ ok.
120,70 m n.p.m.

D. ODCINEK OD UL. BISKUPIEJ DO UL. KRAWIECKIEJ (256333 M.B.)
Odcinek ten wyznaczaj¹ studnie kanalizacyjne na
dwóch skrzy¿owaniach. Wykop przechodzi³ przez
zniszczone ju¿ nawarstwienia, daj¹c jednak mo¿liwoæ obserwacji niezaburzonej stratygrafii w swej
po³udniowej cianie (ryc. 85).
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Strop nawarstwieñ calcowych tworzy³y w tej strefie ¿ó³te, drobnoziarniste piaski, z laminami piasków
bia³ych i grudkami gliny. Ich obecnoæ odnotowano na wysokoci ok. 117,00 m n.p.m. Ponad piaskami zalega³a j.s. 86  pierwotna pokrywa glebowa,
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Ryc. 85. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 256280 m.b., profil po³udniowy: 1  wspó³czesne zasypy i wkopy;
2  j.s. 52; 3  j.s. 53; 4  j.s. 54; 5  j.s. 55; 6  j.s. 56; 7  j.s. 57; 8  j.s. 58; 9  j.s. 59; 10  j.s. 60; 11  j.s. 61;
12  j.s. 62; 13  j.s. 63; 14  j.s. 64; 15  j.s. 65; 16  j.s. 67; 17  j.s. 70; 18  j.s. 71; 19  j.s. 72; 20  j.s. 84;
21  j.s. 85; 22  j.s. 86; 23  calec. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 85. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 256280 m, S section: 1  contemporary backfill and trenches;
2  stratigraphic unit 52; 3  s.u. 53; 4  s.u. 54; 5  s.u. 55; 6  s.u. 56; 7  s.u. 57; 8  s.u. 58; 9  s.u. 59;
10  s.u. 60; 11  s.u. 61; 12  s.u. 62; 13  s.u. 63; 14  s.u. 64; 15  s.u. 65; 16  s.u. 67; 17  s.u. 70; 18  s.u. 71;
19  s.u. 72; 20  s.u. 84; 21  s.u. 85; 22  s.u. 86; 23  the natural. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

wytworzona na bazie mady. Jej mi¹¿szoæ waha³a
siê w granicach 0,20,4 m, a strop mia³ w najwy¿szym punkcie niweletê 117,36 m n.p.m. Podobnie
jak opisana w poprzednim odcinku j.s. 46, by³a ona,
zw³aszcza w górnej strefie, przemieszana i przeobra¿ona wskutek dzia³alnoci cz³owieka. Datowanie:
warstwa jest jednoczasowa z j.s. 46 z odcinka trzeciego, która z kolei by³a m³odsza od odkrytych tam
grobów. Chronologiê bezwzglêdn¹ okrelono na
pocz¹tek XIII w. (?).
Ze stropu mady wkopano w pod³o¿e nastêpuj¹ce struktury:
J.s. 85 tworzy³ rów zlokalizowany w obrêbie
skrzy¿owania ul. Wita Stwosza i Biskupiej, przebiegaj¹cy w linii pó³nocpo³udnie (ryc. 86). Wykopano go w nawarstwieniach calcowych, przekopuj¹c
siê przez pok³ad mady (j.s. 86). Górna krawêd znajdowa³a siê na wysokoci ok. 117,35 m n.p.m. Za-

chowa³a siê wschodnia czêæ cieku, informuj¹ca, ¿e
jego szerokoæ wynosi³a co najmniej 6,8 m (256
262,8 m.b.). Przy wschodnim brzegu cieku w dnie
wyciêta by³a terasa o szerokoci 1,42 m. Dalej dno
by³o p³askie i znajdowa³o siê na wysokoci 116,20
m n.p.m. Ciek wy³o¿ony by³ prawdopodobnie faszyn¹, widoczn¹ jako smuga intensywnie brunatnej
próchnicy o gruboci 23 cm. Znaczny stopieñ zniszczenia nawarstwieñ redniowiecznych przez
póniejsze wkopy utrudnia rekonstrukcjê szerokoci rowu. Jeli przyjmiemy, ¿e zniszczona krawêd
zachodnia by³a uformowana podobnie jak wschodnia, to ca³kowita szerokoæ wynosi³a 1012 m. G³êbokoæ przekracza³a 1,1 m. Datowanie: XII  pocz¹tek XIII w. (?).
Dno rowu przykryte by³o (j.s. 84) br¹zow¹, jednorodn¹, czyst¹ próchnic¹. Warstwa próchnicy mia³a
wyranie ukony uk³ad i zapada³a siê w g³¹b rowu.
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Ryc. 86. Wroc³aw, skrzy¿owanie ul. Wita Stwosza i Biskupiej, profil po³udniowy.
Na pierwszym planie rów  j.s. 85. Fot. T. Stolarczyk
Fig. 86. Wroc³aw, intersection of Wita Stwosza St. and Biskupia St. S section.
Stratigraphic unit 85  a ditch  is visible in the foreground. Photo. T. Stolarczyk

Przy krawêdzi wschodniej jej mi¹¿szoæ wynosi³a
nie wiêcej ni¿ 0,2 m, na dnie za ok. 0,4 m. Strop
warstwy w najwy¿szej partii krawêdzi rowu odnotowano na wysokoci 117,35, a na dnie  116,60 m
n.p.m. Datowanie: 1. po³. XIII w.
W odleg³oci ok. 5,7 m na wschód od rowu odkryto j.s. 65  nieckê o szerokoci ok. 7 m i g³êbokoci 0,4 m. Jej dno mieci³o siê na poziomie 116,96
m n.p.m., a strop wype³niska na 117,35 m n.p.m. Na
dnie niecki le¿a³a warstwa brunatnej, t³ustej próchnicy powsta³ej z roz³o¿onego drewna, prawdopodobnie faszyny, gruboci 412 cm. Datowanie: XIII w.
Wy¿sz¹ czêæ niecki wype³nia³a j.s. 64  czarna,
czysta próchnica, oraz na³o¿ona na ni¹ j.s. 63  soczewa bia³ej, plastycznej gliny (gytii?). Datowanie:
XIII w.
Od ok. 286 m.b. obserwujemy wyrany spadek
nawarstwieñ calcowych w kierunku wschodnim (ryc.
87). Mieci siê tam kolejna niecka, d³ugoci ok. 8 m
i g³êbokoci ok. 0,5 m. Wype³nia³a j¹ j.s. 86  warstwa próchnicy o mi¹¿szoci 0,8 m w partii centralnej i 0,150,2 m przy krawêdziach. Powy¿ej niej le¿a³a j.s. 83  warstwa czarnej zbitej próchnicy o mi¹¿szoci do 0,2 m. Datowanie: pocz¹tek XIII w. (?).
Najstarsz¹ warstw¹ zwi¹zan¹ z ulic¹ by³a j.s. 72,
stwierdzona na metrach 277286. Tworzy³a j¹ czarna, piaszczysta próchnica o mi¹¿szoci 0,120,22 m.
Jej strop odnotowano na wysokoci ok. 117,48 m
n.p.m. Datowanie: 1. po³. XIII w. (?).
Na nieutwardzon¹ nawierzchniê ulicy wysypano
j.s. 71  warstwê piasku o zachowanej gruboci do
0,2 m (ryc. 88). Dobry stan zachowania warstwy,
przynajmniej na metrach 278286, wiadczy o tym,
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¿e jej strop (na poziomie 117,60 m n.p.m.) musia³
byæ przynajmniej prowizorycznie umocniony. Datowanie: XIII w.
Lokalnie piasek by³ intensywnie przemieszany
z próchnic¹, ¿wirem i wêglami drzewnymi (j.s. 70).
Chronologia: XIII w.
Na metrach 282286 ponad piaskiem wytworzy³
siê poziom j.s. 69  piaszczystej, szarej próchnicy,
o gruboci 618 cm i stropie na wysokoci ok.
117,75 m n.p.m. Warstwa jest wiadectwem dalszego u¿ytkowania ulicy o nawierzchni gruntowej lub
przykrytej lekk¹ konstrukcj¹ z luno po³o¿onych
dranic, przesypywanej sukcesywnie piaskiem, pozosta³ym niekiedy w formie soczew (j.s. 68). Datowanie: XIII w.
Nierównoci nad starszym zag³êbieniem w obrêbie ulicy przykrywa³y: j.s. 82  warstwa piasku na
metrach 286298, gruboci 0,10,2 m, i j.s. 81 
wytworzona na niej piaszczysta próchnica o gruboci 0,20,4 m. Datowanie: 1. po³. XIII w.
Na tym¿e poziomie mieci³y siê j.s. 87 (na
308318 m.b.) i j.s. 88 (na 318322 m.b.)  warstwy
sypkiej, szarej próchnicy, przemieszanej z grudkami surowej gliny. O przesypywaniu ulicy piaskiem
wiadczy j.s. 89  miejscowo zachowana soczewa.
Strop tych warstw osi¹ga³ wysokoæ 117,65 m n.p.m.
Datowanie: 1. po³. XIII w.
Kolejnym wyranym poziomem u¿ytkowym ulicy, obserwowanym na znacznej d³ugoci profilu
po³udniowego, by³a j.s. 62  intensywnie czarna
mierzwa z nawozem zwierzêcym, licznymi laminami piasku, makroszcz¹tkami rolin, cinkami skór,
grudkami gruzu szachulcowego i soczewami gliny.

3. ULICA WITA STWOSZA

Ryc. 87. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 283323 m.b., profil po³udniowy: 1  wspó³czesne zasypy gruzowe;
2  j.s. 66; 3  j.s. 73; 4  j.s. 74; 5  j.s. 62; 6  j.s. 68; 7  j.s. 69; 8  j.s. 81; 9  j.s. 82; 10  j.s. 83; 11  j.s. 71;
12  j.s. 72; 13  j.s. 86; 14  j.s. 75; 15  j.s. 76; 16  j.s. 77; 17  j.s. 78; 18  j.s. 80; 19  j.s. 87; 20  j.s. 90;
21  j.s. 91; 22  j.s. 88; 23  j.s. 89; 24  calec. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 87. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 283323 m, S section: 1  contemporary backfill of building detritus;
2  stratigraphic unit 66; 3  s.u. 73; 4  s.u. 74; 5  s.u. 62; 6  s.u. 68; 7  s.u. 69; 8  s.u. 81; 9  s.u. 82; 10  s.u. 83;
11  s.u. 71; 12  s.u. 72; 13  s.u. 86; 14  s.u. 75; 15  s.u. 76; 16  s.u. 77; 17  s.u. 78; 18  s.u. 80; 19  s.u. 87;
20  s.u. 90; 21  s.u. 91; 22  s.u. 88; 23  s.u. 89; 24  the natural. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

W najwy¿szym punkcie, ok. 278 m.b., strop warstwy
znajdowa³ siê na wysokoci 118,00 m n.p.m. Jej
mi¹¿szoæ mierzy³a 0,40,5 m. Powsta³a w wyniku
d³ugotrwa³ego u¿ytkowania gruntowej nawierzchni
ulicy. Uznajemy j¹ za kontynuacjê j.s. 39 z odcinka
trzeciego. Datowanie: XIII w.
Na strop mierzwy wysypano j.s. 61  piaszczysty podk³ad pod drewnian¹ nawierzchniê ulicy. Zachowa³ siê na d³ugoci ok. 5 m (270275 m.b.), osi¹gaj¹c gruboæ 0,10,18 m. Konstrukcjê nawierzchni  j.s. 60  zbudowano z dranic, uk³adaj¹c je
poprzecznie do osi ulicy. Prawdopodobnie po drewnianej nawierzchni na podsypie pozosta³y tak¿e s³abo zachowane j.s. 56 i 58. Dranice po rozebranej nawierzchni stwierdzono na metrach 316322, a tak-

¿e w wykopach pod przy³¹cza kanalizacyjne do budynków. Datowanie: XIII w. (2. po³.?).
W przy³¹czu kanalizacyjnym do budynku Wita
Stwosza 19/20 lady konstrukcji drewnianej  j.s.
127  stwierdzono na poziomie 117,70117,80 m
n.p.m. Wspiera³a siê ona na wbitych w pod³o¿e s³upach nonych. Jeden z nich, zarejestrowany w profilu zachodnim, mia³ d³ugoæ ok. 0,65 m i gruboæ
0,08 m. Od do³u, na d³ugoci ok. 28 cm, wykonany
by³ zacios, zaostrzaj¹cy jego dolny koniec. W innych
czêciach profilu tego wykopu stwierdzono relikty
legarów i dranic nawierzchni. Zapewne w wyniku
intensywnego u¿ytkowania ca³oæ konstrukcji uleg³a
szybkiej degradacji i zapadniêciu w g³¹b grz¹skiego pod³o¿a. Datowanie: XIII w. (2. po³.).
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Ryc. 88. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza, odcinek pomiêdzy ul. Biskupi¹ i Krawieck¹. Wykop I, profil po³udniowy.
Poziomy u¿ytkowe ulicy (j.s. 72 i 69), a tak¿e rozdzielaj¹cy je przesyp piaszczysty (j.s. 71). Fot. P. Konczewski
Fig. 88. Wroc³aw, Wita Stwosza St., stretch between Biskupia St. and Krawiecka St. Trench I, S section. Functional
street levels (stratigraphic unit 72 and 69), with sandy layer in between (s.u. 71). Photo. P. Konczewski

Nawarstwienia z pónego redniowiecza nie przetrwa³y na odcinku miêdzy ul. Biskupi¹ i Krawieck¹
w stanie pozwalaj¹cym na interpretacjê stanu i konstrukcji nawierzchni ulicy. Z informacji uzyskanych
w wykopach pod przy³¹cza kanalizacyjne do budynków wynika, ¿e poziom piaszczystych podsypów pod

bruki kamienne, datowany ogólnie na XIVXV w.,
mieci³ siê na poziomie 118,10118,90 m n.p.m. (j.s.
101 i 111). Lokalnie nawierzchnia umacniana by³a
w tym czasie tak¿e t³uczniem ceglanym (j.s. 100
o gruboci 0,290,3 m).

E. ODCINEK OD UL. KRAWIECKIEJ DO UL. W. KATARZYNY (338358 M.B.)
Z po³o¿onego najdalej na wschód odcinka ul.
Wita Stwosza rozpoznano pierwsze 20 m. Piaszczysty calec zarejestrowano tam na wysokoci ok.
117,00 m n.p.m. (ryc. 8991). Najstarszy etap u¿ytkowania terenu wyznacza cmentarzysko. Przes³anki stratygraficzne pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e kolejne groby powsta³y w nastêpuj¹cej kolejnoci:
Grób nr 1 (j.s. 167) na metrach 344345. Fragment wkopanej w calec jamy grobowej zarejestrowano w po³udniowym profilu wykopu. Jej strop
mieci³ siê na poziomie 117,03 m n.p.m. Przykrywa³ go pok³ad mady, opisany ni¿ej jako j.s. 154
(mada nie nosi³a ladów naruszenia celem wykopania jamy grobowej  mo¿emy przyj¹æ, ¿e zmar³ego
z³o¿ono do grobu przed od³o¿eniem siê mady). Zachowana d³ugoæ jamy grobowej wynosi³a 1 m,
a g³êbokoæ 0,42 m. Dno jamy by³o p³askie, a krawêd wschodnia ³agodnie nieckowata. Partiê stropow¹ wype³nia³ ¿ó³ty piasek z grudkami próchnicy.
Przy dnie widoczna by³a warstwa ciemnobr¹zowej
próchnicy, o gruboci 58 cm, przy czym w miej-
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scu, gdzie prawdopodobnie le¿a³y g³owa i tu³ów
zmar³ego, warstwa próchnicy mia³a mi¹¿szoæ do 18
cm. Ze szkieletu odnaleziono drobne szcz¹tki krêgos³upa i koci udowej. Uk³ad zachowanych koci
pozwala przyj¹æ, ¿e zmar³y u³o¿ony by³ g³ow¹ na
wschód. Datowanie: XIXII w. (?).
Grób nr 2 (j.s. 170) na metrach 346347. Mocno zniszczony przez j.s. 168 i 169. Jego zarys by³
widoczny fragmentarycznie na rzucie i w profilu
po³udniowym. Strop jamy grobowej zarejestrowano na poziomie 116,98 m n.p.m. Mia³a ona g³êbokoæ 0,25 m, p³askie dno i wannowato uformowan¹
krawêd wschodni¹. Jej wype³nisko tworzy³a br¹zowa, spiaszczona próchnica. Fragment czaszki (kaloty) z tego grobu znaleziono w trakcie eksploracji
j.s. 169. Datowanie: XII w.
Grób nr 5 (j.s. 172) na metrach 348,54349,60
(ryc. 92). Grób zosta³ zniszczony przez grób nr 4 (j.s.
159). Dno jamy mia³o poziom 116,89 m n.p.m. Jej
wype³nisko tworzy³a jasnobr¹zowa próchnica. Mocno zniszczone koci nie pozwalaj¹ na odtworzenie

3. ULICA WITA STWOSZA

Ryc. 89. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 331348 m.b., profil pó³nocny: 14  zasypy wspó³czesne; 5  j.s. 143;
6  j.s. 144; 7  j.s. 145; 8  j.s. 146; 9  j.s. 147; 10  j.s. 148; 11  j.s. 149; 12  j.s. 150; 13  j.s. 151; 14  j.s. 152;
15  j.s. 153; 16  j.s. 154; 17  j.s. 155; 18  j.s. 156; 19  j.s. 157; 20  j.s. 158; 21  j.s. 176; 22  j.s. 183;
23  j.s. 182; 24  j.s. 160; 25  j.s. 159; 26  calec. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 89. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 331348 m, N section: 14  contemporary backfill; 5  stratigraphic unit 143;
6  s.u. 144; 7  s.u. 145; 8  s.u. 146; 9  s.u. 147; 10  s.u. 148; 11  s.u. 149; 12  s.u. 150; 13  s.u. 151; 14  s.u. 152;
15  s.u. 153; 16  s.u. 154; 17  s.u. 155; 18  s.u. 156; 19  s.u. 157; 20  s.u. 158; 21  s.u. 176; 22  s.u. 183;
23  s.u. 182; 24  s.u. 160; 25  s.u. 159; 26  the natural. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

uk³adu cia³a zmar³ego. Smugi brunatnej próchnicy
widoczne przy krawêdzi jamy grobowej wiadcz¹
o zastosowaniu trumny lub innej drewnianej konstrukcji. Datowanie: XII w.
Grób nr 4 (j.s. 159) na metrach 348,45349,45
(ryc. 92). Zarys jamy grobowej czytelny by³ w profilu pó³nocnym od wysokoci 117,22 m n.p.m. Na
dnie wykopu uwidoczni³ siê na poziomie 116,94 m
n.p.m., w linii wschódzachód, z odchyleniem w kierunku osi ³¹cz¹cej pó³nocny zachód i po³udniowy
wschód. Wschodnia czêæ jamy by³a zniszczona
przez grób nr 3 (j.s. 171). Po³o¿enie koci udowej
wskazuje, ¿e zmar³ego pochowano g³ow¹ na zachód.
W sp¹gu jamy grobowej zachowa³y siê niewielkie
fragmenty drewna (deski?) widoczne w profilu jako
intensywnie brunatna warstewka o gruboci ok.
12 cm. Grób wkopany by³ w warstwê mady nadcalcowej (j.s. 154). Datowanie: XII w. (?).
Grób nr 3 (j.s. 171) na metrach 349,20352,15
(ryc. 90, 93). Strop obiektu pojawi³ siê na g³êboko-

ci 116,98 m n.p.m. Krawêdzie jamy grobowej wyznacza³y smugi po roz³o¿onym drewnie, jej zasyp
stanowi³a jasnobr¹zowa próchnica z dodatkiem jasno¿ó³tego piasku. D³ugoæ jamy wynosi³a ok. 2,4 m,
a szerokoæ ok. 0,8 m. Zorientowano j¹ na osi ³¹cz¹cej pó³nocpó³nocny zachód i po³udnie-po³udniowy
wschód. lady zbutwia³ego drewna pozwalaj¹ s¹dziæ,
¿e trumna mia³a ok. 1,6 m d³ugoci i 0,6 m szerokoci. Szkielet le¿a³ na g³êbokoci 116,73116,84 m
n.p.m. Koci zachowane by³y w formie szcz¹tkowej.
Dno trumny znajdowa³o siê w poziomie 116,71 m
n.p.m. (w strefie klatki piersiowej). Zmar³ego u³o¿ono g³ow¹ na zachód, z praw¹ rêk¹ zgiêt¹ w stawie ³okciowym i d³oni¹ u³o¿on¹ na klatce piersiowej. Przy czaszce odkryto dwa kab³¹czki skroniowe u³o¿one symetrycznie po obu jej stronach oraz
nó¿ z³o¿ony przy prawej koci ramieniowej  u prawego boku. Datowanie: XII w.
Grób nr 6 (j.s. 181) na metrach 355357 (w wykopie pod studniê kanalizacyjn¹). Zachowany tylko
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Ryc. 90. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 343355 m.b., profil po³udniowy: 12  zasypy wspó³czesne; 3  j.s. 162;
4  j.s. 163; 5  j.s. 152; 6  soczewy piasku w obrêbie j.s. 152; 8  j.s. 154; 9  j.s. 165; 10  j.s. 166; 11  j.s. 167;
12  j.s. 168; 13  j.s. 169; 14  j.s. 167; 15  strop j.s. 171; 16  sp¹g j.s. 171; 17  j.s. 157; 1819  j.s. 176;
20  j.s. 183; 21  j.s. 174; 2223  j.s. 177; 24  calec. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 90. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 343355 m, S section: 12  contemporary backfill; 3  stratigraphic unit 162;
4  s.u. 163; 5  s.u. 152; 6  sandy lenses within s.u. 152; 8  s.u. 154; 9  s.u. 165; 10  s.u. 166; 11  s.u. 167;
12  s.u. 168; 13  s.u. 169; 14  s.u. 167; 15  top of s.u. 171; 16  bottom of s.u. 171; 17  s.u. 157; 1819  s.u. 176;
20  s.u. 183; 21  s.u. 174; 2223  s.u. 177; 24  the natural. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

Ryc. 91. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 344352 m.b., rzuty na poziomie odkrycia grobów. A  poziom m³odszy;
B  poziom starszy. 1  zasyp próchniczy; 7  negatywy s³upów. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 91. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 344352 m, plan at the level of discovery of the graves. A  younger level;
B  older level. 1  backfill of humus; 7  impressions of upright timbers. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

144

3. ULICA WITA STWOSZA

Ryc. 92. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 348349 m.b., rzut na poziomie odkrycia
grobów nr 4 (j.s. 159) i nr 5 (j.s. 172). Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 92. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 348349 m, plan at the level of discovery of graves no. 4
(stratigraphic unit 159) and no. 5 (s.u. 172). Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

w czêci przydennej, zarejestrowany na poziomie
116,85 m n.p.m. Jama grobowa mia³a wymiary
1,18×co najmniej 0,32 m. Mia³a nieckowaty przekrój, zachowan¹ g³êbokoæ 0,23 m. Jej wype³nisko
tworzy³a br¹zowa próchnica przemieszana z piaskiem. Z pó³nocnego profilu grobu wyeksplorowano fragment kaloty, na podstawie której grób okrelono jako dzieciêcy. Datowanie: XII/XIII w.
Grób nr 7 (j.s. 182) na 355 m.b. (w wykopie pod
studniê kanalizacyjn¹, ryc. 9496). Strop jamy gro-

bowej zarejestrowano na g³êbokoci 116,28, jej dno
 116,00, a dno trumny  116,06 m n.p.m. Trumna,
zachowana w postaci smug br¹zowej próchnicy,
mia³a szerokoæ 0,45 m i d³ugoæ 1,80 m. Wype³nisko jamy grobowej tworzy³y jasnobr¹zowa próchnica i ¿ó³ty piasek. W ods³oniêtym na ok. 50 cm fragmencie trumny (czêæ wschodnia) nie stwierdzono
obecnoci materia³u kostnego. U³amki koci odnaleziono w profilu. Datowanie: XII/XIII w.

Ryc. 93. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 349350 m.b., rzut na poziomie odkrycia
grobu nr 3 (j.s. 171). Rys. R. Kamiñski, T. Stolarczyk
Fig. 93. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 349350 m, plan at the level of discovery
of grave no. 3 (stratigraphic unit 171). Drawing R. Kamiñski, T. Stolarczyk
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Ryc. 94. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 355 m.b.,
profil zachodni: 15  j.s. 177; 6  j.s. 176; 7  j.s. 180 (?);
810  j.s. 182; 11  piaski calcowe.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 94. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 355 m,
W section: 15  stratigraphic unit 177; 6  s.u. 176;
7  s.u. 180 (?); 810  s.u. 182; 11  natural sand.
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk

Na stropie piasków calcowych le¿a³a j.s. 154 
br¹zowa mada o przeciêtnej mi¹¿szoci 0,20,25 m,
maksymalnie osi¹gaj¹ca 0,5 m (ryc. 97). Jej strop
znajdowa³ siê na wysokoci 117,25117,48 m n.p.m.
Nak³ada³a siê na jamê grobu nr 1, co sk³ania do przypuszczeñ, i¿ powsta³a ona wskutek powodzi w koñcu XII lub w pocz¹tkach XIII w. (?). O antropogenicznym przetworzeniu warstwy wiadcz¹ odnalezione w niej fragmenty ceramiki naczyniowej, a tak¿e
zdarcie wierzchniej partii, obserwowane na znacznej d³ugoci wykopu.
wiadectwem kolejnej fazy u¿ytkowania terenu
s¹ nawarstwienia zwi¹zane z osad¹ produkcyjn¹:
Na 344348 m.b. odkryto j.s. 168  relikt budynku o rzucie zbli¿onym do prostok¹ta d³ugoci 3,8 m
i szerokoci w obrêbie wykopu co najmniej 0,78 m
(ryc. 90). Przy jego pó³nocno-zachodnim naro¿u
stwierdzono piêæ jam po s³upach wbitych w odleg³ociach 0,30,6 m, o kszta³cie kolistym, rednicy
0,140,2 m i g³êbokoci 0,100,15 m. Dno obiektu
mieci³o siê na g³êbokoci 0,3 m, ale w pó³nocno-wschodniej czêci obiektu stwierdzono zag³êbione
jeszcze na 0,25 m palenisko lub piec (j.s. 169). Tworzy³y je kamienie o rednicy 1520 cm, u³o¿one
w wieniec, po³¹czone zielon¹ glin¹, uformowane
w nieckê g³êbokoci ok. 10 cm. Nieckê wype³nia³y
wêgle drzewne i popió³, a w czêci centralnej  kamienie o rednicy 715 cm. rednica prawie okr¹g³ego w rzucie paleniska wynosi³a 1,7 m. Obecnoæ
w stropie paleniska grud polepy sk³ania do przypuszczenia, ¿e mog³a je przykrywaæ kopu³a. Piec kopu³kowy mia³by wówczas otwór po stronie zachodniej, gdzie od³o¿y³a siê znaczna iloæ popio³u, wê-

Ryc. 95. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, 355356 m.b., rzut grobu nr 7 (j.s. 182).
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 95. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, 355356 m, plan of grave no. 7 (stratigraphic unit 182).
Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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Ryc. 96. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, grób nr 7 (j.s. 182), widok od wschodu. Fot. P. Konczewski
Fig. 96. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, grave no. 7 (stratigraphic unit 182), view from the east. Photo. P. Konczewski

gli drzewnych oraz gliny. Zasypisko obiektu tworzy³a
br¹zowa, piaszczysta próchnica, a jego strop znajdowa³ siê na wysokoci ok. 117,28 m n.p.m. Ca³oæ
mo¿na interpretowaæ jako relikt pó³ziemianki. Datowanie: pocz¹tek XIII w. (?).
Na metrze 354 (w wykopie pod studniê kanalizacyjn¹) mieci³a siê j.s. 177 (ryc. 98)  piec do przetapiania metali kolorowych (?). Odkryto go na poziomie 116,74 m n.p.m, a sp¹g mieci³ siê na g³êbokoci ok. 116,35 m n.p.m. Wyró¿niono dwie czêci
pieca:

 szyb o wewnêtrznej rednicy 35 cm, g³êbokoci
ok. 40 cm, ciankach gruboci 57 cm. Konstrukcjê szybu tworzy³a mocno przepalona glina. Dzia³anie wysokiej temperatury powiadcza te¿ wypalenie (wrêcz zeszkliwienie) piasków przylegaj¹cych do dennej partii pieca;
 jamê przypiecow¹, w przybli¿eniu prostok¹tn¹,
o wymiarach 0,9×1,3 m, przylegaj¹c¹ do szybu
od strony pó³nocno-wschodniej. Jej wype³nisko
tworzy³a br¹zowoszara próchnica z dodatkiem
rdzawego piasku. Datowanie: XII/XIII w.

Ryc. 97. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, profil po³udniowy, poziom mady (j.s. 154). Fot. P. Konczewski
Fig. 97. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, S section, level of fen soil (stratigraphic unit 154). Photo. P. Konczewski
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Ryc. 98. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza. Wykop I, piec do przetapiania metali kolorowych (j.s. 177),
widok od wschodu. Fot. P. Konczewski
Fig. 98. Wroc³aw, Wita Stwosza St. Trench I, furnace for melting down non-ferrous metals
(stratigraphic unit 177), view from the east. Photo. P. Konczewski

Prawdopodobnie z piecem zwi¹zana by³a tak¿e
zarejestrowana na metrach 354356, na g³êbokoci
ok. 116,80 m n.p.m., j.s. 176  warstwa szarej próchnicy przemieszanej z wêglami drzewnymi, zawieraj¹ca bry³y ¿u¿la (najprawdopodobniej ¿elaznego),
a w sp¹gu bry³y przepalonej i surowej gliny. Jej gruboæ osi¹ga³a 0,2 m. Datowanie: 1. po³. XIII w.
Ponadto z osad¹ wi¹¿emy jamy nieznanego przeznaczenia (j.s. 160, 178180), do³ki pos³upowe (j.s.
161 i 174), p³aty gliny i wêgli drzewnych (j.s. 173,
175) oraz inne fragmentarycznie rozpoznane obiekty i lokalne warstwy zidentyfikowane w profilu po³udniowym i w wykopach pod przy³¹cza. Wszystkie one s¹ datowane na XII/XIII w.
Ponad opisanymi powy¿ej obiektami czytelnymi
na stropie piasków calcowych, na 338355 m.b., zalega³ uk³ad warstw horyzontalnych. W profilu pó³nocnym przedstawia³ siê on nastêpuj¹co (ryc. 89):
J.s. 153  warstwê szarej, t³ustej gliny z elementami polepy oraz wêglami drzewnymi  zarejestrowano na metrach 348,86355,20. Zalega³a ona bezporednio na madzie nadcalcowej (j.s. 154), mia³a
mi¹¿szoæ 0,10,2 m, a jej strop osi¹ga³ poziom
117,40 m n.p.m. Prawdopodobnie pe³ni³a funkcjê
klepiska w budynku naziemnym. Datowanie: 1. po³.
XIII w.
Pocz¹tki ul. w. Wojciecha w jej obecnym przebiegu wyznacza³a j.s. 152  warstwa czarnej, zbitej
próchnicy ze znaczn¹ iloci¹ materia³u organiczne-
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go, zarejestrowana na metrach 342357. Jej sp¹g
mieci³ siê na poziomie 117,08117,26, a strop 
117,57 m n.p.m. Gruboæ mierzy³a rednio ok. 0,5
m, wiadcz¹c o d³ugim czasie u¿ytkowania. W jej
obrêbie przetrwa³y lune fragmenty drewna, pozosta³e zapewne po konstrukcji nawierzchni. Móg³ do
niej nale¿eæ negatyw po s³upie zarejestrowany na
346,4 m.b. w profilu pó³nocnym, a tak¿e negatywy
po elementach drewnianych w po³udniowej cianie
wykopu na metrach 343,26345,64 i 349350,40 na
poziomie 117,56117,70 m n.p.m. Uk³ad drewna
i negatywów po nim informuje o co najmniej dwukrotnej budowie i rozbiórce konstrukcji nawierzchni. Poziom dolny wyznacza pocz¹tek formowania siê
warstwy, poziom górny za  koniec. W s¹siednim
wykopie pod wodoci¹g warstwa ta zawiera³a fragmenty dranic sosnowych. Datowanie: po³owa XIII
pocz¹tek XIV w.
Na metrach 338339,8 wyodrêbniono j.s. 150 
warstwê br¹zowej próchnicy ze znaczn¹ iloci¹ odpadów z obróbki drewna. Jej mi¹¿szoæ wynosi³a ok.
16 cm. Strop warstwy siêga³ poziomu 117,85 m
n.p.m. Datowanie: po³owa XIIIpocz¹tek XIV w.
Warstwy te przykrywa³ nasyp z piasku barwy
szarej  j.s. 149  gruboci 0,10,2 m, o stropie na
poziomie 117,70 m n.p.m. Piasek wysypano w celu
wyrównania i uporz¹dkowania nawierzchni po zu¿yciu i rozbiórce konstrukcji drewnianej. Dobry stan
zachowania ka¿e wnioskowaæ, ¿e nasyp by³ zabez-
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pieczony kolejn¹ nawierzchni¹, prawdopodobnie
tak¿e drewnian¹. Datowanie: pocz¹tek XIV w. (?).
Na metrach 331357 piasek przykryty by³ j.s. 147
 warstw¹ ciemnobr¹zowej, zbitej próchnicy z nawozem zwierzêcym i wiórami drewna. Jej strop mia³
wysokoæ 118,40 m n.p.m., a mi¹¿szoæ wynosi³a
0,50,6 m. Negatyw s³upa na 348 m.b. i nieliczne
fragmenty drewna mog³y pozostaæ po rozebranym
pomocie ulicznym. Datowanie: XIV w.
W obrêbie tej¿e warstwy próchnicy, na 344,5
347 m.b., zarejestrowano j.s. 148  lokalne utwardzenie nawierzchni p³atem kruszonego gruzu ceglanego. Jego gruboæ wynosi³a 0,10,15 m, a strop
mieci³ siê na poziomie 117,80 m n.p.m. Datowanie: XIV w.
W wykopie wodoci¹gowym odpowiednikiem j.s.
147 na metrach 353,82355,20 by³a j.s. 157  warstwa br¹zowej próchnicy z dodatkiem rudego piasku i lunymi fragmentami belek z konstrukcji nawierzchni. Jej strop mia³ wysokoæ 118,45 m n.p.m.,
a gruboæ waha³a siê w granicach 0,40,6 m. wiadectwem przesypywania nawierzchni piaskiem
w trakcie powstawania warstwy jest jego zachowana soczewa, oznaczona jako j.s. 158. Datowanie:
XIV w.
Na strop poziomu ulicy na metrach 342343,5
wysypano kolejn¹ warstwê piasku (j.s. 146), zacho-

wan¹ na gruboci 0,150,17 m, na której ponownie
wytworzy³ siê poziom mocno organicznej próchnicy  j.s. 145. Maksymalna gruboæ tej warstwy mierzy³a 0,4 m, a wysokoæ zalegania okrelono na
118,36118,80 m n.p.m. W sp¹gu tej warstwy wyst¹pi³y silnie zbutwia³e fragmenty drewna, wiadcz¹ce o umocnieniu nawierzchni ulicy. Datowanie:
XIV w.
Nad ladami drewna powsta³a warstwa próchnicy barwy od szarej do jasnobr¹zowej  j.s. 144. Jej
maksymalna mi¹¿szoæ wynosi³a 0,27 cm, a rednia
gruboæ ok. 13 cm. Strop warstwy odnotowano na
wysokoci 118,98 m n.p.m. Datowanie: XIVXV w.
Kolejny poziom drewnianej ulicy wyznacza³a j.s.
156  zarejestrowana na 353,82354,66 m.b. warstwa czystego piasku, o gruboci 810 cm, w którego stropie zalega³a 45-centymetrowa warstewka
roz³o¿onego drewna. Strop warstwy znajdowa³ siê
na wysokoci 118,55 m n.p.m. Najprawdopodobniej
jest to poziom zastosowanego miejscowo moszczenia nawierzchni ulicy drewnem, u³o¿onym na podsypie piaszczystym. Datowanie: XIVXV w.
W po³udniowej cianie wykopu poziomowi temu
odpowiada j.s. 184a  warstwa ciemnobr¹zowej
próchnicy o mi¹¿szoci 0,220,25 m, zarejestrowana na g³êbokoci 118,40 m n.p.m. (sp¹g). Tak¿e w jej
stropie stwierdzono lady drewna w postaci nega-

Ryc. 99. Wroc³aw, ul. Krawiecka. Wykop I, 49 m.b., profil zachodni: 1  wspó³czesne zasypy i wkopy;
29  pónoredniowieczne i nowo¿ytne zasypy wyrównawcze; 1011  j.s. 92; 12  j.s. 94; 13  j.s. 95;
14  j.s. 96; 15  j.s. 97; 16  piaski calcowe. Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 99. Wroc³aw, Krawiecka St. Trench I, 49 m, W section: 1  contemporary backfill and trenches;
29  late medieval and post-medieval levelling backfill; 1011  stratigraphic unit 92; 12  s.u. 94;
13  s.u. 95; 14  s.u. 96; 15  s.u. 97; 16  natural sand. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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tywów dranic nawierzchni drogi. Nawierzchnia ta
przesypana by³a piaskiem, na którym od³o¿y³a siê
nastêpna warstwa próchniczna, j.s. 184b, gruboci
0,050,1 m.
Etap drewnianych nawierzchni ulicy zamykaj¹
warstwy piasku oznaczone jako j.s. 143 i 155. Ich
gruboæ osi¹ga 0,32 m. Datowanie: XIVXV w.
Powy¿ej zalega³y warstwy piaszczysto-gruzowe,
pozosta³e zapewne po przek³adanych cyklicznie brukach kamiennych na podsypach, zniszczone mocno
przez wkopy z czasów najnowszych.
Odga³êzienia wykopów do przecznic ul. Wita
Stwosza  ul. Krawieckiej, Biskupiej i Krowiej 
pozwoli³y uzyskaæ informacje o ich redniowiecznych nawierzchniach.
W ul. Krawieckiej, w wykopie o d³ugoci 15 m,
strop calca stanowi³y piaski zalegaj¹ce na wysokoci ok. 117,20 m n.p.m. (ryc. 99). Ponad calcem
stwierdzono:
J.s. 97  warstwê br¹zowoszarej mady z ¿ó³tym
piaskiem, mi¹¿szoci 0,080,18 m. Jej strop, odkryty
na poziomie 117,25 m n.p.m., by³ mocno przemie-

szany w pocz¹tkowej fazie u¿ytkowania terenu,
w pocz¹tkach XIII w.
Przykrywa³a j¹ j.s. 96  warstwa czarnej, zbitej
mierzwy, zawieraj¹ca du¿e iloci materia³u organicznego (cinki drewna, skóra); warstwa ta mia³a mi¹¿szoæ ok. 0,30,4 m, a jej strop znajdowa³ siê na
117,66 m n.p.m. Jej charakter pozwala wi¹zaæ j¹
z istniej¹c¹ ju¿ ulic¹ o nawierzchni gruntowej. Datowanie: XIII w.
Na ni¹ na³o¿ona by³a j.s. 95  soczewa br¹zowej
próchnicy z du¿¹ iloci¹ materia³u organicznego
w postaci silnie zbutwia³ego drewna oraz lokalny nasyp wyrównawczy (j.s. 94) z³o¿ony z zapiaszczonej
próchnicy. Datowanie: XIII/XIV w.
Powy¿ej le¿a³a j.s. 92  warstwa ciemnobr¹zowej próchnicy o mi¹¿szoci do 1,1 m. Jej strop osi¹ga³ w najwy¿szym punkcie poziom 118,60 m n.p.m.
W jej obrêbie mieci³ siê relikt drewnianego pomostu ulicznego, z³o¿ony ze s³upów i dwigarów, oznaczony jako j.s. 93. Datowanie: XIII/XIV w.
W ul. Biskupiej przebadano pocz¹tkowy odcinek,
d³ugoci ok. 3 m (ryc. 100). Odnotowano tam nie-

Ryc. 100. Wroc³aw, ul. Biskupia. Wykop I, 3,255,25 m.b., profil wschodni: 1  zasypy wspó³czesne;
2  j.s. 208; 35  j.s. 210; 6  j.s. 211; 7  j.s. 215; 8  j.s. 214; 9  j.s. 212; 10  j.s. 213; 11  piaski calcowe.
Rys. R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
Fig. 100. Wroc³aw, Biskupia St. Trench I, 3,255,25 m, E section: 1  contemporary backfill;
2  stratigraphic unit 208; 35  s.u. 210; 6  s.u. 211; 7  s.u. 215; 8  s.u. 214; 9  s.u. 212;
10  s.u. 213; 11  natural sand. Drawing R. Kamiñski, N. Lenkow, T. Stolarczyk
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znacznie wy¿szy poziom naturalnej pokrywy terenu.
Strop piasków calcowych mieci³ siê na wysokoci
117,40 m n.p.m., a poziom pierwotnej gleby (j.s. 214)
podnosi³ go jeszcze o co najmniej 0,10,2 m.
Najstarszym elementem antropogenicznym by³
w tej strefie grób  j.s. 215. Szerokoæ jamy grobowej wynosi³a 0,79 m, a g³êbokoæ ok. 0,55 m. Mia³a ona przekrój nieckowaty, a zachowany strop znajdowa³ siê na wysokoci 117,38 m n.p.m. Grób zorientowany by³ na osi wschódzachód, czaszka
zmar³ego znajdowa³a siê w partii zachodniej, na
wysokoci 116,97 m n.p.m. Po lewej stronie czaszki
z³o¿one zosta³o naczynie nosz¹ce cechy technologiczne charakterystyczne dla XI w.
Strop grobu przykryty by³ przekszta³conym antropogenicznie poziomem mady  j.s. 211  przemieszanej z wêglami drzewnymi. Jej partia wierzchnia zosta³a zapewne usuniêta b¹d wch³oniêta przez
wy¿sze nawarstwienia. Datowanie: XII/XIII w.
Przetworzon¹ osadniczo madê przeciê³a j.s. 212
 jama o formie niecki, g³êboka na 0,85 m, o zachowanej szerokoci co najmniej 1,42 m. Jej dno przykrywa³a ok. 10-centymetrowa warstewka czystego
piasku (j.s. 213). Wy¿sz¹ czêæ wype³nia³y zapadniête m³odsze nawarstwienia. Datowanie: XII/XIII w.
Najstarszy poziom ulicy wyznacza³a j.s. 210 
brunatna próchnica (utleniona mierzwa?), przemieszana z soczewami br¹zowego piasku, czarnej, t³ustej
próchnicy i niebieskiej gliny. Jej strop mieci³ siê na
poziomie 117,80 m n.p.m. Mia³a mi¹¿szoæ ok. 0,4 m,
nad jam¹ do 1 m. W jej obrêbie zarejestrowano dwa
poziomy drewnianej konstrukcji ulicy. Dolny zachowa³ siê szcz¹tkowo w postaci trzech fragmentów dranic, zalegaj¹cych na wysokoci ok. 117,45 m n.p.m.
Górny mieci³ siê na wysokoci 117,45117,80 m
n.p.m. Pozosta³y po nim dranice d³ugoci 0,5 m
i 1,2 m, gruboci 0,080,1 m. Dranice spoczywa³y na
legarach o przekroju 0,16×0,04 m i 0,12×0,08 m. Datowanie: warstwa powsta³a wskutek d³ugotrwa³ego u¿ytkowania ulicy w XIII i XIV w.
Nad ni¹ zachowa³a siê lokalnie kolejna warstwa
uliczna  j.s. 208  br¹zowa próchnica z dodatkiem
¿ó³tego piasku oraz drobnymi soczewkami jasnoszarej gliny. Warstwa ta le¿a³a na poziomie 117,80 m
n.p.m. (sp¹g) i mia³a mi¹¿szoæ 0,20,3 m. Datowanie: XIII/XIV w.
Wy¿sze partie nawarstwieñ by³y zniszczone lub
niedostêpne dla badañ.

W pocz¹tkowym odcinku ul. Krowiej calec mia³
wysokoæ ok. 117,00 m n.p.m. Nad nim stwierdzono j.s. 237  warstwê br¹zowoszarej próchnicy
(mady?) gruboci 0,20,5 m. Jej stropowa czêæ by³a
przetworzona antropogenicznie. Datowanie: XII/XIII
w. (?).
Powy¿ej le¿a³a j.s. 236  warstwa jasnobrunatnej próchnicy z domieszk¹ piasku oraz drobnego
¿wiru. Jej gruboæ wynosi³a 0,2 m, a strop mia³ poziom 117,38 m n.p.m. Warstwa powsta³a prawdopodobnie na gruntowej nawierzchni ulicy. Datowanie:
1. po³. XIII w. (?).
Warstwê próchnicy przykrywa³y relikty drewnianej nawierzchni ulicy  j.s. 235  na poziomie
117,20117,45 m n.p.m. Zachowa³y siê z niej legary z dranic, u³o¿one wzd³u¿ osi ulicy (wymiary:
0,9×0,04 m i 2,4×0,04 m) i spoczywaj¹ce na nich
poprzecznie do osi ulicy pojedyncze dranice o szerokoci 0,120,16 m i gruboci 0,040,06 m. Datowanie: XIII w.
Na drewnianej nawierzchni wytworzy³a siê j.s.
234  warstwa br¹zowoczarnej próchnicy, o mi¹¿szoci 0,20,25 m i stropie na poziomie 117,60 m
n.p.m. Datowanie: XIII w.
Przykryto j¹ nastêpn¹ konstrukcj¹ drewnian¹ 
j.s. 232  odkryt¹ na poziomie 117,68 m n.p.m. Tworzy³y j¹ legary u³o¿one wzd³u¿ osi ul. Krowiej,
o d³ugoci ok. 0,91,1 m i gruboci 0,040,05 m. Na
nich le¿a³y, poprzecznie do osi ulicy, dranice o wymiarach w przekroju: 0,1×0,04 i 0,18×0,06 m. Konstrukcja ta zosta³a czêciowo rozebrana. Soczewki
¿ó³tego piasku, zarejestrowane jako j.s. 233, zapewne s¹ pozosta³oci¹ podsypów pod poziom konstrukcyjny opisywanej jednostki. Datowanie: XIII w.
Na tak umocnionej nawierzchni, na poziomie
117,70117,90 m n.p.m., od³o¿y³y siê j.s. 231 i 230
 warstwy zró¿nicowanej lokalnie zabarwieniem,
br¹zowej i czarnej próchnicy, przemieszanej z niewielk¹ domieszk¹ szarego piasku, mi¹¿szoci 0,1
0,2 m. Datowanie: XIII/XIV w.
Powy¿ej stwierdzono j.s. 229  warstwê ¿ó³tych
piasków niwelacyjno-wyrównawczych, pokrywaj¹cych drewniane poziomy ulicy. Mia³a ona mi¹¿szoæ
0,10,3 m i zalega³a w poziomie 117,64117,98 m
n.p.m. Tworzy³a zapewne podsyp pod najstarszy
bruk kamienny. Datowanie: XIVXV w.
Wy¿sze poziomy ulicy nie przetrwa³y w stanie
umo¿liwiaj¹cym analizê.

151

VI. STRATYGRAFIA NAWARSTWIEÑ I KONSTRUKCJE ULIC

4. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI ULIC
A. BUDOWA I KONSERWACJA NAWIERZCHNI
Nawarstwienia kulturowe od³o¿one w redniowieczu i przebadane archeologicznie s¹ dla nas zasadniczym ród³em informacji na temat nawierzchni ulic, sposobów ich utwardzania, konserwacji
i sprz¹tania, ró¿nic jakoci i dokonuj¹cych siê przemian.
Techniki utwardzania nawierzchni by³y zró¿nicowane w zale¿noci od fazy rozwoju miasta, stopnia wilgotnoci pod³o¿a, a tak¿e socjotopograficznej rangi ulicy. Wiêkszoæ ulic Wroc³awia, równie¿
tych w najbardziej zamo¿nych czêciach miasta,
mia³a w pierwszych dziesiêcioleciach swego istnienia naturalne, nieumocnione nawierzchnie gruntowe. W trakcie ich u¿ytkowania powsta³a warstwa
z³o¿ona z rozje¿d¿onej i przemieszanej pierwotnej
próchnicy oraz piasku, wzbogacana przynajmniej
czêci¹ mieci usuwanych z dzia³ek, a tak¿e nawozem zwierzêcym. Lokalnie, przed domami, ulepszano j¹ i osuszano przy zastosowaniu prostych, lecz
zró¿nicowanych technik. Analiza tych warstw potwierdzi³a wyk³adanie lunych dranic, wysypywanie piasku, wiórów, popio³u i gruzu szachulcowego
ze spalonych domów szkieletowych.
Pierwsze stabilne, drewniane nawierzchnie zaczêto wprowadzaæ przed po³ow¹ XIII w. Dotyczy³o to
strefy kontynuacji osadniczej we wschodniej czêci
obecnego Starego Miasta. Warstwê mierzwy od³o¿on¹ ju¿ w czasie funkcjonowania osady protomiejskiej przykrywano dêbowymi pomostami. Jako
przyk³ady wskazaæ mo¿na ul. Drewnian¹ (Kamierczyk 1966, s. 160164), Piaskow¹ (Niegoda 2005,

s. 6984), a tak¿e wschodni odcinek ul. Wita Stwosza. Prawdopodobnie w 2. po³. tego stulecia elitarny odcinek ul. Kie³baniczej przykryto konstrukcj¹
drewnian¹, jednak ich powszechne stosowanie charakterystyczne jest dla wieku XIV. Dalszej dyskusji
wymaga, naszym zdaniem, problem datowania badanych wczeniej ulic, gdzie chronologiê okrelono na podstawie dat dendrologicznych bez wnikliwej analizy stratygraficznej i konfrontacji z zabytkami ruchomymi.
Drewniane pomosty by³y w redniowiecznym
Wroc³awiu przejawem zaawansowanej techniki
umacniania nawierzchni ulic. Ich budowê rozpoczynano od wbicia w niestabilne pod³o¿e s³upów. Na
parach s³upów, poprzecznie do biegu ulicy, uk³adano w odleg³oci co 34 m dwigary. Na nich k³adziono wzd³u¿ linii ulicy legary (ryc. 101). Dopiero
na tak ustabilizowanym pod³o¿u k³adziono poprzecznie grube na 46 cm dranice nawierzchni ulicy (Mruczek 2000, s. 263271). Budowano je na g³ównych
ulicach w zamo¿nych strefach Wroc³awia (Kie³baniczej/Herrenstrasse, Ofiar Owiêcimskich/Junkernstrasse, O³awskiej/Kürschnerstrasse, Kurzy
Targ/Hühnermarkt, Kotlarskiej/Kupferschmiedestrasse), a w pó³nocnej, ni¿ej po³o¿onej czêci miasta tak¿e na ulicach zamieszkanych przez ubo¿szych
rzemielników (Szewskiej/Schuebruecke, £aciarskiej/Altbüsserstrasse, Malarskiej/Mahlerstrasse,
Drewnianej/Einhorngasse). Przykrywano nimi pas
szerokoci 22,5 m w rodkowej linii ulicy. Podobnie by³o na placach targowych, gdzie pomostami

Ryc. 101. Schemat konstrukcji pomostu ulicznego. Rys. N. Lenkow
Fig. 101. Scheme of construction of a street walkway. Drawing N. Lenkow
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zabezpieczano tylko wydzielone ci¹gi komunikacyjne. Dodajmy tak¿e, ¿e obecnoæ pomostów ulicznych, zw³aszcza w pó³nocnej czêci miasta, utrwalona zosta³a w charakterystycznych dla Wroc³awia
nazwach ulic  Schmiedebruecke, Schuebruecke,
Oderbruecke (Stein 1995, s. 20, 66).
Wysoki standard nawierzchni z dranic na pomostach zapewnia³ najlepsze warunki komunikacji pieszej i transportu, zw³aszcza w porze jesienno-zimowej (ryc. 102). Wyniki badañ potwierdzaj¹ jednak
stosowanie tak¿e prostszych technik. Dotyczy to
zw³aszcza przykrawêdnych czêci ulic, s¹siaduj¹cych z dzia³kami, ale tak¿e remontowanych b¹d
prowizorycznie poprawianych nawierzchni ci¹gów
komunikacyjnych (ryc. 103). Uproszczenie to polega³o na redukcji niektórych elementów pomostu.
Jeli grunt nie by³ kompresyjny, nie stosowano s³upów stabilizuj¹cych. Konstrukcja sk³ada³a siê wtedy z poprzecznych dwigarów, u³o¿onych wzd³u¿nie legarów i nawierzchni z poprzecznie k³adzionych
dranic. Kolejnym krokiem upraszczaj¹cym konstrukcjê by³a rezygnacja z dwigarów. Legary le¿a³y wów-

czas wprost na warstwie organicznej lub na podsypie z piasku (Kamierczyk 1970, s. 64). Odzwierciedleniem uproszczonych technik konserwacji
nawierzchni s¹ naprzemienne warstwy próchnicy
z nawozem zwierzêcym (mierzwa) oraz piasku.
Wysypywanie ulic piaskiem by³o permanentnie stosowanym sposobem ich osuszania, oczyszczania
i wyrównywania. Piasek stanowi do 70% udzia³u
mierzwy. Struktura sekwencji stratygraficznych informuje, ¿e na zab³ocon¹ nawierzchniê cyklicznie
nak³adano warstwy piasku o gruboci kilku lub kilkunastu centymetrów. Piasek ten móg³ byæ nastêpnie wch³aniany przez uliczne b³oto, chyba ¿e jego
strop umocniono. Sposobem zabezpieczenia nasypanej warstwy piasku by³o przykrycie jej luno po³o¿onymi dranicami. lady takiego zabiegu udaje siê
niekiedy zidentyfikowaæ (Buko 1997; 1999). Maj¹
one postaæ wyranego wyodrêbnienia stropu piasku,
podkrelonego niekiedy smug¹ po roz³o¿onym drewnie. W sekwencji stratygraficznej s¹ czytelne jako
charakterystyczny tort z³o¿ony z nak³adaj¹cych siê
na siebie warstw piasku i próchnicy (ryc. 88). Rza-

Ryc. 102. Wroc³aw. Odkryte ulice z drewnian¹ nawierzchni¹. Oprac. N. Lenkow, J. Piekalski
Fig. 102. Wroc³aw. Timber-lined streets during excavation. Description N. Lenkow, J. Piekalski
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Ryc. 103. Wroc³aw. Zestawienie konstrukcji ulic:
a  dranice na podsypie piaskowym; b  dranice na
legarach; c  dranice na legarach i dwigarach; d  pomost
na s³upach, dwigarach i legarach, e  bruk kamienny,
wg J. Kamierczyka, z uzupe³nieniami autorów
Fig. 103. Wroc³aw. Different methods of street construction:
a  rough planks laid over a sub-crust of sand; b  rough
planks laid over sleepers; c  rough planks laid over sleepers
and girders; d  a walkway supported by vertical timbers,
girders and sleepers, e  cobbled street,
J. Kamierczyk supplemented
by P. Konczewski and J. Piekalski

dziej przykrawêdne partie ulic umacniano prowizorycznym brukiem z drobnych otoczaków, k³adzionym prosto w mierzwê b¹d próchnicê, co stwierdzono w kilku miejscach na Szewskiej.
Najbardziej zaawansowan¹ technik¹ zabezpieczenia piaszczystego nasypu by³o w³anie po³¹czenie go
z brukiem kamiennym. We Wroc³awiu bruki budowano z typowych dla Ni¿u Europejskiego otocza-
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ków polodowcowych. Najlepsze bruki uk³adano na
podsypach z czystego piasku, wyrównuj¹cych i osuszaj¹cych pod³o¿e, tworz¹cych stabilny podk³ad pod
konstrukcjê z kamieni (ryc. 104). Wi¹za³o siê to z
podniesieniem poziomu terenu o 2040, a niekiedy
nawet 80 cm. rednica kamieni brukowych wynosi³a rednio 15, maksymalnie ok. 20 cm. Uk³adano
je cile obok siebie w p³aszczyznach ograniczonych
ci¹gami wiêkszych kamieni lub pionowo (na
sztorc) uk³adanymi dranicami. Najstarsze bruki
z otoczaków datowane s¹ we Wroc³awiu, na g³ównym placu targowym, na schy³ek XIII w. (Buko
1997, s. 118; P³onka, Winiewski 2002, s. 121 i n.;
Bresch i in. 2002). Ich zasiêg na placu by³ lokalny.
Pokryto nimi przejazdy przez plac i dojcia do niektórych kramów.
Na ulicach bruki kamienne zaczêto wprowadzaæ
w XIV w., a na prze³omie XIV i XV w. sta³y siê one
powszechn¹ technik¹ umacniania nawierzchni. Na
wiêkszoci ulic wypar³y pomosty z drewna. Ich upowszechnienie by³o istotne dla zahamowania intensywnego przyrostu organicznych warstw kulturowych, które przez ok. 150 lat podnios³y poziom terenu w miecie o ok. 3 m. Bruki pomaga³y utrzymaæ
czystoæ ulic, wymuszan¹ zarz¹dzeniami rady miasta i kontrolowan¹ przez cyrkularzy. Ich popularnoæ
ros³a wraz z postêpuj¹cym wylesieniem terenów
wokó³ miasta. Wymiana nawierzchni drewnianych
na bruki mia³a charakter d³ugiego procesu. ród³a
pisane wskazuj¹, ¿e przez d³ugi czas wspó³wystêpowa³y one, tak¿e obok siebie, np. na pl. Solnym czy
targu Rybnym w obrêbie Rynku.
Stosowany w redniowieczu recykling kamieni
ze zniszczonych bruków powoduje, ¿e tylko wyj¹tkowo odkrywamy ich dobrze zachowane wycinki.
Zwykle pozostaj¹ po nich tylko piaskowe podsypy
i pojedyncze otoczaki. Podsypy te nak³ada³y siê na
siebie b¹d by³y w ca³oci lub czêciowo wymieniane przy remontach i budowie nowych bruków.
U schy³ku redniowiecza i w czasach nowo¿ytnych
dzia³ania takie mia³y miejsce na ka¿dej ulicy kilkakrotnie.
Warstwy uliczne wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie, a zmiany ich zawartoci wystêpuj¹ nawet na
niewielkich odcinkach. Dotyczy to zw³aszcza nawierzchni s³abo umocnionych. Jak ju¿ wspomniano, cech¹ ulic o nawierzchni gruntowej, a tak¿e przykrytych konstrukcj¹ drewnian¹ by³ szybki przyrost
wysokoci terenu. Na ulicê trafia³y rozliczne odpady z dzia³alnoci w obrêbie parcel  piasek z kopania piwnic, rowów fundamentowych i kloak, glina
pozosta³a po budowie domów szachulcowych, po-
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Ryc. 104. Wroc³aw, ul. Kie³banicza. Bruk z otoczaków,
XIV w. Fot. i rys. R. Kamiñski
Fig. 104. Wroc³aw, Kie³banicza St. A pavement of pebbles,
14th c. Photo and drawing R. Kamiñski

pió³ z pieców i palenisk. Tak¿e destrukcje domów 
w wyniku po¿aru b¹d celowej rozbiórki  bywaj¹
czytelne w nawarstwieniach ulicy. Treæ nawarstwieñ w poszczególnych odcinkach jest, przynajmniej czêciowo, efektem dzia³alnoci w³acicieli
i mieszkañców poszczególnych domów, indywidualnie traktuj¹cych teren przed swoj¹ posesj¹. Niektóre odcinki s¹ wyranie wyrównane i zawieraj¹
wiêcej piasku. Na innych, nierównych, dominuje intensywnie organiczna próchnica. Drewniane nawierzchnie nie by³y sprz¹tane. Z czasem tworzy³y
siê na nich grube pok³ady mierzwy. Koniec u¿ytkowania tych konstrukcji wyznacza³a czêciowa choæby rozbiórka, maj¹ca na celu odzyskanie lepszych
fragmentów dêbowych belek i dranic. Praktyka taka
rzuca wiat³o na sposób gospodarowania drewnem.

Nawierzchnie budowano zwykle z surowca funkcjonuj¹cego ju¿ wczeniej przez kilkadziesi¹t lat w innych konstrukcjach, g³ównie w budynkach, kupionego po mniejszej cenie. Mimo zawilgocenia i zniszczenia przez kolejne lata u¿ytkowania w ulicy, jego
odzyskanie by³o w dalszym ci¹gu op³acalne.
Obraz ulic (i pozosta³ych po nich warstw) zmieni³ siê po wprowadzeniu bruków kamiennych. Ich
upowszechnienie w³anie w 2. po³. XIV w. wydaje
siê nieprzypadkowe. Obok trwa³oci zwiêksza³y
one mo¿liwoæ sprostania wprowadzanym wówczas
przez radê miejsk¹ coraz ostrzejszym rygorom utrzymania czystoci. G³ównym sk³adnikiem warstw sta³y
siê wówczas piaski, w niewielkim tylko stopniu przemieszane z próchnic¹.

B. ZRÓ¯NICOWANIE CI¥GÓW ULIC
Analiza stratygrafii ulic przebadanych wykopaliskowo na ca³ej d³ugoci wskazuje na ró¿nice
w sposobie u¿ytkowania ich poszczególnych odcinków, dzielonych przecznicami.
Ulica Kie³banicza, przebiegaj¹ca od pl. Solnego do Odry w linii pó³nocpo³udnie, cechuje siê
znacznym zró¿nicowaniem wysokoci naturalnego
gruntu. Nad rzek¹, przy murze miejskim, znajduje

siê on na wysokoci ok. 115 m n.p.m., by w centrum
miasta osi¹gn¹æ poziom 117,30 m n.p.m. Odcinek
po³o¿ony najwy¿ej, zawarty miêdzy targiem Solnym
a poprzeczn¹ ul. w. Miko³aja, nale¿a³ do elitarnej,
patrycjuszowskiej czêci miasta. Nieumocniona nawierzchnia gruntowa funkcjonowa³a tam doæ krótko i jeszcze w XIII w. zaopatrzono j¹ w drewniany
pomost. Bardzo wczenie, na prze³om XIII i XIV w.,
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mo¿na datowaæ tam podsypy piaszczyste, pozosta³e prawdopodobnie po pierwszym bruku kamiennym.
Ju¿ w XIII w. w ulicy za³o¿ono drewniany rynsztok,
odprowadzaj¹cy cieki z dzia³ek po³o¿onych po obu
jej stronach; jego fragment zlokalizowano podczas
badañ dzia³ek Rynek 6/Kie³banicza 5. Odcinek ulicy
po³o¿ony dalej na pó³noc, miêdzy ul. w. Miko³aja
i £azienn¹, pe³ni³ w miecie równie¿ istotn¹ funkcjê  s¹siadowa³ z parafialnym kocio³em w. El¿biety i jatkami miêsnymi. Drewniany pomost uzyska³ jednak póniej, dopiero w 1. po³. XIV w.
W tym¿e stuleciu po³o¿ono tam bruk na podsypie,
kilkakrotnie nastêpnie wymieniany. Najskromniejszy, w rozumieniu socjotopograficznym, by³ odcinek nadodrzañski, okrelany jako ul. M³yñska,
w odró¿nieniu od odcinków po³o¿onych wy¿ej, nazywanych ul. Pañsk¹. Nieumocniona nawierzchnia
gruntowa u¿ytkowana tam by³a równie¿ do XIV w.
Na wilgotne pod³o¿e wyk³adano rozmaite odpady,
w tym lune fragmenty drewna, a tak¿e popió³ i piasek, podnosz¹c poziom o kilkadziesi¹t centymetrów.
Pomost drewniany za³o¿ono oko³o po³owy XIV w.
i doæ szybko, prawdopodobnie w tym samym stuleciu, zamieniono go na bruk.
Podobnie zró¿nicowana jest ul. Szewska, tak¿e
³¹cz¹ca brzeg rzeki ze stref¹ przyrynkow¹, ale od
strony wschodniej. Ró¿nice wysokoci s¹ tu podobne
jak na ul. Kie³baniczej. Socjotopograficznie zalicza siê j¹ do raczej skromnej strefy zajêtej przez rzemielników trudni¹cych siê obróbk¹ skóry (Goliñski 1997, s. 109113). Potwierdzeniem zawartoci
róde³ pisanych s¹ zw³aszcza warstwy przebadane
na odcinku miêdzy ul. Wita Stwosza i Kotlarsk¹.
Poziomy datowane na schy³ek XIII i na XIV w. dostarczy³y ogromnej iloci zabytków skórzanych.
By³y to w wiêkszoci odpady produkcyjne, zdarza³y siê te¿ zniszczone fragmenty wyrobów, g³ównie
obuwia. Ogó³em z tego odcinka pozyskano ok. 21
tysiêcy fragmentów skór.
Datowanie warstw powsta³ych w trakcie u¿ytkowaniu ulicy nie jest precyzyjne. Mo¿emy jednak
z doæ du¿ym prawdopodobieñstwem powiedzieæ, ¿e
najstarszy jej odcinek zawarty jest miêdzy skrzy¿owaniami z ul. Wita Stwosza i Kotlarsk¹. Gruntowa
nawierzchnia ulicy tworzy³a tam najstarszy poziom
u¿ytkowania terenu. Umacniano j¹ doranie luno
k³adzionymi dranicami. Sta³¹ nawierzchniê w postaci
pomostu na s³upach, dwigarach i legarach u³o¿ono
tam w 1. po³. XIV w. W tym samym stuleciu wymieniono go na bruk kamienny, kilkakrotnie przek³adany w pónym redniowieczu i w czasach nowo¿ytnych.
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Na odcinku miêdzy ul. Kotlarsk¹ i No¿ownicz¹,
a wiêc dalej na pó³noc, w kierunku Odry, najstarsze
lady osadnictwa pochodz¹ z czasu poprzedzaj¹cego za³o¿enie ulicy. Datowano je na 1. po³. XIII w.
Wród reliktów tych zwraca uwagê starszy ci¹g
komunikacyjny, przebiegaj¹cy prostopadle do póniejszej ulicy. Niewielka szerokoæ lekkiej drewnianej konstrukcji wskazuje nie tyle na umocnion¹ nawierzchniê przedlokacyjnej drogi, ile raczej na k³adkê dla pieszych, przeprowadzon¹ przez grz¹ski grunt.
Najstarsza warstwa ul. Szewskiej jest na tym odcinku
m³odsza ni¿ na odcinku poprzednim, co wskazuje
na kierunek zagospodarowania z po³udnia na pó³noc,
a wiêc ze strefy przyrynkowej w stronê Odry. Podobna relacja zaznacza siê miêdzy odcinkami od Kotlarskiej do No¿owniczej i od No¿owniczej do Uniwersyteckiej. Na tym ostatnim, le¿¹cym jeszcze dalej
na pó³noc, warstwa uliczna jest w relacji stratygraficznej równie¿ o poziom m³odsza, potwierdzaj¹c
kierunek rozwoju miasta komunalnego. Tak¿e tam
odkryto starszy, protomiejski ci¹g komunikacyjny
z drewnian¹, w¹sk¹ konstrukcj¹ dla pieszych.
W pasie nadodrzañskim przeledzenie wczesnych
faz rozwoju ulicy nie by³o mo¿liwe. Stwierdzono
natomiast, ¿e od 2. po³. XIII w., czyli w ukszta³towanym ju¿ miecie, na ca³ym odcinku od Kotlarskiej
do Odry rytm przemian ulicy by³ taki, jak w czêci
najstarszej.
Odrêbnej uwagi wymaga odcinek Szewskiej po³o¿ony przy kociele w. Marii Magdaleny, na ty³ach
kwarta³u przyrynkowego. Do oko³o po³owy XIV w.
nie pe³ni³ on funkcji komunikacyjnej. W obrêbie
póniejszej ulicy stwierdzono relikty drewnianej
zabudowy, prawdopodobnie gospodarczej, zwi¹zanej z dzia³kami nale¿¹cymi do ul. Wita Stwosza i do
wschodniej pierzei Rynku. Przykryto je nastêpnie
konstrukcj¹ nawierzchni z dranic na legarach, a wiêc
uproszczon¹, wymienion¹ jeszcze w XIV w. na bruk.
Ulica Wita Stwosza przebiega w linii wschód
zachód od wczesnoredniowiecznego kocio³a w.
Wojciecha do Rynku, mijaj¹c od pó³nocy koció³ w.
Marii Magdaleny. W odcinkach wschodnich warstwy uliczne nak³adaj¹ siê na relikty starszego osadnictwa  cmentarz z XIXII w. i krótko funkcjonuj¹c¹ zabudowê drewnian¹ z pierwszych dziesiêcioleci XIII w.
Na skrzy¿owaniu póniejszych ul. Wita Stwosza
i Biskupiej zlokalizowano sztucznie przekopany lub
naturalny, lecz pog³êbiony i uregulowany rów o szerokoci 612 m i g³êbokoci przekraczaj¹cej 1 m.
Rów przebiega³ w linii pó³nocpo³udnie, a wiêc
w kierunku Odry. Ograniczony w wykopie liniowym
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zakres obserwacji nie pozwala na jednoznaczne
okrelenie jego funkcji. Wród mo¿liwych interpretacji nale¿y braæ pod uwagê postawion¹ niegdy
J. Kamierczyka tezê o umocnieniu osady rzemielniczo-targowej z czasów przedlokacyjnych (Kamierczyk 1970, s. 1221).
Wydaje siê, ¿e pocz¹tek funkcjonowania ulicy
mo¿emy tam datowaæ bardzo wczenie, jeszcze na
1. po³. XIII w. Jej wyznacznikiem s¹ warstwy piasku z grudami surowej gliny, porednio powiadczaj¹ce budowê domów w konstrukcji szkieletowej,
z szachulcowym wype³nieniem cian. Odcinek przy
kociele w. Marii Magdaleny nie by³ w XIII w. u¿ytkowany do sta³ej komunikacji. Stwierdzono na nim
szereg jam o niejasnym przeznaczeniu, byæ mo¿e
zwi¹zanych z placem budowy wi¹tyni. Nie stwierdzono natomiast tak datowanych warstw ulicznych.

Konieczny jest wiêc wniosek, i¿ w XIII w. ulica nie
odgrywa³a istotnej roli komunikacyjnej. Po³¹czenie
Rynku z kocio³em w. Wojciecha nie mia³o du¿ego znaczenia, nie têdy te¿ przebiega³a tranzytowa
linia wschódzachód. Mo¿na powiedzieæ, ¿e sytuacja taka jest jednym z elementów zaznaczaj¹cej siê
w XIII w. odrêbnoci starszej, przedlokacyjnej strefy osadniczej na wschodzie i powsta³ej w 1. po³. XIII
w. strefy oko³orynkowej; inne to ró¿nice w rytmie
rozwoju i uk³adzie przestrzennym (por. Buko 2005;
rozdzia³ Ma³gorzaty Chorowskiej w tym tomie).
Intensywnie u¿ytkowano natomiast od XIII w.
odcinek ul. Wita Stwosza przylegaj¹cy do Rynku.
Zarejestrowana tam stratygrafia i konstrukcje nawierzchni, nawi¹zuj¹ce do obecnych na placu, jednoznacznie wskazuj¹, i¿ stanowi³y one czêci tej
samej struktury funkcjonalnej.
P.K., J.P.
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