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REDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO
PRZY KOCIELE W. WOJCIECHA WE WROC£AWIU
Utrwalony w polskiej literaturze przedmiotu
podzia³ na cmentarzyska przykocielne i nieprzykocielne nie zawsze znajduje potwierdzenie. Z samego
Wroc³awia znamy bowiem przynajmniej dwa cmentarze, które powsta³y przed wzniesieniem budowli
sakralnych. W przypadku kocio³a w. El¿biety
stwierdzono zaleganie pochówków pod fundamentami wi¹tyni (Lasota, Piekalski 1996). Takiej sytuacji stratygraficznej nie mamy wprawdzie przy interesuj¹cym nas kociele w. Wojciecha, ale tu wyranie rysuje siê partia cmentarza z pochówkami,
których wyposa¿enie jest ewidentnie starsze ani¿eli moment powstania kocio³a. Trudno zatem wspo-

mniane cmentarze okrelaæ w ca³oci jako przykocielne. Prócz kwestii terminologicznych, wiele innych cech obrz¹dku pogrzebowego wygl¹da inaczej
w okresie transformacji i w pónym redniowieczu,
co czêciowo zasygnalizowano ju¿ w literaturze
(Wachowski 2002).
Trwaj¹ce kilka sezonów prace wykopaliskowe na
cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha we Wroc³awiu umo¿liwi³y rozpoznanie jednego z najwiêkszych na l¹sku obiektów sepulkralnych, stanowi¹c
doskona³y punkt wyjcia do rozwa¿añ nad przeobra¿eniami redniowiecznego obrz¹dku pogrzebowego
na l¹sku.

HISTORIA BADAÑ
Badania na cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha by³y prowadzone w kilku etapach, a ich wykonawc¹ by³a firma Akme  Zdzis³aw Winiewski.
Na pozosta³oci redniowiecznej nekropoli natrafiono podczas prac budowlanych maj¹cych na celu zagospodarowanie placu Dominikañskiego oraz s¹siaduj¹cych z nim parceli przy ul. Krawieckiej. W pierwszym etapie badañ, w latach 19921993, pracami
wykopaliskowymi objêto zachodni¹ i centraln¹ czêæ
placu. Odkryto wówczas pochówki na parcelach:
plac Dominikañski 3 i 5 oraz Zau³ek Niski 6 i 81.
Czêæ grobów zosta³a zniszczona podczas wznoszenia pierwszego pasma miejskich murów obronnych
1

W sprawozdaniu R. Piwko i J. Romanowa (1993, s.71) znajduje siê wzmianka, i¿ przy p³n. krawêdzi posesji Zau³ek
Niski 37 odkryto zniszczony jednostkowy pochówek. Niestety, autorzy ani nie nanieli go na plan wykopu, ani nie
podali ¿adnych dodatkowych informacji na jego temat.

(Dwojak 1993; £aciuk 1993; Piszcza³owski i in.
1993). Kolejne badania na placu Dominikañskim
prowadzono w latach 19981999. Przebadano wówczas pó³nocn¹ i wschodni¹ czêci placu, jak równie¿
za³o¿ono w¹skoprzestrzenny wykop w alei J. S³owackiego, tu¿ przy bryle kocio³a. Pochówki ods³oniêto w obrêbie wykopu w alei J. S³owackiego oraz
na posesjach plac Dominikañski 3, Kacerska Górka
26 i Kacerska Górka  ulica (Bykowski i in. 2000;
Konczewski i in. 2000). Na dalsz¹ czêæ cmentarza
natrafiono w 2000 r. podczas zak³adania wykopu pod
instalacjê ciekow¹ przy ul. w. Katarzyny, na wprost
g³ównego wejcia do kocio³a dominikanów (Kitliñski, Konczewski 2000). Kolejne odkrycia z 2004 r.
wi¹za³y siê z badaniami archeologicznymi prowadzonymi w kwartale ul. Krawiecka  ul. O³awska 
ul. b³. Czes³awa  ul. Wita Stwosza (Guszpit i in. 
w opracowaniu) (ryc. 16).
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DZIEJE PARAFII
Koció³ p.w. w. Wojciecha jest jedn¹ z najstarszych, obok katedry w. Jana Chrzciciela oraz kocio³ów w. Marcina, Miko³aja i Micha³a Archanio³a,
budowli sakralnych wzniesionych we Wroc³awiu. W
roku 1112 ¯yros³aw, biskup wroc³awski, konsekrowa³ koció³ wzniesiony ku czci w. Wojciecha przez
Boles³awa W³ostowica2, brata komesa Piotra (Blasel 1912, s. 112, za: Ma³achowicz 1975, s. 26, tam
przypisy do róde³). Jest to jednak informacja zaczerpniêta z XVIII-wiecznych kronik dominikañskich3. Natomiast wg dokumentów pochodz¹cych
z XII w. przed 1148 r. koció³ ów zosta³ podarowany zakonowi augustianów z Górki ko³o Sobótki, a
jego przynale¿noæ do dóbr klasztornych potwierdza³y kolejne bulle papieskie z 1148 i 1193 r. (KD,
t. 1, nr 22 i 68). Nie wiadomo dok³adnie, kiedy koció³ ten zyska³ prawa parafii, ale sta³o siê to przed
1193 r., gdy¿ wydana wówczas bulla Celestyna III
potwierdza prawa parafialne klasztoru NMP (augustianie ju¿ wówczas przenieli siê do nowej siedziby na wyspie Piasek we Wroc³awiu). Wród tych
praw wymienione zosta³o m.in. prawo do odprawiania pogrzebów i do pochówku wieckich na ziemi
klasztornej (KD, t. 1, nr 71). Zakonnicy pos³uguj¹cy u w. Wojciecha pe³nili zapewne obowi¹zki
duszpasterskie dla mieszkañców osady lewobrze¿nej. Pocz¹tki jej funkcjonowania datowane s¹, wg
najnowszych badañ archeologicznych, popartych
analizami dendrologicznymi, na ostatni¹ dekadê XII
w. (Niegoda 2005, s. 79). W dokumencie z 1202 r.
osada ta jest okrelana jako ad sanctum Adalbertum.
W pobli¿u kocio³a odbywa³ siê równie¿ cotygodniowy targ, wspomniany po raz pierwszy w ród³ach
w 1208 r. (M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 48). Dnia
17 kwietnia 1226 r. biskup wroc³awski Wawrzyniec
wykupi³ od opata klasztoru NMP na Piasku koció³
w. Wojciecha wraz z prawami parafialnymi za 10
grzywien srebra i 8 potrójnych miar zbo¿a z O³awy
(KD t. 3, nr 326) i przekaza³ w dniu 1 maja tego
samego roku ten¿e koció³ konwentowi dominikanów sprowadzonych z Krakowa4. Natomiast prawa
parafii nada³ kocio³owi p.w. w. Marii Magdaleny,
istniej¹cemu zapewne od ok. po³owy XII w. (Bro2
3
4
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Inne ród³a podaj¹ imiê Bogus³aw.
Wed³ug najnowszych badañ podan¹ datê konsekracji kocio³a potwierdzaj¹ równie¿ ród³a z XV w.
Istniej¹ jednak przes³anki wskazuj¹ce, ¿e w drodze z Rzymu do Polski pierwsi dominikanie rozdzielili siê i przez
Pragê b³. Czes³aw, pierwszy opat, wraz z towarzyszami dotar³ do Wroc³awia (Spie¿ 2002, s. 87108).

niewski, Rozpêdowski 1967, s. 12). Jednak zakon
augustianów zachowa³ prawo do odprawiania pogrzebów i wizyt u chorych z terenu by³ej parafii w.
Wojciecha (KD, t. 3, nr 330). Na tym tle dochodzi³o zreszt¹ we Wroc³awiu do konfliktów miêdzy
proboszczami kocio³ów parafialnych a zakonnikami. Poniewa¿ parafianie zyskali prawo do wyboru
miejsca pochówku (móg³ nim byæ nie tylko cmentarz parafialny, ale i cmentarz przyklasztorny), miêdzy duchownymi dochodzi³o do utarczek o uiszczanie op³at za pogrzeby, które to op³aty lub pewna ich
czêæ przys³ugiwa³y proboszczom parafii rodzimej.
Ze wzmianek ród³owych wynika, i¿ jeszcze
w 1267 r. augustianie upominali siê o przynale¿ne
im prawa duszpasterskie (M³ynarska-Kaletynowa
1986, s. 91). Konflikt zaostrzy³ siê, kiedy to w 1307
r. wroc³awscy proboszczowie, chc¹c wyegzekwowaæ
wy³¹czne prawo odprawiania pogrzebów, odmawiali
udzielania sakramentów tym sporód parafian,
którzy spowiadali siê u dominikanów (Silnicki 1953,
s. 396). W obronie zakonników stan¹³ papie¿ Klemens V. Jednak spór nadal trwa³ i ostatecznie zosta³ rozstrzygniêty pod koniec XIV w. na korzyæ
plebanów (Drabina 1998, s. 199, przyp. 157).
Dominikanie osadzeni w kociele w. Wojciecha
zbudowali wi¹tyniê wed³ug w³asnych zasad i potrzeb. Nowa bry³a, wzniesiona w latach 30. XIII w.,
sk³ada³a siê z dwóch naw i d³ugiego prezbiterium,
natomiast dwie dekady póniej wi¹tynia zyska³a
kszta³t krzy¿a ³aciñskiego poprzez wzniesienie jednoprzestrzennej nawy i transeptu (Ma³achowicz
1975, s. 33)5. Obszar w³oci klasztornych zosta³
ograniczony od po³udnia poprzez wzniesienie fortyfikacji miejskich oraz, jak uwa¿a C. Buko (2005,
s. 193), przez wyznaczenie w 1241 r. regularnej siatki
miejskich ulic. Klasztor istnia³ do 1810 r., kiedy
z rozkazu króla pruskiego dobra zakonu uleg³y kasacji, budynki klasztorne czêciowo wyburzono,
a koció³ przemianowano na parafiê katolick¹, funkcjonuj¹c¹ do lipca 1999 r. Od pocz¹tku lat 50. XX
w. opiekê nad ni¹ przejêli ponownie dominikanie,
którzy obecnie nadal pe³ni¹ pos³ugê duszpastersk¹
w kociele w. Wojciecha.
5

Podczas badañ archeologicznych prowadzonych w podziemiach obecnej wi¹tyni nie uda³o siê zidentyfikowaæ reliktów pierwszego kocio³a. Kierownik prac, Edmund Ma³achowicz, przypuszcza³, i¿ budowla ta mog³a siê znajdowaæ
na miejscu obecnego prezbiterium (Ma³achowicz 1975, s.
2526).
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Ryc.1. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha
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Ryc. 2. Wroc³aw  Stare Miasto. Plac Dominikañski. Plan wykopu archeologicznego z lat 19921993

Ryc. 3. Wroc³aw  Stare Miasto. Al. J. S³owackiego. Plan wykopu archeologicznego z lat 19981999
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ZASIÊG CMENTARZA
Rozmieszczenie grobów przy kociele w. Wojciecha wskazuje, i¿ obszar przeznaczony pierwotnie
na cele grzebalne by³ ogromny. Pó³nocn¹ jego granicê wyznaczaj¹ pochówki odkryte przy ul. w. Katarzyny, zachodni¹  groby na posesji przy ul. b³.
Czes³awa, za wschodni¹ i po³udniow¹  pochówki
odkryte na Kacerskiej Górce. Jako zachodni¹ granicê mo¿emy ewentualnie uznaæ znalezisko z NW
naro¿nika wykopu przy ul. Krawieckiej, gdzie odkryto koci ludzkie wmurowane w cianê gmachu
dawnej poczty, a wiêc byæ mo¿e wyci¹gniêtych z
grobu naruszonego w czasie budowy. Jeli przyjmiemy, ¿e cmentarz wytyczono w formie mniej lub bardziej regularnego czworoboku, to odleg³oci pomiêdzy odkrytymi skrajnymi pochówkami wyznaczaj¹
nam plac o powierzchni niemal 2,17 ha (ok. 21,7 tys.
m2). Jednak zniszczenia spowodowane póniejszymi pracami budowlanymi oraz nieprzebadanie ca³ego terenu nie pozwalaj¹ stwierdziæ, czy pochówków dokonywano rzeczywicie na ca³ym omówionym obszarze.
Nie wiadomo, jak daleko siêga³ cmentarz w kierunku pó³nocnym i czy funkcjonowa³ przy pó³nocnej cianie kocio³a. Równie zagadkowo przedstawia siê pierwotna zachodnia granica cmentarza.
Wed³ug C. Buko (2005, s. 192) w okresie przedlokacyjnym cmentarz przy kociele w. Wojciecha oraz
znajduj¹cy siê, wg tego¿ autora, 50 m dalej na zachód cmentarz przy kociele w. Marii Magdaleny,
mog³y stanowiæ jedn¹ ca³oæ. Jednak w tym czasie
gdzie miêdzy kocio³em w. Wojciecha a kocio³em w. Marii Magdaleny, przez osadê ad sanctum
Adalbertum, przebiega³ szlak handlowy z po³udnia
na pó³noc. Wprawdzie jego dok³adna lokalizacja nie

jest znana, ale przypuszczalnie rozdziela³ oba cmentarzyska. W poziomie osadniczym z oko³o po³owy
XIII w., ods³oniêtym w kwartale miêdzy ulicami
Wita Stwosza, w. Katarzyny, w. Wita i Nowym
Targiem, pojawiaj¹ siê relikty szerokiej (ok. 3,5 m)
drogi o solidnej konstrukcji, zdatnej do ruchu ko³owego, wiod¹cej z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód6. Wed³ug jej odkrywcy, J. Kamierczyka (1966, s. 266 oraz ryc. 5), osi¹ uk³adu nawi¹zuje ona do przebiegu ulicy Krawieckiej w dalszej czêci miasta, nie wykazuje natomiast zwi¹zku z uk³adem ul. w. Katarzyny i w. Wita, obramowuj¹cych
kwarta³ budowlany naprzeciw kocio³a w. Wojciecha. Poza tym jej przebieg jest wyranie skony,
co mog³oby wiadczyæ o istnieniu starszego uk³adu w porównaniu do szachownicowego rozplanowania tej czêci miasta (Kamierczyk, 1970, s. 21
22). Byæ mo¿e droga ta by³a czêci¹ wspomnianego
szlaku wiod¹cego z po³udnia na pó³noc, w stronê
Ostrowa Tumskiego i wraz z póniejsz¹ ul. Krawieck¹ stanowi³a, przynajmniej do 3. æw. XIII w.,
zachodni¹ granicê cmentarza. Potem mog³a j¹ zast¹piæ nowo wytyczona ul. w. Katarzyny. Z badañ J.
Kamierczyka (1966, s. 263) wynika równie¿, ¿e
przypuszczalnie pod koniec XII lub na pocz¹tku XIII
w. wytyczono uliczkê szerokoci ok. 1,5 m, wiod¹c¹
od kocio³a w. Wojciecha w stronê kocio³a w.
Marii Magdaleny. lady jej konstrukcji s¹ czytelne
jeszcze w poziomach datowanych na 3. æw. XIII w.
Zatem to ta uliczka byæ mo¿e stanowi³a pó³nocn¹
granicê cmentarza przy kociele w. Wojciecha.
6

Stwierdzono j¹ jednak na krótkim odcinku, ograniczonym
zasiêgiem wykopu.

Ryc. 4. Wroc³aw  Stare Miasto. Plac Dominikañski. Plan wykopu archeologicznego z lat 19981999; ul. Kacerska Górka.
Plan wykopu archeologicznego z lat 1998-1999
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Ryc. 5. Wroc³aw  Stare Miasto. Ul. w. Katarzyny. Plan wykopu archeologicznego z 2000 r.

W trakcie prowadzonych prac wykopaliskowych
nie natrafiono na lady ograniczenia powierzchni
cmentarza przy kociele w. Wojciecha. Co prawda, wg badaczy (Bykowski i in. 2000, s. 162) zosta³
on w XIV w. otoczony murem, jednak w opracowaniu nie przedstawili dowodów potwierdzaj¹cych tê
tezê.

Ryc. 6. Wroc³aw  Stare Miasto. Ul. Krawiecka.
Plan wykopu archeologicznego z roku 2004

LICZBA POCHÓWKÓW
Na dotychczas przebadanych czêciach cmentarza odkryto 202 pochówki. Ponadto ods³oniêto 49
skupisk koci rozsianych na ca³ym badanym obszarze, zawieraj¹cych zazwyczaj przemieszane szcz¹tki kilku, a nawet kilkunastu osób. Trzeba równie¿
uwzglêdniæ pochówki, które oprócz ca³ego szkieletu zawiera³y pojedyncze koci innych osobników 7.
7
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Trudno jednak rozstrzygn¹æ, czy by³y to lune koci, które
dosta³y siê do grobu podczas zasypywania jamy, czy te¿ s¹
to pochówki podwójne, np. matki z dzieckiem.

Tak¹ sytuacjê zaobserwowano m.in. w grobie 32
(szcz¹tki 2 osobników, w tym jednego w wieku 15
20 lat); w grobie 45 (u stóp doros³ej kobiety ods³oniêto czaszkê dziecka w wieku infans I); w grobie
70 (fragment miednicy nale¿¹cy do innego osobnika); w grobie 71 (obok szkieletu kobiety adultus
znaleziono dodatkowo 2 koci dzieciêce); w grobie
95 (przy lewym biodrze mê¿czyzny adultus le¿a³a
czaszka dziecka infans I, a miêdzy koæmi piszczelowymi odkryto czaszkê innego osobnika doros³ego); w grobie 100 (w okolicy stóp kobiety adultus
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le¿a³y ¿ebra innego osobnika) i w grobie 124 (przy
kociach prawej rêki kobiety adultus le¿a³y koci
nogi osobnika w wieku juvenis).
Skupiska koci mo¿na uznaæ jako pochówki wtórne, gdy¿ najprawdopodobniej zawieraj¹ szcz¹tki
kostne wydobyte przy wybieraniu piasku potrzebnego do prac budowlanych zwi¹zanych z przebudow¹ kocio³a i klasztoru dominikanów8 oraz ze
stopniowym zajmowaniem terenu cmentarza pod
zabudowê.
Do grobu sk³adano zw³oki pojedynczych osób.
Pomimo natrafienia w jamach, jak wspomniano
wczeniej, koci dodatkowych osób, nie mo¿na
stwierdziæ w sposób przekonuj¹cy, czy by³y to pochówki podwójne. Nie odkryto równie¿ pochówków
zbiorowych ani ossuariów9.
Zarysy jam grobowych uda³o siê zarejestrowaæ
w 90 przypadkach (oraz 2 przypuszczalnych), co stanowi nieco poni¿ej 45% wszystkich pochówków.
Niewiele z nich zachowa³o siê w pe³nym zarysie.
Zdecydowana wiêkszoæ by³a zniszczona przez inne
jamy grobowe, wkopy budowlane czy larseny. Zachowane jamy mia³y kszta³t prostok¹ta o zaokr¹glonych naro¿ach i by³y niewiele wiêksze, ni¿ z³o¿one
w nich zw³oki. Mo¿na zatem przypuszczaæ, i¿ w
przypadku odkrytych na tym cmentarzu grobów jamy
by³y kopane na wymiar. Nie stwierdzono przypadków jam znacznie d³u¿szych czy szerszych, ni¿ pochowani w nich zmarli (z wyj¹tkiem grobu nr 170),
ani te¿ sytuacji, w których zmar³ego wt³oczono do
zbyt ma³ej dla niego jamy grobowej. Groby z zachowanymi zarysami jam wyst¹pi³y g³ównie na obszarze placu Dominikañskiego, przy ul. w. Katarzyny
i ul. Krawieckiej, a wiêc w starszej partii cmentarza. W obrêbie wykopu w alei J. S³owackiego jamy
grobowe by³y zachowane fragmentarycznie, najczêciej zniszczone przez kolejne nawarstwiaj¹ce siê
pochówki (por. dalej).
8

9

Badania geologiczne wykaza³y, i¿ z³o¿a piasków wystêpuj¹ce w okolicy placu Dominikañskiego wyj¹tkowo dobrze
nadawa³y siê do celów budowlanych (Chmal i in. 1993, s.
394).
We Wroc³awiu odkryto dotychczas 2 ossuaria. Jedno z nich
wznosi³o siê na dziedziñcu przed kocio³em w. El¿biety
i nosi³o wezwanie w. Materna (Buko, Niegoda 1999, s.
337348). Drugie to kaplica p.w. w. w. Fabiana i Sebastiana wybudowana w kompleksie szpitalnym przy kociele p.w. Ducha w. (zob. Romanow, Romanow, w tym tomie).

Na przewa¿aj¹cej czêci zbadanego obszaru (plac
Dominikañski, Kacerska Górka, ul. w. Katarzyny, ul.
Krawiecka) pochówki znajdowa³y siê na jednym poziomie, a zarysy jam nie nak³ada³y siê na siebie. Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono ich przecinanie siê  zarysy grobów 14 i 16 na³o¿y³y siê na grób
15, za zarysy 21 i 22 na 23 (Piszcza³owski i in. 1993,
s. 41). Sytuacja ta mo¿e wiadczyæ zarówno o krótkotrwa³ym u¿ytkowaniu tych partii cmentarza, jak
i du¿ej przestrzeni przeznaczonej na pochówki. Byæ
mo¿e by³y one tak¿e w jaki sposób oznaczane na
powierzchni ziemi np. przez niewielki kopiec-mogi³ê. Natomiast wielokrotne nawarstwianie siê grobów
zaobserwowano bli¿ej wi¹tyni, w obrêbie wykopu
w alei J. S³owackiego, gdzie na obszarze ok. 70 m2
zarejestrowano 132 pochówki w 8 poziomach10. Sytuacja ta wi¹¿e siê zapewne z budow¹ fortyfikacji
miejskich ukoñczonych najpóniej na pocz¹tku lat 60.
XIII w., a tym samym ograniczeniem przestrzeni sepulkralnej (£aciuk 1993, s. 33).
Trudno oszacowaæ, czy groby na cmentarzu przy
kociele w. Wojciecha by³y kopane wed³ug jakiego z góry ustalonego porz¹dku przestrzennego. Jest
to spowodowane ograniczeniami, jakie stwarzaj¹
wymiary wykopów archeologicznych oraz zniszczeniem czêci cmentarza przez póniejsze prace budowlane. W partiach bardziej oddalonych od kocio³a mo¿na siê dopatrzyæ uk³adu rzêdowego na niewielkich odcinkach, w uk³adzie 34 grobów, jak np. na
placu Dominikañskim (groby 2124 oraz 1416 i 18)
czy przy ul. w. Katarzyny (groby 183186) (zob.
ryc. 2, 4) . Podobnie wygl¹da sytuacja w wykopie
w al. J. S³owackiego, gdzie rzêdowy uk³ad 35 pochówków, równie¿ na osi NS, mo¿emy zaobserwowaæ na kolejnych poziomach, w obrêbie 140148
metra bie¿¹cego wykopu (zob. ryc. 6974).
Znaczna czêæ odkrytych grobów by³a uszkodzona. Pochówki niszczono podczas postêpuj¹cych prac
budowlanych w obrêbie placu Dominikañskiego oraz
przez intensywne u¿ytkowanie cmentarza przy kociele. Niektóre groby by³y widoczne jedynie w profilu wykopu (pochówki nr 2130). Odkrywane szkielety rzadko by³y kompletne, choæ stan ich zachowania umo¿liwi³ dokonanie obserwacji dotycz¹cych
u³o¿enia zmar³ych, jak i przeprowadzenie analiz
antropologicznych.
10

W dokumentacji terenowej oznaczono je numerami IVIII.
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DANE ANTROPOLOGICZNE
Analizy antropologiczne szcz¹tków kostnych
odkrytych na cmentarzu przy kociele w. Wojciecha zosta³y wykonane przez antropologów z Katedry Antropologii UWr oraz Zak³adu Antropologii
PAN we Wroc³awiu11.
W 155 przypadkach uda³o siê ustaliæ wiek zmar³ego, natomiast w 84 przypadkach  p³eæ. Wyró¿niono nastêpuj¹ce kategorie wiekowe: infans I, infans I/II, infans II, juvenis, adultus, adultus/maturus, maturus oraz maturus/senilis 12, a tak¿e osobn¹
kategoriê szcz¹tków nale¿¹cych do osobników doros³ych, u których nie da³o siê ustaliæ wieku w sposób bardziej precyzyjny. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
w odkrytych grobach nie natrafiono na szcz¹tki osób
w wieku senilis, czyli w wieku ponad 50 lat. Wród
zmar³ych zidentyfikowano 43 kobiety i 41 mê¿czyzn
(zob. wykres 1).
Najwiêcej szkieletów mo¿na zaliczyæ do kategorii
adultus (57) i maturus (12) oraz adultus/maturus (8).
Wród szkieletów mêskich najwiêcej wyró¿niono
osobników w wieku adultus (19) i maturus (8). Natomiast wród szkieletów kobiecych najliczniej wystêpowa³y osobniki w wieku adultus (23 + 4 adultus/maturus). Przyjmuje siê, i¿ w redniowieczu
wystêpowa³o zjawisko nadumieralnoci kobiet, co
wynika³o z gorszego od¿ywiania i niebezpieczeñstw
zwi¹zanych z ci¹¿¹ i porodem (Kwiatkowska 2005a,
s. 29, 63). Zjawiskiem charakterystycznym dla populacji redniowiecznych by³a równie¿ wysoka
miertelnoæ dzieci. Jednak w wydobytym materiale kostnym zjawisko to zazwyczaj nie jest dobrze
czytelne ze wzglêdu na s³aby stan zachowania siê
szkieletów dzieciêcych. Na cmentarzu na placu Dominikañskim liczba zidentyfikowanych pochówków
dzieci wynosi³a 20, czyli ok. 10% wszystkich odkry-

11

12

Zob. Gronkiewicz, Kwiatkowska, Mess 1993; Gronkiewicz,
D¹browski 1999; Gronkiewicz 1999; Gronkiewicz, D¹browski 2000; Kwiatkowska 2005b.
Dla poszczególnych kategorii przedzia³y wiekowe wynosz¹:
infans I  17 lat, infans II  715 lat, juvenis  1520 lat,
juvenis/adultus  1821 lat, adultus  2035 lat, adultus/
maturus  3040 lat, maturus  3550 lat, maturus/senilis
 4555 lat, wg Kwiatkowska 2005a, s. 34.

tych grobów. Interesuj¹cym odkryciem by³ grób nr
16, gdzie natrafiono na niewielk¹, drewnian¹ trumienkê ze szcz¹tkami 5-miesiêcznego p³odu.
Dziêki ladom zachowanych na szcz¹tkach kostnych mo¿emy równie¿ wnioskowaæ o warunkach,
w jakich ¿y³a dana osoba, o jej nawykach ¿ywieniowych oraz przebytych chorobach i urazach. Dla populacji redniowiecznego Wroc³awia takie analizy
przeprowadzi³a B. Kwiatkowska (2005a). Wed³ug jej
ustaleñ mieszczanie pochowani przy kociele w.
Wojciecha nale¿eli do kategorii redniozamo¿nych,
o czym wiadczy stosunkowo rzadkie wystêpowanie ladów przebytych stresów fizjologicznych czyli
np. okresowego niedo¿ywienia czy chorób. Natomiast autorka zanotowa³a wysok¹ iloæ przypadków
próchnicy (70% wszystkich przebadanych szkieletów). Zjawisko to mog³o byæ spowodowane przez
czêstsze spo¿ywanie pokarmów bogatych w wêglowodany i znacznie rozdrobnionych, np. bia³ego pieczywa i s³odyczy (Kwiatkowska 2005a, s. 70). Doæ
czêste by³y równie¿ zmiany degeneracyjne krêgos³upa, wiadcz¹ce o przeci¹¿eniach spowodowanych
prac¹ fizyczn¹ (Kwiatkowska 2005a, s. 84, tab. 51).
W 5 przypadkach zaobserwowano na kociach lady
po przebytych urazach b¹d zranieniach. Na czaszce
mê¿czyzny maturus z grobu 86 widoczny jest lad
po uderzeniu zadanym ostrokrawêdziastym narzêdziem. Na jednym z ¿eber mê¿czyzny maturus z grobu 87 zaobserwowano lad z³amania, podobnie jak
na prawej koci ³okciowej i promieniowej mê¿czyzny adultus pochowanego w grobie 106 (Gronkiewicz, D¹browski 1999, s. 29). U mê¿czyzny (?) adultus z pochówku 95, na koci czo³owej widoczny jest
otwór bêd¹cy ladem po zranieniu ostrym przedmiotem, byæ mo¿e grotem strza³y (Gronkiewicz, D¹browski 1999, s. 30). Za na czaszce kobiety adultus z grobu 184, nad prawym oczodo³em zaobserwowano lady 3 równoleg³ych, p³ytkich, krótkich
ciêæ (Gronkiewicz, D¹browski 2000, s. 23). Geneza tego urazu nie zosta³a wyjaniona.
Na przebadanych szcz¹tkach nie zarejestrowano
ladów ki³y, grulicy czy tr¹du, choæ przypuszczalnie te schorzenia równie¿ by³y utrapieniem mieszkañców redniowiecznego Wroc³awia.

U£O¯ENIE ZMAR£YCH
Zmar³ych chowano w grobach zorientowanych na
osi EW, zgodnie ze redniowiecznym rytua³em
chrzecijañskim. Inny wyznacznik tego rytu stano-
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wi³o pochowanie zmar³ego g³ow¹ w kierunku zachodnim. Tak¹ orientacjê z niewielkimi odchyleniami
na NW, stwierdzono w 151 przypadkach, co stano-
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wi 93,8% ze 161 pochówków, dla których uda³o siê
ustaliæ kierunek u³o¿enia czaszki. Wydawa³oby siê
zatem, ¿e ten wymóg chrzecijañskiego pogrzebu by³
przestrzegany konsekwentnie. Jednak na tym samym
cmentarzu ods³oniêto równie¿ 3 pewne (groby 14,
171, 188) i 3 prawdopodobne (groby 7, 172, 191)
pochówki, w których zmarli spoczywali u³o¿eni g³owami na wschód. Ponadto w 3 przypadkach stwierdzono u³o¿enie zmar³ego g³ow¹ na SE (groby 13, 20,
28), za w 1, byæ mo¿e, u³o¿enie g³ow¹ na S (grób
31?). Wród osobników pochowanych g³owami na
E zidentyfikowano 3 kobiety (pochówki 14, 188,
191), za z g³ow¹ na SE pogrzebano 2 dzieci (w grobie 13  infans II, a w 20  infans I) oraz przypuszczalnie doros³ego mê¿czyznê (grób 28). W pozosta³ych przypadkach nie uda³o siê ustaliæ ani p³ci,
ani wieku zmar³ej osoby.
Obecnoæ pochówków, w których uk³adano zmar³ych g³owami skierowanymi na E b¹d na SE na

omawianym cmentarzu jest, poza wczesnymi elementami wyposa¿enia, przes³ank¹ o jego funkcjonowaniu przed powstaniem budowli sakralnej. Pochówki te znajdowa³y siê na posesjach: plac Dominikañski 3 i 5, Zau³ek Niski oraz pod ul. w. Katarzyny, czyli w czêci cmentarza oddalonej od kocio³a.
W redniowieczu znakomita wiêkszoæ zmar³ych
by³a chowana na wznak, w pozycji wyprostowanej.
Niekiedy tylko stwierdza siê pozycjê odwrotn¹  na
brzuchu, ale wówczas najczêciej mamy do czynienia z zabiegiem antywampirycznym, a zw³oki dodatkowo okazjonalnie zabezpieczano przed powrotem
do wiata ¿ywych, np. przebijaj¹c je ko³kami czy
przykrywaj¹c kamieniem. Sporadycznie te¿ zw³oki
u³o¿one s¹ na boku z podkurczonymi rêkami. Na
cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha wszêdzie
tam, gdzie stan zachowania szkieletu pozwala³ na
okrelenie u³o¿enia, stwierdzono pozycjê wyprostowan¹, na wznak.

U£O¯ENIE R¥K
W redniowieczu, a praktycznie do dzi, stwierdzamy cztery podstawowe uk³ady r¹k oraz liczne
kombinacje odmiennego u³o¿enia prawej i lewej
rêki. Jest to, jak siê zdaje, nie doæ jeszcze doceniana cecha diagnostyczna pomocna przy datowaniu
zw³aszcza nekropoli m³odszych, kiedy zmarli pozbawieni s¹ najczêciej wyposa¿enia (Wachowski
2002). Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha
istnia³o ju¿ we wczesnym redniowieczu, a na pomniejszonym obszarze funkcjonowa³o do schy³ku
pónego redniowiecza. Odznacza siê wiêc pe³nym
spektrum podstawowych uk³adów r¹k oraz wieloma
kombinacjami odmiennego u³o¿enia prawej i lewej
rêki. Uk³ad r¹k by³ czytelny w 55 przypadkach
(27,2% wszystkich odkrytych pochówków). Najczêciej zmarli mieli rêce wyci¹gniête wzd³u¿ boków
(14 przypadków), a niemal tyle samo (12) odkryto
grobów, w których zmarli spoczywali z rêkami na
linii pasa. W omiu przypadkach zmar³ych pochowano z rêkami u³o¿onymi na miednicy, a w dwu
z rêkami na klatce piersiowej13. W pozosta³ych przypadkach wyst¹pi³y warianty powy¿szych uk³adów
(jedna rêka na linii pasa, druga na miednicy; jedna
13

Pochówki, w których zmarli zostali z³o¿eni z rêkami wyci¹gniêtymi wzd³u¿ boków, odkryto w obrêbie wykopów na
pl. Dominikañskim, w alei J. S³owackiego na poz. I,VI i VII
oraz przy ul. Krawieckiej, wariant: rêce na brzuchu stwierdzono w wykopie w alei S³owackiego na poz. I,II,II,IV,V
i VII, za rêce na miednicy w wykopie na pl. Dominikañskim oraz w alei S³owackiego na poz. II,IV,V i VIII.

rêka na piersiach, druga na miednicy; jedna rêka na
piersiach, druga na linii pasa) lub zachowane by³y
koci tylko jednej koñczyny górnej.
Po analizie sytuacji na innych cmentarzyskach
oraz uwzglêdnieniu hipotetycznie wystêpuj¹cych
sytuacji, wyró¿niono nastêpuj¹ce uk³ady r¹k.
A/A  obie rêce wyci¹gniête wzd³u¿ boków. Ten
najwczeniejszy uk³ad stwierdzono na cmentarzysku
przy kociele w. Wojciecha w 14 pochówkach, co
stanowi 25,4 % ogólnej liczby grobów z czytelnym
u³o¿eniem obu r¹k (groby 4, 8, 12, 36, 37, 42, 103,
111, 112, 164, 199, 200, 202).
A/Bl  prawa rêka wyci¹gniêta wzd³u¿ boku,
lewa lekko ugiêta w stawie ³okciowym, tak i¿ d³oñ
spoczywa na miednicy. Tego rodzaju uk³ad nie zosta³ stwierdzony na cmentarzysku przy kociele w.
Wojciecha.
A/Bp  lewa rêka wyci¹gniêta wzd³u¿ cia³a, prawa lekko ugiêta w stawie ³okciowym tak, ¿e d³oñ
spoczywa na miednicy. Na cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha uk³ad ten stwierdzono jedynie
w grobie 6, co stanowi 1,8% ogólnej liczby grobów
z czytelnym uk³adem obu r¹k.
A/Cl  prawa rêka wyci¹gniêta wzd³u¿ cia³a, lewa
zgiêta pod k¹tem prostym w stawie ³okciowym i u³o¿ona w linii pasa. Na cmentarzysku przy kociele w.
Wojciecha nie stwierdzono tego rodzaju uk³adu.
A/Cp  lewa rêka wyci¹gniêta wzd³u¿ cia³a, prawa ugiêta pod k¹tem prostym w stawie ³okciowym
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i u³o¿ona w linii pasa. Z cmentarzyska przy kociele w. Wojciecha nie jest znany tego rodzaju uk³ad.
B/B  obie rêce lekko ugiête w stawie ³okciowym
i u³o¿one na miednicy. Tego rodzaju uk³ad stwierdzono w 9 grobach (14, 73, 80, 91, 95, 106, 112, 113,
155), co stanowi 16,4% ogólnej liczby grobów
z czytelnym u³o¿eniem r¹k.
B/Cl  prawa rêka lekko ugiêta w stawie ³okciowym  d³oñ u³o¿ona na miednicy, lewa ugiêta pod
k¹tem prostym i u³o¿ona w linii pasa. Przy kociele
w. Wojciecha uk³ad ten wyst¹pi³ w 2 pochówkach
(52 i 134), co stanowi 3,6% ogólnej liczby grobów
z czytelnym uk³adem r¹k.
B/Cp  lewa rêka lekko ugiêta w stawie ³okciowym  d³oñ u³o¿ona na miednicy, prawa ugiêta pod
k¹tem prostym i u³o¿ona w linii pasa. Na cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha stwierdzono taki
uk³ad w 3 grobach (66, 130, 144), co stanowi 7,3%
ogólnej liczby grobów z czytelnym uk³adem r¹k.
C/C  obie rêce ugiête w stawie ³okciowym pod
k¹tem prostym i u³o¿one w linii pasa. Uk³ad ten
stwierdzono w 12 grobach (61, 65, 71, 72, 84, 92,
100, 118, 131, 132, 133, 152), co stanowi 21,8%
ogólnej liczby grobów z czytelnym uk³adem r¹k.
D/Ap  lewa rêka silnie ugiêta w stawie ³okciowym i u³o¿ona na piersiach, prawa wyci¹gniêta
wzd³u¿ boku. Tego rodzaju uk³ad nie zosta³ stwierdzony na cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha.
D/Al  prawa rêka silnie ugiêta w stawie ³okciowym i u³o¿ona na piersiach, lewa wyci¹gniêta
wzd³u¿ boku. Uk³ad ten nie zosta³ stwierdzony na
cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha.
B/Dl  prawa rêka silnie ugiêta w stawie ³okciowym i u³o¿ona na piersiach, lewa zgiêta pod k¹tem
prostym, u³o¿ona na miednicy. Uk³ad ten nie zosta³

stwierdzony na cmentarzysku przy kociele w.
Wojciecha.
B/Dp  lewa rêka silnie ugiêta w stawie ³okciowym i u³o¿ona na piersiach, prawa lekko zgiêta 
d³oñ spoczywa na miednicy. Uk³ad ten stwierdzono
w grobie 63, co stanowi 1,8% ogólnej liczby grobów z czytelnym uk³adem obu r¹k.
C/Dl  prawa rêka ugiêta w stawie ³okciowym
pod k¹tem prostym i u³o¿ona w linii pasa, lewa silnie zgiêta i u³o¿ona na piersiach. Uk³ad ten nie zosta³ stwierdzony na cmentarzysku przy kociele w.
Wojciecha.
C/Dp  lewa rêka zgiêta w stawie ³okciowym pod
k¹tem prostym i u³o¿ona w linii pasa, prawa silnie
zgiêta i u³o¿ona na piersiach. Uk³ad ten stwierdzono jedynie w grobie 75, co stanowi 1,8% ogólnej
liczby grobów z czytelnym uk³adem r¹k.
D/D  obie rêce silnie zgiête w stawie ³okciowym
i u³o¿one na piersiach. Uk³ad ten stwierdzono
w dwóch grobach (nr 64, 119), co stanowi 3,6%
ogólnej liczby grobów z czytelnym uk³adem r¹k.
Jeli chodzi o uk³ad nóg, to w zdecydowanej
wiêkszoci chowano zmar³ych z nogami wyprostowanymi. W jednym przypadku zmar³y by³ u³o¿ony
z nogami ugiêtymi w stawach kolanowych (nr 143),
w innym za prawa noga zmar³ego by³a ugiêta
w kolanie i odwiedziona na zewn¹trz (nr 76). Odkryto te¿ jeden pochówek, gdzie zmar³y mia³ nogi
skrzy¿owane w okolicy stawów skokowych i rêce
skrzy¿owane na piersiach (nr 64). Taki uk³ad koñczyn móg³by wiadczyæ o tym, ¿e zmar³ego pochowano owiniêtego w ca³un. Byæ mo¿e ladem takiego pochówku jest równie¿ grób nr 119. Rêce zmar³ego by³y doæ ciasno skrzy¿owane na klatce piersiowej, a palce prawej d³oni jak gdyby obejmowa³y
lewe ramiê.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
Konstrukcje dranicowe
W literaturze obcej jak i polskiej, powiêconej
obrz¹dkowi pogrzebowemu w redniowieczu, istnieje doæ du¿a dowolnoæ w pos³ugiwaniu siê terminami dotycz¹cymi ró¿nego rodzaju konstrukcji drewnianych, zw³aszcza za nadu¿ywanie pojêcia trumna w odniesieniu do ladów ka¿dej niemal konstrukcji stwierdzanych w grobach. Mniej sporne s¹ trumny k³odowe, ale na ziemiach polskich odkrywane s¹
one stosunkowo rzadko.
Stosuj¹c takie terminy, jak deska spodnia, nakrywaj¹ca (wierzchnia), szalowanie niepe³ne, pe³ne
i wreszcie trumna, czêæ badaczy kieruje siê cecha-
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mi konstrukcyjnymi, inni natomiast takimi wzglêdami, jak mo¿liwoæ transportu, izolacja od wiata
¿ywych, przyrody. Jak siê zdaje, trzeba mieæ na
uwadze wszystkie te wzglêdy, a tak¿e nale¿y rozwa¿aæ sytuacjê zarówno w domu zmar³ego jak i na
cmentarzu. Przyk³adowo bowiem deska nakrywaj¹ca stwierdzana na cmentarzysku dowodzi chêci izolacji zmar³ego od wiata ¿ywych i przyrody, a w domu zmar³ego mog³a byæ b¹d w ogóle nie u¿yta,
b¹d (jako spodnia) wykorzystana do transportu
zmar³ego.
W wietle dotychczasowych obserwacji wydzieliæ mo¿na kilka ró¿nego rodzaju konstrukcji drew-
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nianych, jak te¿ ich kombinacje. Wyró¿niæ mo¿na
przy tym konstrukcje poziome (deska spodnia
i wierzchnia) oraz pionowe (szalowanie wzd³u¿ne
i pe³ne).
A  deska spodnia. G³ówna jej funkcja to rodek transportu z domu na cmentarz. Przyj¹æ mo¿na,
¿e ju¿ w domu zw³oki spoczywa³y na desce  by³by
to przedmiot s³u¿¹cy do ekspozycji zw³ok w trakcie obrzêdów oraz ich eksportacji. W grobie mog³a
tak¿e zapewniaæ czêciow¹ izolacjê od wiata przyrody, aczkolwiek trudno przes¹dzaæ, czy ówczeni
mieli ten cel na wzglêdzie.
B  deska przykrywaj¹ca (wierzchnia). Zasadnicza jej funkcja to izolacja od wiata ¿ywych, ale
dopiero w trakcie pochówku. W domu zmar³y móg³
bowiem na niej spoczywaæ, a w drodze na cmentarz
s³u¿yæ mog³a jako rodek transportu. Podobnie jak
poprzednio, równie¿ deska przykrywaj¹ca mog³a
równie¿ w zamierzeniu ówczesnych izolowaæ zmar³ego od wiata przyrody.
C (A+B)  deska spodnia i przykrywaj¹ca. Nie
jest to nowa konstrukcja, a jedynie po³¹czenie dwu
ju¿ opisanych i to zarówno w sensie konstrukcyjnym,
jak i funkcjonalnym.
D  szalowanie wzd³u¿ne. G³ówna jego funkcja
to czêciowa izolacja od wiata przyrody. Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ, ¿e pewien wp³yw na zastosowanie tego rodzaju konstrukcji mia³y miejscowe
warunki glebowe.
E  szalowanie pe³ne. Jest to w³aciwie uzupe³niona o szalowanie poprzeczne konstrukcja poprzednia. W pe³niejszym te¿ stopniu izolowa³a od wiata przyrody. Stwierdzane w trakcie badañ pozosta³oci pozwalaj¹ na wyró¿nienie dwu wariantów konstrukcyjnych.
E.1  deski pod³u¿ne i poprzeczne po³¹czone s¹
w naro¿nikach w nieczytelny dla nas sposób.
E.2  deski poprzeczne rozpieraj¹ deski wzd³u¿ne, co w terenie zaznacza siê istnieniem odrostków
desek wzd³u¿nych.
E.3  deski pod³u¿ne i poprzeczne po³¹czone s¹
w naro¿nikach na zr¹b, co w terenie zaznacza siê
istnieniem odrostków desek wzd³u¿nych i poprzecznych.
F (A+D lub E)  kombinacja deski spodniej
z szalowaniem.
F.1(A+D)  deska spodnia i szalowanie wzd³u¿ne.
F.2 (A+E)  deska spodnia i szalowanie pe³ne.
W obu wypadkach konstrukcje te mog³y s³u¿yæ
w domu zmar³ego do ekspozycji zw³ok, a nastêpnie pe³niæ funkcjê rodka transportu na cmentarz.

G (B+D lub E)  kombinacja deski wierzchniej
z szalowaniem.
G.1 (G+D)  deska wierzchnia i szalowanie
wzd³u¿ne.
G.2 (G+E)  deska wierzchnia i szalowanie pe³ne.
Jest to w aspekcie funkcjonalnym zaprzeczenie
poprzednich konstrukcji. Szalowanie z desk¹
wierzchni¹ nie mog³o s³u¿yæ ani do ekspozycji
zw³ok, ani jako rodek transportu. Konstrukcja taka
mog³a powstaæ dopiero na cmentarzu w celu izolacji od przyrody b¹d wiata ¿ywych.
H (C+E)  deska spodnia i wierzchnia oraz szalowanie pe³ne. Tego rodzaju konstrukcja, w odniesieniu do której z pe³nym przekonaniem mo¿emy
u¿yæ terminu trumna, izolowa³a zmar³ego zarówno
od wiata ¿ywych, jak i przyrody. S³u¿y³a te¿ zapewne jako rodek transportu na cmentarz. Jeszcze
w domu zmar³ego, przy otwartym wieku, trumna mog³a byæ z powodzeniem wykorzystywana do ekspozycji zw³ok. Pod wzglêdem konstrukcyjnym,
a tak¿e formalnym, na cmentarzyskach redniowiecznych wystêpuj¹ dwie odmiany trumien.
H.1  trumna o ciankach bocznych wykonanych
z jednej dranicy, ustawionej mniej wiêcej prostopadle.
H.2  trumna o ciankach bocznych wykonanych
z dwu dranic, zmontowanych pod k¹tem rozwartym,
co w przekroju poprzecznym w terenie widoczne jest
jako forma dwusto¿kowata.
Konstrukcja H.1 pojawi³a siê na ziemiach polskich wczeniej ani¿eli H.2, aczkolwiek nie zosta³a
przez ni¹ wyparta. Na l¹sku najstarszy przyk³ad
trumny dwusto¿kowatej znamy z grobu 66 na cmentarzysku datowanym na XIXII w. w Starym Zamku
(Wachowski 1992, ryc. 42a). Jest to jednak, jak na
razie odosobniony, przyk³ad tak wczesnego u¿ycia
trumny dwusto¿kowatej i nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
mamy tu do czynienia z za³amaniem siê cianek
bocznych.
Pewne uporz¹dkowanie kwestii terminologicznych dotycz¹cych drewnianych konstrukcji dranicowych (trumny k³odowe s¹ na ogó³ doæ jednoznacznie interpretowane) mo¿e przyczyniæ siê w przysz³oci do sprecyzowania chronologii poszczególnych
konstrukcji, wykrycia pewnych prawid³owoci, jak
np. zale¿noci od warunków glebowych oraz ewentualnego uchwycenia cech regionalnych. Ju¿ dzi
jednak wydaje siê pewne, przynajmniej w odniesieniu do l¹ska, ¿e trumny dranicowe nie pojawi³y siê
wczeniej ni¿ w XII wieku.
Rozwa¿aj¹c zagadnienie wieloci konstrukcji
i ich kombinacji w grobach redniowiecznych trze-
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ba mieæ wiadomoæ, ¿e przedstawiona klasyfikacja
ma g³ównie charakter porz¹dkuj¹cy. W rzeczywistoci bowiem niektóre konstrukcje, zw³aszcza z grupy niepe³nych, mog³y nigdy nie powstaæ, a archeolog stwierdza je w terenie z powodu z³ego stanu zachowania b¹d np. niedomogów metody wykopaliskowej (niewykonywanie przekrojów poprzecznych
i pod³u¿nych).
Trumny k³odowe
W materiale l¹skim stwierdzono, jak dot¹d, 2 rodzaje trumien k³odowych.
X.1  prosta d³ubanka jednokomorowa.
X.2  d³ubanka wielokomorowa z 1 du¿¹ komor¹,
w której sk³adano zw³oki i mniejsz¹ komor¹ lub
komorami powsta³ymi przez pozostawienie cianek
poprzecznych. Tego rodzaju trumna, w przekonaniu
ówczesnych, w sposób wyrany podkrela³a zwi¹zek miêdzy trumn¹ k³odow¹ a ³odzi¹-d³ubank¹.
Nie odkryto dot¹d deski przykrywaj¹cej trumnê
k³odow¹, ale jej stosowanie wydaje siê wysoce prawdopodobne.
Na cmentarzysku odkrytym na placu Dominikañskim w 3 przypadkach (groby 155, 160 i 161, poziom
V) stwierdzono niewielkie partie trumien k³odowych,
co nie pozwala na ich sklasyfikowanie. Rzadko wystêpuj¹c¹ na l¹sku, dobrze zachowan¹ trumnê k³odow¹ dwukomorow¹ (X.2) odkryto w grobie 115 na
cmentarzysku w Starym Zamku, datowanym na XI
1. po³. XII w. (Wachowski 1992, ryc. 62a).
Na nekropoli przy kociele w. Wojciecha na
lady drewnianych konstrukcji natrafiono w 87 grobach, czyli w blisko po³owie. Nie mo¿na oczywicie

wykluczyæ, ¿e wystêpowa³y one na tym cmentarzu
czêciej i zosta³y zniszczone przez kolejne pochówki.
Odkryto zarówno drewniane skrzynie (trumny)
w kszta³cie prostok¹ta (19 + 3 prawdopodobne) oraz
trapezu, czyli zwê¿aj¹ce siê w stronê stóp zmar³ego
(5 + 1 prawdopodobna), jak i pozosta³oci szalowania jamy grobowej. Szalunki mia³y formê cianek
bocznych, ewentualnie cianek z desk¹ spodni¹, b¹d
z desk¹ wierzchni¹ (przykrywaj¹c¹). Niektórych
zmar³ych sk³adano do grobu na pojedynczej desce
czyli marach lub desk¹ ich przykrywano. Zaobserwowano te¿ pochówki z desk¹ spodni¹ i wierzchni¹, bez cianek bocznych. Natrafiono równie¿ dwukrotnie na trumny o kszta³cie prostok¹ta, których
cianki poprzeczne rozpiera³y cianki wzd³u¿ne,
tworz¹c swoiste wypustki (groby nr 2 i 196).
W odkrywanych grobach w 2 przypadkach natrafiono na ¿elazne gwodzie. W grobie 141 stwierdzono obecnoæ gwodzi w 2 zachowanych naro¿nikach trumny, za w grobie 154 zarejestrowano
1 gwód w SE naro¿u konstrukcji drewnianej. Przypuszczalnie na tym cmentarzysku rzadko u¿ywano
gwodzi jako elementów spajaj¹cych deski trumien,
zamiast nich stosuj¹c zaciosy b¹d ³¹czenia z materia³ów organicznych, np. drewniane ko³ki. Ponadto
dwukrotnie znaleziono przedmioty opisane jako hipotetyczne okucie trumny. Na prawej koci udowej zmar³ego z grobu 41 ods³oniêto kawa³ek metalu. Drugi przedmiot odkryto w stropowej partii grobu nr 182 i opisano jako silnie skorodowany
przedmiot metalowy o d³ug. 5 cm i grub. 1 cm, byæ
mo¿e element ³¹cz¹cy deski trumny (Bykowski i in.
2000, s. 161; tu: ryc. 59).

WYPOSA¯ENIE
Po wprowadzeniu chrzecijañstwa na ziemiach
polskich i wraz z rozwojem sieci parafialnej zanika
zwyczaj wk³adania zmar³ym do grobu rozmaitych
darów, np. po¿ywienia, narzêdzi, broni czy amuletów. St¹d pochówki odkrywane podczas badañ na
redniowiecznych cmentarzach relatywnie rzadko
zawieraj¹ wyposa¿enie. Tê cechê H. Zoll-Adamikowa (1971) by³a sk³onna uwa¿aæ za jeden z wyró¿ników cmentarzysk przykocielnych. Wród odnajdywanych na cmentarzach przykocielnych przedmiotów dominowa³y ozdoby i czêci stroju, pojawia³y
siê równie¿ no¿e i monety oraz, w póniejszym okresie, dewocjonalia.
Na omawianym cmentarzysku wyposa¿enie znaleziono w 11 grobach, co stanowi 5,4% ogólnej liczby pochówków. Groby wyposa¿one skupia³y siê
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w oddalonej od kocio³a partii cmentarzyska oraz
w czêci odkrytej pod ulic¹ w. Katarzyny. Najliczniej wyst¹pi³y kab³¹czki skroniowe (5, ewentualnie
6 sztuk) i g³ownie no¿y (2, ewentualnie 3 sztuki).
Pierwsz¹ parê kab³¹czków odkryto w grobie nr
4. Le¿a³y one symetrycznie przy skroniach zmar³ej
kobiety adultus. By³y wykonane z o³owiu, oba mia³y g³adkie uszko, a ich rednica wynosi³a 2 cm (ryc.
87A; jeden z kab³¹czków nie zachowa³ siê). Te cechy pozwalaj¹ je zaliczyæ do typu III A wed³ug
Musianowicz/Kóèki-Krenz 14. Typ ten datowany jest
szeroko na 2 po³. XXIII w. Kolejna para kab³¹czków zosta³a ods³oniêta w grobie 39, w którym by³a
14

Jest to po³¹czona typologia K. Musianowicz (1948)
i H. Kóèki-Krenz (1971, 1993).
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pochowana kobieta w wieku adultus/maturus. Ozdoby le¿a³y przy obu skroniach zmar³ej. By³y one wykonane z cienkiego drutu srebrnego(?), a ich rednica
wynosi³a 7 cm (ryc. 86). Tego typu okazy zalicza siê
do typu III C wed³ug Musianowicz/Kóèki-Krenz
i datowane s¹ na XIpo³. XIV w. Nastêpny kab³¹czek le¿a³ przy prawej skroni kobiety w wieku adultus w grobie nr 183. Jest to niewielki okaz o rednicy 2 cm, wykonany z cyny (?) (ryc. 87 C). Mieci
siê on w typie III A wed³ug Musianowicz/Kóèki-Krenz. Jeszcze jeden kab³¹czek, wykonany z br¹zu platerowanego srebrem, odkryto w okolicy grobów 21 i 22 na posesji Zau³ek Niski, jednak jego
zwi¹zek z konkretnym pochówkiem jest problematyczny (ryc. 87 B).
Do ozdób nale¿¹ te¿ 2 piercionki z br¹zu, znalezione na paliczku prawej d³oni kobiety (?) w grobie nr 146. Oba by³y wykonane z drutu br¹zowego
o gruboci 0,1 cm i lekko poszerzone w czêci rodkowej. rednica jednego z piercionków wynosi³a
2 cm, za drugiego  1,8 cm. Na zewnêtrznej powierzchni poszerzonej czêci wiêkszego piercionka widnieje wyryty znak ukonego krzy¿a, obecnie
doæ mocno zatarty. Za na piercionku mniejszym
widnieje znak ><>< (ryc. 88). Piercionki tego typu
datuje siê nie wczeniej ni¿ na schy³ek XII w. Ponadto w grobie 180, gdzie pochowano mê¿czyznê
adultus/maturus, na wysokoci jego obojczyków
natrafiono na konkrecjê skorodowanego metalu,
bêd¹c¹ byæ mo¿e reliktem ozdoby (ryc. 59).
No¿e odkryto przypuszczalnie w 3 pochówkach.
Pierwszy zosta³ znaleziony w grobie 182, przy prawej nodze zmar³ego, na wysokoci stawu kolanowego. By³a to silnie skorodowana g³ownia o wymiarach 22x3 cm. Dalszy okaz ods³oniêto przy prawym
boku mê¿czyzny maturus w grobie 194. Wed³ug
odkrywcy d³ugoæ no¿a wynosi³a maks. 10 cm,
a szerokoæ  2 cm. Obecnie g³ownia jest bardzo skorodowana, a jej dalsza klasyfikacja nie jest mo¿liwa. Ponadto w grobie 171 przy lewym boku zmar³ego natrafiono na wyd³u¿ony przedmiot ¿elazny,
bêd¹cy byæ mo¿e g³owni¹ no¿a. Z t¹ grup¹ zabytków mo¿na powi¹zaæ równie¿ zabytek z grobu nr
17, bêd¹cy okuciem pochewki no¿a, choæ na pozosta³oci pochwy czy samej g³owni nie natrafiono.
Na cmentarzu przy kociele w. Wojciecha znaleziono ponadto krzesiwo i ose³kê. Krzesiwo le¿a³o
przy biodrze mê¿czyzny maturus w grobie 99. Niestety, nie dysponujemy fotografi¹ ani rysunkiem tego
zabytku. Jedynie w sprawozdaniu zamieszczona jest
informacja, ¿e by³o to krzesiwo dwukab³¹kowe.
Natomiast ose³kê wykonan¹ z mu³owca odkryto

w grobie 194 wraz z no¿em przy lewym boku zmar³ego. Pierwotnie mia³a prawdopodobnie kszta³t prostopad³ocianu o przekroju kwadratowym, a dwie
przeciwlegle cianki s¹ silnie wypracowane. Jej d³ugoæ wynosi 8,2 cm, szerokoæ maksymalna  1 cm,
a szerokoæ minimalna  0,3 cm. W jednym z koñców wywiercono otworek o rednicy 0,7 cm, zwê¿aj¹cy siê do wnêtrza narzêdzia (ryc. 89).
Kolejnym zabytkiem znalezionym na cmentarzysku jest bardzo ma³y, kulisty wisiorek dzwoneczkowaty wykonany z br¹zu. Zosta³ on znaleziony w rejonie grobu 18, w czêci zniszczonej przez wkop.
Zatem nie wiadomo, czy mo¿emy go uznaæ za element wyposa¿enia grobowego.
Niew¹tpliwie najciekawszymi znaleziskami pochodz¹cymi z omawianego cmentarzyska s¹ srebrna moneta i okucie pochewki no¿a.
Monetê odkryto w grobie nr 39, w tym samym,
co 2 du¿e kab³¹czki skroniowe. Le¿a³a ona na drugim krêgu szyjnym zmar³ej kobiety, a wiêc pierwotnie mog³a siê znajdowaæ w jej ustach (ryc. 90). Wed³ug ekspertyzy prof. S. Suchodolskiego jest to denar krzy¿owy typu 991 Gumowskiego (1939) o wadze 0,8 i redn. 1,1 cm. Mo¿na datowaæ go na koniec XI w., choæ by³ w obiegu jeszcze na pocz¹tku
XII stulecia.
Br¹zowe dolne okucie pochewki no¿a zosta³o
ods³oniête w grobie 17 na wysokoci pasa zmar³ego. Jest to okaz zachowany fragmentarycznie,
o wymiarach: d³ugoæ  4,2 cm, szerokoæ  1,8 cm.
Kszta³t okucia jest stylizowany na g³owê zwierzêcia (ryc. 91). Tego typu okucia s¹ wyj¹tkowo rzadkimi znaleziskami na terenie Polski. Oprócz zabytku z Wroc³awia inne znane okazy pochodz¹ z cmentarzysk w Ka³dusie i Cewlinie oraz z ulicy w Kamieniu Pomorskim (Timpel 1987, s. 284285). Koncentracja tego typu zabytków wystêpuje w Turyngii i Meklemburgii oraz w okolicy Harzu, ponadto
pojedyncze okazy znane s¹ z obszaru po³udniowych
i zachodnich Niemiec, z Bornholmu i Finlandii
(Gross i in. 1993, s. 79, ryc. 6). W literaturze przedmiotu okucie te opisuje siê jako przedstawienia zoomorficzne, choæ wystêpuj¹ rozmaite interpretacje
motywu. Jest on okrelany jako wizerunek le¿¹cego zwierzêcia spogl¹daj¹cego do ty³u, lwa b¹d jelenia (Timpel 1987, s. 287; Gross i in. 1993, s. 78)
lub te¿ jako g³owa zwierzêca (Timpel 1987, s. 287).
Rozbie¿ne opinie wynikaj¹ g³ównie z daleko posuniêtej stylizacji i uproszczenia wizerunku. Trudno
te¿ wskazaæ okazy, które mog³yby pochodziæ z jednego warsztatu czy orodka wytwórczego, gdy¿ zabytki te charakteryzuje du¿a ró¿norodnoæ form
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i zdobnictwa. Za obszar wyjciowy okuæ zoomorficznych W. Timpel (1987, s. 290) uwa¿a rejon Westfalii i pó³nocnych okolic gór Harz wraz z przyleg³ymi
czêciami Dolnej Saksonii i rejonu Magdeburga.
Jeli chodzi o chronologiê tego typu okuæ, to wg I.
Gabriela (1988, s. 161171, za: Gross i in. 1993,
s. 78) mo¿na je datowaæ na kon. XI i XII w., inni
badacze przychylaj¹ siê do przesuniêcia datowania
na XII, ewentualnie pocz¹tek XIII w. (Gross i in.

1993, s. 78). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e du¿¹ czêæ zabytków odkryto w grodach i orodkach wczesnomiejskich, bêd¹cych równie¿ prê¿nymi orodkami handlowymi (m.in. Kolonia, Lipsk, Erfurt, Oldenburg,
Dorestad) (Timpel 1987, s. 294). W ich grono wpisuje siê równie¿ znalezisko z Wroc³awia, wyznaczaj¹ce ponadto po³udniowo-wschodni¹ granicê wystêpowania tych wyrobów.

DATOWANIE
Datowanie cmentarzyska odkrytego na placu
Dominikañskim rozpatrywaæ trzeba w oparciu o ró¿ne kategorie róde³. Stosunkowo nieliczne wyposa¿enie grobowe pozwala okreliæ czas funkcjonowania tej nekropoli od koñca XIpocz¹tku XII w. (denar krzy¿owy) do koñca XIII  pocz¹tku XIV w.
(du¿e kab³¹czki III C)15.
Za³o¿enie cmentarza w koñcu XI lub w pocz¹tkach XII w. poprzedza³o zatem zapewne wybudowanie pierwszego kocio³a p.w. w. Wojciecha, który
wg pónej, niepewnej tradycji zosta³ konsekrowany w 1112 r., za przed 1148 r. podarowany zakonowi kanoników regularnych. Bulla papie¿a Celestyna III z 1193 r. potwierdza³a prawa parafialne augustiañskiego klasztoru Najwiêtszej Marii Panny,
w tym tak¿e prawo do odprawiania pogrzebów.
Odkrycia dokonane podczas badañ archeologicznych na placu Dominikañskim pokaza³y, i¿ owa najstarsza partia nekropoli zajmowa³a znaczny obszar
(skrajne pochówki znalezione na Kacerskiej Górce,
przy ul. Krawieckiej i ul. w. Katarzyny). Potwierdza to równie¿ rozproszenie pochówków i ich sporadyczne jedynie przecinanie siê. Pierwotny zasiêg
cmentarza obejmowa³ pochówki odkryte przy parcelach plac Dominikañski 3 i 5, Zau³ek Niski 6 i 8,
Kacerska Górka 26 i Kacerska Górka  ulica oraz
w wykopach przy ul. w. Katarzyny i ul. Krawieckiej. Ta czêæ nekropoli przesta³a funkcjonowaæ po
po³. XIII, kiedy to omówiony teren zosta³ zaadaptowany na inne cele.
W odleg³oci ok. 30 m od obecnej po³udniowej
ciany kocio³a wzniesiono miejski mur obronny
oraz wytyczono fosê. Terem miêdzy murem a fos¹
oraz na zewn¹trz fosy zosta³ zagospodarowany przez
osadników. Odkryto tam relikty studni i pó³ziemianek pochodz¹cych sprzed po³owy XIII w. (Buko,
Piekalski 1993, s. 148). Mur obronny, którego bu15
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Moneta i kab³¹czki pochodz¹ z tego samego pochówku 
nr 39.

dowê datuje siê na lata 4060. XIII w. (Goliñski
1986), znacznie ograniczy³ teren klasztoru nale¿¹cego ju¿ wówczas do dominikanów. Z badañ archeologicznych wynika, i¿ na póniejszych parcelach
plac Dominikañski 3 i 5 w miejscu cmentarza funkcjonowa³o zaplecze budowy u¿ywane podczas kolejnych przebudów kompleksu klasztornego (£aciuk
1993, s. 33). Ponadto pod koniec XIII w. na parceli
plac Dominikañski 5, przy pó³nocnej krawêdzi muru
obronnego wzniesiono doæ du¿y budynek murowany, zapewne na cele gospodarcze klasztoru (Piszcza³owski i in. 1993, s. 55 i ryc. 2). Natomiast teren
przeznaczony do celów grzebalnych prawdopodobnie ogranicza³ siê do niezabudowanego obszaru miêdzy po³udniow¹ cian¹ kocio³a a murem miejskim.
Z tego zapewne wynika zagêszczenie i nawarstwianie siê pochówków, zaobserwowane w wykopie przy
alei J. S³owackiego. Zjawisko to mo¿e wiadczyæ
o tym, ¿e pochówki odkryte w pobli¿u kocio³a mog¹
byæ nieco m³odsze ni¿ groby rozproszone, znalezione
w okolicy póniejszego muru miejskiego oraz na
zachód od kocio³a.
Hipotezê tê potwierdzaj¹ znaleziska z zasypów
jam grobowych. Fragmenty ceramiki naczyniowej,
odkryte w pochówkach z alei J. S³owackiego, s¹
datowane w przewa¿aj¹cej czêci na XIII (g³ównie
2. po³owê) i pocz. XIV w. Tylko w 3 grobach (96,
103, 107) natrafiono na fragmenty naczyñ ceramicznych pochodz¹cych z koñca XIIpocz¹tku XIII w.
(zob. tab. 1). Ponadto w zasypach 40 grobów z tego
samego wykopu stwierdzono obecnoæ gruzu ceglanego i fragmentów zaprawy wapiennej, pochodz¹cych z kolejnych przebudów kocio³a (zob. tab. 2).
Z pracami budowlanymi wi¹¿¹ siê prawdopodobnie
3 obiekty odkryte w omawianym wykopie. Obiekt
3 by³ fragmentem du¿ego do³u powsta³ego podczas
wybierania piasku. Jego zarejestrowane w wykopie
wymiary wynosi³y 3,8×5 m. W stropie zasyp sk³ada³ siê z próchnicy przemieszanej w du¿¹ iloci¹
gruzu szachulcowego, gotyckiej zaprawy wapiennej
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i wêgli drzewnych. Ni¿ej stwierdzono równie¿ obecnoæ lunych koci ludzkich oraz ponad 500 fragmentów ceramiki naczyniowej. Obiekt ten zniszczy³
pochówki na poziomach IV i V, za w jego stropie
ods³oniêto groby nr 79, 80, 81 i 84. Jest on datowany na po³owê XIII1. po³owê XIV w. (Konczewski
i in. 2000, s. 110111). Na dwa kolejne obiekty natrafiono na poziomach IV. Obiekt 12 bêd¹cy wed³ug odkrywców pozosta³oci¹ niewielkiej budowli
murowanej porzuconej na etapie fundamentowania,
mia³ kszta³t prostok¹ta o zaokr¹glonych naro¿ach
i wymiary 1,1×1,8 m. W stropie obiektu znajdowa³a siê warstwa próchnicy przemieszanej z gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej. Obiekt ten,
niedatowany, niszczy³ pochówki na poziomach IV
(Konczewski i in. 2000, s. 120121). Natomiast jako
obiekt 13, nieregularny i o wymiarach 1,7×2,1 m,
okrelono 2 niewielkie filary fundamentowe wzniesione z cegie³ gotyckich ³¹czonych gotyck¹ zapraw¹.
Datowano go na 2. po³owê XIII-pocz¹tek XIV w. na
podstawie znalezionej we wkopie ceramiki naczyniowej. Podobnie jak obiekt 12, narusza³ on pochówki z poziomów IV (Konczewski i in. 2000, s. 121).
Z uwagi na wystêpowanie w omówionych obiektach i niektórych pochówkach zaprawy okrelonej
jako gotycka oraz na datowanie obiektów (po³.
XIII-pocz. XIV w.) nale¿y wzi¹æ pod uwagê 2 etapy przebudów kocio³a w. Wojciecha. Pierwszy z
nich to wzniesienie wczesnogotyckiego kocio³a
przeznaczonego dla dominikanów. Etap ten, datowany na 12501270 r., obejmowa³ budowê nowej jed-

noprzestrzennej nawy z transeptem. Natomiast kolejny to rozbudowa poaugustiañskiego prezbiterium,
rozpoczêta w 1295 r. i zakoñczona konsekracj¹ ca³ej budowli przez wroc³awskiego biskupa Nankera
w 1330 r. (Czechowicz, 1997, s. 17). Z rozwa¿añ
tych nale¿y wy³¹czyæ prace zwi¹zane z nadbudow¹
nawy i transeptu datowane na 14881500 r., z uwagi na niewystêpowanie w grobach materia³ów o metryce XV-wiecznej.
Obecnie nie posiadamy ¿adnych róde³ historycznych ani archeologicznych, które wiadczy³yby, i¿
omawiany cmentarz móg³ byæ u¿ytkowany w pónych fazach redniowiecza i w okresie nowo¿ytnym16. Na planie Weinerów z 1562 r. cmentarzami
by³y zapewne tereny zielone otaczaj¹ce koció³, jak
np. Nieubegrebnus wokó³ kocio³a Salwatora,
cmentarze przy kocio³ach w. Krzysztofa czy w.
Barbary. Natomiast przy klasztorze dominikanów
tereny pokryte zieleni¹ znajdowa³y siê jedynie miêdzy kocio³em w. Wojciecha a kocio³em w. Katarzyny nale¿¹cym do dominikanek, w wirydarzu
klasztoru dominikanów oraz na niewielkim skrawku miêdzy budynkami gospodarczymi (?), po³udniowym skrzyd³em klasztoru (wzniesionym w 1465 r.)
oraz brzegiem Odry. Teren przy po³udniowej cianie kocio³a w. Wojciecha, ograniczony przez budynki mieszkalne i mur, pe³ni³ ju¿ wtedy raczej funkcjê dziedziñca/placu kocielnego. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e cmentarz funkcjonowa³ po pó³nocnej stronie kocio³a, choæ hipotezê tê potwierdzi³yby dopiero
badania archeologiczne.

***
Zakres prac wykopaliskowych prowadzonych
w okolicach obecnego placu Dominikañskiego
umo¿liwi³ szersze spojrzenie na organizacjê przestrzenn¹ i funkcjonowanie cmentarza we Wroc³awiu
w okresie przedlokacyjnym i wczesnomiejskim.
Wyniki badañ na cmentarzysku przy kociele w.
Wojciecha dostarczy³y wielu informacji o redniowiecznym rytuale pogrzebowym oraz pozwoli³y na
zweryfikowanie niektórych hipotez.
Przede wszystkim, jak stwierdzono, pierwotny
cmentarz zajmowa³ znaczny obszar. Powszechnie
przyjmuje siê, i¿ redniowieczne cmentarze przykocielne mia³y ograniczon¹ powierzchniê. W przypadku tego cmentarza mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ograniczenie jego przestrzeni u¿ytkowej nast¹pi³o chyba
w momencie lokacji i rozplanowywania miasta,
a z ca³¹ pewnoci¹ wraz z budow¹ fortyfikacji miej-

skich w 2. po³. XIII w. Pocz¹tkowo za funkcjonowa³ jako rozleg³e pole grzebalne.
Czas funkcjonowania tego cmentarza w wietle
zabytków na nim odkrytych oraz róde³ pisanych
mo¿na okreliæ na pocz¹tek XII  po³owê XIV wieku. Na obecnym etapie badañ nie potrafimy odpowiedzieæ, dlaczego zaprzestano jego u¿ytkowania po
po³owie XIV w.
Pochówki odkryte na póniejszych parcelach plac
Dominikañski i Kacerska Górka, pod ulic¹ w. Katarzyny i przy ul. Krawieckiej najprawdopodobniej
stanowi³y starsz¹, augustiañsk¹ czêæ cmentarza.
Mog¹ do nich równie¿ nale¿eæ najni¿sze poziomy
pochówków odkryte w obrêbie alei J. S³owackiego
16

W zachowanych ksiêgach metrykalnych zapiski dotycz¹ce
pogrzebów pochodz¹ dopiero z 1700 r. (Pater 1998, s. 44).

67

I. CMENTARZE KATOLICKIE

(poziomy VIVIII). W tej partii cmentarza znajdowa³y siê groby, w których zmarli byli pochowani
niezgodnie z obowi¹zuj¹cym chrzecijañskim rytua³em pogrzebowym, z g³owami skierowanymi na
wschód czy po³udnie. Tam tak¿e wyst¹pi³y pochówki
wyposa¿one w narzêdzia. Zjawiska te, wystêpuj¹ce
na cmentarzysku przykocielnym, H. Zoll-Adamikowa (1971, s. 127133) by³a sk³onna uznaæ za wiadcz¹ce o przejciowym charakterze cmentarza, ³¹cz¹cego cechy przedchrzecijañskiego i kocielnego
obrz¹dku pogrzebowego.
Po wybudowaniu muru miejskiego obszar przeznaczony na cele grzebalne zosta³ ograniczony, jak
wczeniej wspomniano, do najbli¿szego otoczenia
kocio³a. Wczeniej wymienione partie cmentarza
zosta³y zagospodarowane przez osadników17. Groby odkryte w alei J. S³owackiego stanowi¹ najprawdopodobniej czêæ cmentarza przyklasztornego, jako
¿e, przypomnijmy, po roku 1226 koció³ w. Wojciecha zosta³ przekazany dominikanom. Hipotezê
o póniejszej chronologii tych grobów potwierdzaj¹
znalezione w zasypie jam fragmenty ceramiki naczyniowejoraz gruzu budowlanego.
Zdecydowana wiêkszoæ grobów wykazuje cechy
pochówku chrzecijañskiego. Prawie 90% zmar³ych
zosta³o pochowanych z g³owami skierowanymi za
zachód. Konstrukcje drewniane  odstêpujemy tutaj od nazywania trumnami wszystkich znalezionych
w grobach ladów drewna  odkryto w ponad po³owie grobów, na wszystkich partiach cmentarza.
Wyposa¿enie wyst¹pi³o tylko w 11 grobach, przy
czym jego czêæ stanowi³y czêci stroju, a wiêc nie
dary sensu stricto.
W okresie augustiañskim by³ to cmentarz przeznaczony dla mieszkañców osady lewobrze¿nej.
Ówczesny koció³ w. Wojciecha by³ wówczas wi¹tyni¹ parafialn¹ dla tej czêci przedlokacyjnego
Wroc³awia. Natomiast pochówki odkryte w pobli¿u kocio³a stanowi³y najprawdopodobniej, jak
wspomniano wczeniej, czêæ cmentarza przyklasztornego. Miejsce wiecznego spoczynku znajdywali
tam ludzie, którzy sami je wybrali, niezale¿nie od
przynale¿noci parafialnej. ¯e nie by³ to cmentarz
17
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Ciekawym, choæ trudnym do rozstrzygniêcia, wydaje siê zagadnienie, czy od zaprzestania grzebania zmar³ych do przejêcia danego obszaru na cele gospodarcze musia³ min¹æ okrelony czas.

przeznaczony dla zakonników, wskazuj¹ na to obecne tam pochówki kobiet. Nie wiemy, w którym
miejscu za³o¿ono cmentarz zakonny. Byæ mo¿e znajdowa³ siê on w okolicy prezbiterium b¹d po pó³nocnej stronie kocio³a. Jest to jednak jedynie hipoteza niepoparta ¿adnymi dowodami.
W podobnym przedziale czasowym (po³owa XII
po³owa XIII w.) funkcjonowa³ we Wroc³awiu cmentarz przy kociele w. Wincentego w klasztorze premonstratensów na O³binie. Stanowisko to by³o badane w latach 70. i 80. XX w. (Piekalski 1991, tam
starsza literatura). W trakcie prac wykopaliskowych
odkryto tam 230 pochówków zlokalizowanych przy
po³udniowej cianie oraz wschodnim zamkniêciu
kocio³a. Zinterpretowano je jako czêæ cmentarza
parafialnego dla ludnoci wieckiej zamieszkuj¹cej
O³bin, ewentualnie równie¿ dla wieckich s³ug klasztoru. Kilka cech diagnostycznych tego stanowiska
jest podobnych do tych stwierdzonych na cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha: za³o¿enie cmentarza przy obiekcie sakralnym, chowanie zmar³ych
u³o¿onych g³owami za zachód, obecnoæ konstrukcji drewnianych w ponad po³owie grobów, niski
odsetek grobów wyposa¿onych. Widoczne s¹ te¿
ró¿nice. Na cmentarzu przy kociele w. Wojciecha
odkryto pochówki, w których zmarli byli u³o¿eni
g³owami na wschód b¹d na po³udnie, na O³binie
orientacja zachodnia by³a konsekwentnie przestrzegana. Na cmentarzysku o³biñskim oprócz konstrukcji drewnianych w grobach stwierdzono te¿ obecnoæ
grobowca i obstaw jam grobowych wykonanych
z elementów ceramiki budowlanej  cegie³ i p³ytek
posadzkowych (Piekalski 1991, s. 5152). Takich
konstrukcji na stanowisku na placu Dominikañskim
nie zaobserwowano. Ponadto asortyment przedmiotów odkrytych w grobach przy kociele w. Wincentego by³ bardzo skromny  kab³¹czki skroniowe,
piercionki i jedna sprz¹czka do pasa wykonana
z br¹zu, chocia¿ odsetek grobów wyposa¿onych by³
nieco wy¿szy ni¿ przy w. Wojciechu (odpowiednio:
17 grobów czyli 7% zbadanych oraz 11 grobów czyli
5,4%). Natomiast w pochówkach przy kociele w.
Wojciecha znaleziono kilka egzemplarzy narzêdzi
(no¿e, krzesiwo, ose³ka). Rozbie¿noci te mog¹
wynikaæ z pewnych ró¿nic w obrz¹dku pogrzebowym, a byæ mo¿e równie¿ z odmiennej pozycji spo³ecznej pochowanych ludzi.
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KATALOG POCHÓWKÓW
Grób 1 (I/1992). Pochówek zniszczony przez obiekt
3/6/1992. Stwierdzono fragment jamy grobowej o zarysie prostok¹ta z zaokr¹glonymi naro¿ami, o zachowanej
d³ug. 0,90 i szer. 0,55 m. W jej obrêbie stwierdzono konstrukcjê drewnian¹ o zarysie prostok¹tnym, o zachowanej d³ug. 0,65 m i szer. 0,35 m. Na desce spodniej znajdowa³a siê czaszka osobnika o p³ci i wieku nieokrelonym (ryc. 7). S¹dz¹c z uk³adu jamy grobowej, zmar³y
pochowany by³ g³ow¹ na NW. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 2 (II/1992). Pochówek czêciowo zniszczony
przez wkop na rurê kanalizacyjn¹. Stwierdzono prostok¹tny zarys jamy grobowej, o zaokr¹glonych naro¿ach,
d³ug. 2,1 m, szer. 0,6 m. W jej obrêbie stwierdzono konstrukcjê drewnian¹ o zarysie prostok¹tnym, d³ug. 1,9 m,
szer. 0,3 m. Na desce spodniej odkryto szkielet doros³ego mê¿czyzny, czaszk¹ skierowany na NW (ryc. 7). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 3 (III/1992). Pochówek czêciowo zniszczony
przez wkop fundamentowy. Zarejestrowano fragment
jamy grobowej o zarysie prostok¹ta z zaokr¹glonymi naro¿ami, szer. 0,8 m i zachowanej d³ug. 1,55 m. W jej obrêbie stwierdzono konstrukcje drewnian¹ o zarysie prostok¹tnym, szer. 0,47 m, zachowana d³ug. 1,25 m. Na desce
spodniej znajdowa³ siê szkielet osobnika doros³ego, czaszk¹ skierowany, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu
zachowanych koci, na NW (ryc. 8). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 4 (IV/1992). Pochówek czêciowo zniszczony
przez obiekt 7/3/1992. Odkryto fragment jamy grobowej
o zarysie prostok¹tnym z zaokr¹glonymi naro¿ami, szer.
0,80 m, zachowana d³ug. 1,80 m. W jej obrêbie stwierdzono pozosta³oæ konstrukcji drewnianej o zarysie prostok¹tnym, szer. 0,40 m, zachowana d³ug. 1,50 m. Szkielet kobiety w wieku adultus u³o¿ony by³ na wznak, koci
r¹k wyci¹gniête wzd³u¿ boków, czaszk¹ skierowany na
NW (ryc. 8). Po obu stronach czaszki stwierdzono po jednym kab³¹czku skroniowym:
1. esowaty kab³¹czek wykonany z o³owiu, szer. wewn.
1,7 cm (ryc. 87 A)
2. esowaty kab³¹czek z o³owiu. Zabytek nie zachowa³
siê.
Grób 5 (V/1992). Pochówek w znacznej mierze zniszczony. Zidentyfikowano fragment jamy grobowej o zarysie prostok¹tnym i zaokr¹glonych naro¿ach, szer. 0,70
m, zachowana d³ug. 0,45 m. W jej obrêbie stwierdzono
pozosta³oæ konstrukcji drewnianej o zarysie prostok¹tnym, szer. 0,45 m, zachowana d³ug. 0,35 m. Zachowany
fragment jamy grobowej oraz odkryta czaszka pozwalaj¹
s¹dziæ, ¿e zmar³y skierowany by³ g³ow¹ na NW (ryc. 9).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.

Grób 6 (VI/1992). Pochówek uszkodzony przez dwa
wkopy. Ods³oniêto czêciowo zarys jamy grobowej o szer.
0,60 m. W jej obrêbie stwierdzono konstrukcjê drewnian¹:
cianki boczne o rozstawie 0,40 m i lady drewna z deski
wierzchniej. Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak
mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na
NW, koci prawej rêki na miednicy, koci lewej wyci¹gniête wzd³u¿ boku (ryc. 9). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 7 (VII/1992). Pochówek uszkodzony przez
obiekt 7/3/1992 oraz przez wkop fundamentowy. Odkryto jedynie fragment koñczyny dolnej (ryc. 9). Zmar³y zosta³ prawdopodobnie pochowany g³ow¹ na E. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 8 (VIII/1992). Nie zarejestrowano zarysu jamy
grobowej. Po prawej stronie szkieletu stwierdzono lad
konstrukcji drewnianej w postaci smu¿ki o d³ug. 1,20 m.
Szkielet kobiety w wieku maturus u³o¿ony by³ na wznak,
koci r¹k wyci¹gniête wzd³u¿ boków, czaszka skierowana na NW (ryc. 10). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 9 (IX/1992). Pochówek czêciowo zniszczony,
tkwi³ w profilu pod ceglanym murem licuj¹cym pó³nocn¹
cianê muru obronnego. W przekroju poprzecznym widoczny by³ zarys jamy grobowej o szer. 0,70 m i g³êb.
0,40 m. W jej obrêbie czytelne by³y resztki konstrukcji
drewnianej w postaci dwu prawie pionowych smug
i z fragmentem deski przykrywaj¹cej, maks. szer. oko³o
0,50 m, g³êb. 0,30 m. Odkryto jedynie czaszkê osobnika
o p³ci i wieku nieokrelonym (ryc. 10). Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 10 (X/1992). Pochówek czêciowo zniszczony
przez mur ceglany. Nie zarejestrowano zarysu jamy grobowej. Zachowa³y siê pozosta³oci konstrukcji drewnianej o zarysie prostok¹tnym, szer. 0,40 m, zachowana d³ug.
0,85 m. Szkielet mê¿czyzny (?) w wieku maturus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 10). Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 11 (XI/1992). Odkryto jedynie owalny zarys
jamy grobowej (?) o d³ug. 1,70 m i szer. 0,50 m zorientowany osi¹ d³u¿sz¹ po linii NWSE. Nie stwierdzono ani
koci, ani wyposa¿enia.
Grób 12 (XII/1992). Odkryto jamê grobow¹ o zarysie prostok¹tnym z zaokr¹glonymi naro¿ami, d³ug. 1,70,
szer. 0,50 m. Po lewej stronie zmar³ego wyst¹pi³a smu¿ka ciemnej próchnicy o d³ug. 1,0 m  lad konstrukcji
drewnianej. Szkielet kobiety w wieku maturus u³o¿ony
by³ na wznak, czaszka na W, koci r¹k wyci¹gniête wzd³u¿
boków (ryc. 11). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
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Ryc. 7. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 1, 2

Ryc. 8. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 3, 4
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Ryc. 9. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 5, 6, 7

Ryc. 10. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 8, 9, 10
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Grób 13 (XIII/1992). Pochówek czêciowo zniszczony
przez mur ceglany. Nie zarejestrowano zarysu jamy grobowej. Szkielet dziecka w wieku infans II u³o¿ony by³
czaszk¹ na SE (ryc. 11). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 14 (XIV/1992). Pochówek czêciowo zniszczony przez wkop. Nie zarejestrowano zarysu jamy grobowej.
Szkielet kobiety u³o¿ony by³ czaszk¹ na E, koci r¹k u³o¿one na miednicy (ryc. 11). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 15 (XV/1992). Pochówek czêciowo zniszczony przez mur i grób 16. Nie odkryto zarysu jamy grobowej. Odkryto jedynie praw¹ koñczynê doln¹. Jak mo¿na
s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, zmar³y
pochowany by³ czaszk¹ na W (ryc. 12). Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 16 (XVI/1992). Przy lewym boku kobiety pochowanej w grobie 14 ods³oniêto prostok¹tny zarys drewnianej konstrukcji o d³ug. 0,40 m i szer. 0,20 m, a w niej lady
koci piêciomiesiêcznego p³odu (ryc. 11). Brak wspólnego zarysu jamy grobowej i pewne oddalenie grobu dziecka nie pozwalaj¹ jednoznacznie uznaæ grobów 14 i 16 za
pochówek podwójny. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 17 (XVII/1992). Pochówek czêciowo zniszczony przez mur i wkop, tkwi³ w profilu. Pod murem, w profilu widoczne by³y cianki boczne i deska spodnia konstrukcji drewnianej. Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na W (ryc. 12). Na wysokoci pasa
odkryto okucie pochwy no¿a:
1. fragment br¹zowego okucia pochewki no¿a, przedstawiaj¹cego stylizowan¹ g³owê zwierzêcia; d³ugoæ  4,2
cm, szerokoæ  1,8 cm (ryc. 91).
Grób 18 (XVIII/1992). Pochówek czêciowo zniszczony przez wkop. Zadokumentowano prostok¹tny zarys jamy grobowej o zaokr¹glonych naro¿ach, d³ug. 2,00
m, szer. 0,45 m. Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony by³ czaszk¹ na W (ryc. 13). W zniszczonej partii
jamy grobowej odkryto wisiorek dzwoneczkowaty:
1. kulisty wisiorek dzwoneczkowaty z br¹zu. rednica  1,4 cm. (jego zwi¹zek z grobem nie jest pewny; ryc.
87 D).
Grób 19 (XIX/1992). Pochówek czêciowo zniszczony przez mur i obiekt 20/5/1992.
Ods³oniêto czêciowo zarys jamy grobowej o szer.
0,60 m. W jej obrêbie fragmentarycznie zachowane lady
konstrukcji drewnianej o szer. 0,40 m. Szkielet osobnika
doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie
uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 12). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 20 (XX/1992). Pochówek czêciowo zniszczony przez mur, co spowodowa³o, ¿e czaszkê odkryto u³o¿on¹ wtórnie w okolicy prawego ramienia. Szkielet dziec-
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ka w wieku infans I u³o¿ony by³ pierwotnie czaszk¹ na
SE (ryc. 13). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 21 (XXI/1992). Pochówek w profilu, pod fundamentem ³upiny muru obronnego, zniszczony przez
wewnêtrzn¹ ceglan¹ cianê podbicia muru obronnego
w trakcie budowy piwnicy we wnêtrzu ³upiny. W profilu
czytelne dno o szer. 0,30 m, wieko o szer. 0,32 m i cianka boczna trumny o wys. 0,10 m. W jej obrêbie resztki
szkieletu (ryc. 14). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 22 (XXII/1992). Pochówek zniszczony podobnie jak grób 21. Zadokumentowano fragment deski spodniej o szer. 0,50 m, a na niej resztki szkieletu (ryc. 14).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 23 (XXIII/1992). Pochówek zniszczony podobnie jak grób 21. Znaleziono deskê spodni¹ o szer. 0,36 m
i ciankê boczn¹ o wys. 0,08 m. Na desce spodniej resztki szkieletu (ryc. 14). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 24 (XXIV/1992). Pochówek zniszczony podobnie jak grób 21. Ods³oniêto deskê spodni¹ o szer. 0,40 m
i cianki boczne o maks. wys. 0,20 cm. Na desce spodniej
resztki szkieletu (ryc. 14). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 25 (obiekt 8/1992 = grób XXV/1992). Pochówek
tkwi³ w profilu wykopu od strony ulicy (ryc. 15). Ze
wzglêdu na mo¿liwoæ obsuniêcia siê profilu, grób ten nie
by³ eksplorowany.
Grób 26 (obiekt 9/1992 = grób XXVI/1992). Pochówek tkwi³ w profilu wykopu od strony ulicy (ryc. 15).
Ze wzglêdu na mo¿liwoæ obsuniêcia siê profilu, grób ten
nie by³ eksplorowany.
Grób 27 (obiekt 3/1992 = grób XXVII/1992). Pochówek
pod p³yt¹ okienn¹, zniszczony przez wkop pod studzienkê
kolektora ciekowego i wkop pod mur posesji 37. Na spodzie
jamy stwierdzono zaciemnienie  lad deski spodniej (ryc.
15). Na niej szkielet osobnika doros³ego, czaszka skierowany
na NW. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 28 (obiekt 4/1992 = grób XXVIII/1992). Pochówek tkwi³ w profilu. Na spodzie jamy grobowej stwierdzono lady deski, na niej szkielet mê¿czyzny (?) przykryty desk¹, czaszk¹ skierowany na SE (ryc. 16). Odstêp
miêdzy desk¹ spodni¹ i wierzchni¹ wnosi³ oko³o 16 cm.
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 29 (obiekt 5/1992 = grób XXIX/1992). Tkwi³
w profilu. Zarejestrowano jedynie pozosta³oæ jamy grobowej o szer. 0,80 m. Na spodzie jamy stwierdzono pozosta³oci deski, która mog³a jednak pochodziæ z po³o¿onego ni¿ej grobu 30, stanowi¹c deskê przykrywaj¹c¹.
Odkryto resztki szkieletu przykryte desk¹ (ryc. 16). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.

Ryc. 11. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 12, 13, 14, 16

Ryc. 12. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 15, 17, 19
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Ryc. 13. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 18, 20

Ryc. 14. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 21, 22, 23, 24
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Ryc. 15. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 25, 26, 27

Ryc. 16. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 28, 29,30, 31, 32
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Grób 30 (obiekt 6/1992 = grób XXX/1992). Tkwi³
w profilu, pod grobem 29. Zarejestrowano jamê grobow¹
o prawie pionowych ciankach. Na dnie jamy lad po desce, na niej resztki szkieletu mê¿czyzny (?) przykryte byæ
mo¿e desk¹ (por. grób 29, ryc. 16). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 31 (obiekt 3/1992). Zarejestrowano nieregularnie owalny zarys jamy grobowej o d³ug. 0,90 m i szer.
maks. 0,35 m, zorientowane wg osi NS. W przekroju
poprzecznym cianki jamy prawie pionowe, na dnie, na
g³êb. 0,28 m znaleziono 2 krêgi lêdwiowe (ryc. 16). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 32 (obiekt 6/1992). Pochówek tkwi³ w profilu,
powa¿nie zniszczony przez obiekt 2/1992 i wkop. Natrafiono na fragment jamy grobowej o zarysie prostok¹tnym,
d³ug. 1,30 m, zachowana szer. 0,10 m. W przekroju jama
regularnie prostok¹tna o g³êb. 0,30 m (ryc. 16). Stwierdzono jedynie koci pochodz¹ce co najmniej od dwóch
osobników, w tym jednego w wieku ok. 1520 lat.
Grób 33 (1/1999). Uda³o siê zadokumentowaæ spodni¹ partiê jamy grobowej, o zarysie w przybli¿eniu prostok¹tnym i wymiarach 1,43×0,42 m. Od strony N widoczna smuga drewna o szer. 0,02 m i d³ug. 1,36 m. Szkielet
p³ci nieokrelonej, w wieku adultus, bez czaszki i koñczyn górnych, u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu
pozosta³ych koci, czaszk¹ na W (ryc. 17, 68). Grób ten
zniszczy³ pochówek 40, a sam zosta³ przeciêty przez grób
47. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 34 (2/1999). Od strony W zniszczony przez
wkop budowlany. Zarejestrowano jamê grobow¹ o zarysie w przybli¿eniu prostok¹tnym i zachowanych wymiarach 0,92×0,42 m. W obrêbie jamy grobowej czytelna by³a
te¿ warstewka drewna o szer. 2 cm, o zarysie lekko trapezowatym i d³ug. 0,88 m oraz szer. 0,250,40 m. Zachowa³y siê jedynie koñczyny dolne szkieletu o p³ci
i wieku nieokrelonym. S¹dz¹c z uk³adu zachowanych koci, zmar³y skierowany by³ g³ow¹ na W (ryc. 17, 68). Na
wysokoci bioder znajdowa³y siê 2 czaszki, bêd¹ce w wype³nisku wkopu niszcz¹cego grób. Pochówek przeciêty
czêciowo przez grób 41 oraz wkopy dla innych grobów.
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 35 (3/1999). Od strony W zniszczony przez
wkop budowlany. Zadokumentowano fragmentarycznie
zarys jamy grobowej o d³ug. 1 m i szer. 0,5 m. W obrêbie jamy czytelna by³a warstewka drewna gruboci 2 cm,
o zarysie w przybli¿eniu prostok¹tnym i d³ug. 0,92 oraz
szer. 0,36 m. Szkielet p³ci ¿eñskiej w wieku adultus by³
le zachowany (brak czaszki i podudzi) i sadz¹c z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ u³o¿ony by³ na NW (ryc.
17, 68). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 36 (4/1999). Jama grobowa w przybli¿eniu owalna, o d³ug. 1,53 m i szer. 0,65 m. W jej obrêbie, wzd³u¿
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szkieletu zachowane warstewki drewna o szer. 2 cm. Zachowana d³ug. smu¿ki 1,45 m, rozstaw 0,45 m. Dobrze
zachowany szkielet mê¿czyzny w wieku maturus spoczywa³ w pozycji na wznak, z koæmi r¹k u³o¿onymi wzd³u¿
boków, czaszk¹ skierowany na NW (ryc. 18, 68). Pochówek ten przecina grób 50. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 37 (5/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Widoczna by³a prostok¹tna konstrukcja drewniana, zachowana w postaci smu¿ki o szer. 2 cm. Od SE
szkielet jak i konstrukcja drewniana przeciêta przez mur.
D³ug. zachowana konstrukcji 1,4 m, szer. 0,52 m. Doæ
dobrze zachowany szkielet (brak koci podudzi) kobiety
w wieku adultus u³o¿ony na wznak, czaszka skierowana
na W, koci r¹k u³o¿one wzd³u¿ boków (ryc. 18). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 38 (6/1999). Pochówek silnie zniszczony przez
wkop budowlany. Uda³o siê uchwyciæ jedynie NW naro¿nik zarysu konstrukcji drewnianej w postaci warstewki
próchnicy o szer. 2 cm i d³ug. 0,38 (cianka W) oraz 0,34
m (cianka N). Wewn¹trz konstrukcji drewnianej zalega³a próchnica z gruzem ceglanym. Nie stwierdzono szkieletu ani wyposa¿enia.
Grób 39 (7/1999). Pochówek zniszczony przez fundament ceglany i wkop budowlany. Zarys jamy grobowej
by³ nieczytelny. Stwierdzono lady konstrukcji drewnianej w postaci warstewki próchnicy o szer. 1 cm. Zachowana d³ug. konstrukcji 0,78 m, szer. 0,54 m. Górna partia szkieletu kobiety w wieku adultus/maturus u³o¿ona na
wznak, koñczyny górne u³o¿one wzd³u¿ boków, czaszka
skierowana na NW (ryc. 19, 68). Po obu stronach czaszki stwierdzono po 1 kab³¹czku skroniowym, na drugim
krêgu szyjnym le¿a³a moneta:
1. esowaty kab³¹czek ze srebra (?); wewn. rednica 
7 cm (ryc. 86),
2. fragment esowatego kab³¹czka (?) (ryc. 86),
3. denar krzy¿owy (typ 991 wg Gumowskiego 1939)
(ryc. 90).
Grób 40 (8/1999). Pochówek zniszczony czêciowo
przez groby 33 i 47. Jama grobowa nieregularnie owalna
o szer. 0,7 m i zachowanej d³ug. 1,8 m. W jej obrêbie
wyranie czytelna konstrukcja drewniana w postaci smu¿ki o szer. 2 cm, o rzucie prostok¹tnym, zachowanej d³ug.
1,95 m i szer. 0,80 m. Szkielet osobnika doros³ego, bez
czaszki i lewej koñczyny górnej u³o¿ony by³ pierwotnie
g³ow¹ na W (ryc. 19, 68). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 41 (9/1999). Od strony E pochówek zniszczony przez grób 43, a od W przez wkop budowlany. Zachowa³y siê pozosta³oci konstrukcji drewnianej w postaci
dwu smug o d³ug. ok. 0,95 m i rozstawie 0,4 m. Jak mo¿na s¹dziæ z zachowanej, dolnej partii szkieletu, zmar³y,
osobnik doros³y, pierwotnie u³o¿ony by³ g³ow¹ na W (ryc.
19, 68). W jamie grobowej odkryto 1 fragm. ceramiki na-

Ryc. 17. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 33, 34, 35

Ryc. 18. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 36, 37
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Ryc. 19. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 39, 40, 41

Ryc. 20. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 42, 43, 44
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czyniowej z XIII w., a na prawym udzie znajdowa³ siê
¿elazny przedmiot  okucie trumny (?) (ryc. 19, 68).
Grób 42 (10/1999). Nawarstwi³ siê na pochówek 49,
nad nim za zalega³ grób 37. Zarys jamy grobowej by³
nieczytelny. Stwierdzono pozosta³oæ konstrukcji drewnianej o zarysie regularnie prostok¹tnym i szer. cianki
2 cm. D³ug. konstrukcji  1,85 m, szer.  0,55 m. Szkielet doros³ego mê¿czyzny (?) u³o¿ony by³ na wznak, z koæmi r¹k wyci¹gniêtymi wzd³u¿ boków, czaszk¹ skierowany na NW (ryc. 20, 68). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 43 (11/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Uk³ad anatomiczny czêciowo naruszony. Szkielet
mê¿czyzny (?) w wieku wczesny adultus skierowany by³
czaszk¹ na NW (ryc. 20, 68). Pochówek ten zniszczy³ grób
41 i zalegaj¹cy poni¿ej grób 50, sam za zosta³ przeciêty
przez groby 36 i 44. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 44 (12/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Widoczne by³y natomiast lady konstrukcji drewnianej w postaci dwu smug biegn¹cych wzd³u¿ szkieletu.
Uk³ad anatomiczny zosta³ naruszony. Jak mo¿na s¹dziæ
z uk³adu zachowanych koci osobnika doros³ego, zmar³y
pierwotnie u³o¿ony by³ g³ow¹ na NW (ryc. 20, 68). Pochówek ten zosta³ przeciêty przez grób 36, 40 i 50, sam
za zniszczy³ grób 43. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 45 i 45a (13 i 13a/1999). Mniej wiêcej po³owa
szkieletu pozosta³a w profilu. Zarejestrowano czêciowo
zarys jamy grobowej w kszta³cie po³owy owalu, o d³ug.
1,5 m i zachowanej szer. 0,18 m. Szkielet doros³ej kobiety u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW. Ponadto w okolicy stóp
ods³oniêto czaszkê dziecka w wieku infans I (ryc. 21, 68).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 46 (14/1999). Pochówek silnie zniszczony przez
wkopy: zachowa³a siê jedynie partia rodkowa. Zarys
jamy grobowej czêciowo czytelny wzd³u¿ osi szkieletu.
Wype³nisko jamy stanowi³a próchnica przemieszana
z gruzem ceglanym. S¹dz¹c z zachowanych koci osobnika doros³ego, szkielet zorientowany by³ pierwotnie czaszk¹ na NW (ryc. 21, 68). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 47 (15/1999). Pochówek zniszczony przez
wspó³czesny wkop budowlany oraz czêciowo przez grób
51. Od strony N widoczna smuga próchnicy o szer. 2 cm
i d³ug. 0,9 m  lad konstrukcji drewnianej, której g³êb.
wynosi³a 0,4 m. S¹dz¹c z zachowanych koci osobnika
doros³ego, zmar³y u³o¿ony by³ pierwotnie g³owa na NW
(ryc. 21, 68). Z zasypu nad szkieletem pochodz¹ 34 fragm.
ceramiki naczyniowej z 1. po³. XIII3. æw. XIII w.
Grób 48 (16/1999). Pochówek zniszczony przez groby 33 i 44. Ods³oniêto prostok¹tny zarys konstrukcji drewnianej w postaci smugi o szer. 23 cm, zachowanej d³ug.

0,9 m i rozstawie 0,36 m. Szkielet dziecka w wieku infans I u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW (ryc. 22, 68). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 49 (17/1999). Silnie zniszczony przez pochówki 35 i 42. Od strony N zachowa³ siê fragment smugi 
lad konstrukcji drewnianej. S¹dz¹c z zachowanych koci koñczyn dolnych osobnika doros³ego, zmar³y pierwotnie u³o¿ony by³ g³ow¹ na NW (ryc. 22, 68). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 50 (18/1999). Pochówek zniszczony przez groby 36, 41, 43 i 44, zalega³ pod grobem 41. Zachowa³a
siê jedynie czaszka osobnika w wieku adultus (ryc. 22,
68). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 51 (19/1999). Pochówek wtórny. Prócz koci
mê¿czyzny w wieku adultus (ryc. 21, 68) odkryto tak¿e
koci innych osobników. Jama nieregularnie owalna o wymiarach 0,60×0,45 m, w przekroju nieckowata o g³êb. 0,3
m. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 52 (20/1999). Pochówek ten nawarstwi³ siê na
groby 53 i 61. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony na wznak, czaszk¹ skierowany na NW. Koci lewego przedramienia
le¿a³y na linii pasa, koci prawego  na miednicy (ryc.
22, 75). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 53 (21/1999). Pochówek zniszczony przez groby 52 i 61. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet doros³ego mê¿czyzny u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW (ryc.
23, 76). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 54 (22/1999). Pochówek zniszczony przez XXwieczny szalunek metalowy i wkop, zalega³ nad grobem
55. Nie uchwycono zarysu jamy grobowej. S¹dz¹c z uk³adu zachowanych koci, szkielet doros³ego mê¿czyzny u³o¿ony by³ pierwotnie czaszk¹ na NW (ryc. 23, 75). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 55 (23/1999). Pochówek mocno zniszczony
przez grób 54 oraz wkop nowo¿ytny. Szkielet osobnika
doros³ego zalega³ w próchnicy przemieszanej z gruzem
ceglano-wapiennym. S¹dz¹c z uk³adu zachowanych koci, zmar³y u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW (ryc. 23, 75). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 56 (24/1999). Pochówek zniszczony przez grób
58 i g³ównie przez XX-wieczny metalowy szalunek. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet doros³ej kobiety (?) u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 23, 75). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 57 (25/1999). Uchwycono jedynie górn¹ partiê
szkieletu mê¿czyzny w wieku maturus/senilis, u³o¿one-
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Ryc. 21. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 45, 46, 47, 51

Ryc. 22. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 48, 49, 50, 52
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go czaszk¹ na W, z koæmi lewej rêki zgiêtymi i u³o¿onymi na klatce piersiowej (ryc. 24). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 58 (26/1999). Nie uda³o siê uchwyciæ zarysu
jamy grobowej. Pochówek zniszczony czêciowo przez
XX-wieczny metalowy szalunek. W warstwie próchnicy
z gruzem ceglano-wapiennym szkielet mêski w wieku juvenis, u³o¿ony  jak mo¿na s¹dziæ z zachowanych koci
 czaszk¹ na NW (ryc. 24, 75). Koci prawej rêki na klatce
piersiowej, koci lewej nie zachowa³y siê. Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 59 (27/1999). Fragmenty koñczyn dolnych osobnika doros³ego. S¹dz¹c z uk³adu zachowanych koci,
zmar³y pierwotnie u³o¿ony by³ g³ow¹ na NW (ryc. 24, 75).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 60 (28/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Czêciowo zniszczony przez larseny szkielet doros³ej kobiety (?) u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ z zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 25, 75). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 61 (29/1999). Pochówek zalega³ czêciowo pod
grobem 52, zosta³ uszkodzony przez XX-wieczny szalunek metalowy. W próchnicy przemieszanej z gruzem ceglano-wapiennym odkryto szkielet kobiety(?) w wieku
adultus, czaszk¹ skierowany na NW, z koæmi r¹k u³o¿onymi w linii pasa (ryc. 25, 75). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 62 (30/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem budowlanym odkryto szkielet osobnika w wieku infans II, czaszk¹ skierowany na NW. Koci lewego przedramienia le¿a³y na
miednicy, koci prawego nie zachowa³y siê (ryc. 25, 75).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 63 (31/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet u³o¿ony czaszk¹ na NW, koci prawej d³oni
le¿a³y na miednicy, koci lewej  na lewym obojczyku
(ryc. 26, 75). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 64 (32/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem ceglano-wapiennym odkryto szkielet mê¿czyzny w wieku adultus/maturus, czaszk¹ skierowany na NW, Koci r¹k by³y u³o¿one
na klatce piersiowej (ryc. 26, 76). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 65 (33/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem ceglano-wapiennym odkryto szkielet dziecka w wieku infans I/II, czaszk¹ skierowany na NW, koci r¹k u³o¿one na linii pasa
(ryc. 26, 76). Nie stwierdzono wyposa¿enia.

Grób 66 (34/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem budowlanym odkryto szkielet kobiety w wieku adultus, czaszk¹ skierowany na NW. Koci prawej rêki by³y u³o¿one na linii pasa,
koci lewej  na miednicy (ryc. 27, 76). Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 67 (35/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. le zachowany szkielet dziecka w wieku infans I,
u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW (ryc. 27, 76). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 68 (36/1999). Miêdzy grobami 73 i 74 odkryto
jedynie silnie zniszczon¹ czaszkê z czterema krêgami szyjnymi.
Grób 69 (37/1999). Pochówek zniszczony czêciowo
przez grób 62. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny.
Szkielet u³o¿ony czaszk¹ na NW (ryc. 27, 76). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 70 (38/1999). Pochówek zniszczony przez m³odsze groby (m.in. 61) i szalunek metalowy. W warstwie
próchnicy z grudkami gruzu ceglanego i wapna odkryto
szkielet mê¿czyzny w wieku adultus, czaszk¹ skierowany na NW (ryc. 27, 76). Poni¿ej ¿uchwy fragment miednicy pochodz¹cy z innego grobu. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 71 i 71a (39/1999 i 39a/1999). Pochówek znajdowa³ siê pod grobem 53. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym, wapnem i wêglem drzewnym odkryto
szkielet kobiety w wieku adultus, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu pozosta³ych koci, pierwotnie skierowany czaszk¹ na
NW, koci r¹k u³o¿one na linii pasa (ryc. 28, 77). W rejonie szkieletu znaleziono tak¿e 2 koci dzieciêce. Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 72 (40/1999). Pochówek znajdowa³ siê czêciowo pod grobami 53 i 73, w partii koñczyn zniszczony
przez XX-wieczny metalowy szalunek. Jama grobowa
w rejonie tu³owia owalna, zwê¿a³a siê przy koñczynach
dolnych. Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus czaszk¹ by³
skierowany na NW, koci r¹k u³o¿one na linii pasa (ryc.
28, 77). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 73 (41/1999). Pochówek ten zniszczy³ czêciowo grób 72. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym,
wêglami drzewnymi i fragmentami ceramiki odkryto
szkielet kobiety (?) w wieku adultus, czaszk¹ skierowany na NW, koci r¹k u³o¿one na miednicy (ryc. 28, 77).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 74 (42/1999). Pochówek znajdowa³ siê bezporednio nad grobem 66. W warstwie próchnicy z fragmentami cegie³, grudkami zaprawy wapiennej i wêglami
drzewnymi odkryto zniszczony przez XX-wieczny szalunek i wkop szkielet dziecka w wieku infans I/II. S¹dz¹c
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Ryc. 23. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 53, 54, 55, 56

Ryc. 24. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 57, 58, 59
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Ryc. 25. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 60, 61, 62

Ryc. 26. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 63, 64, 65
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Ryc. 27. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 66, 67, 69, 70

Ryc. 28. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 71, 72, 73
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z uk³adu zachowanych koci, zmar³y skierowany by³ czaszk¹ na NW (ryc. 29, 77). Nie stwierdzono wyposa¿enia.

NW. Koci prawej rêki spoczywa³y na miednicy (ryc. 31,
78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.

Grób 75 (43/1999). Pochówek znajdowa³ siê bezporednio pod grobem 62. W warstwie próchnicy z gruzem
ceglanym i wêglem drzewnym odkryto szkielet kobiety
w wieku maturus/senilis, czaszk¹ skierowany na NW.
Koci lewej rêki le¿a³y na linii pasa, koci prawej  na
klatce piersiowej (ryc. 29, 77). Nie stwierdzono wyposa¿enia.

Grób 82 (50/1999). Pochówek zniszczony przez wkop
pod mur. Zachowany fragmentarycznie zarys jamy grobowej. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej odkryto fragment szkieletu mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿onego, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 31,
78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.

Grób 76 (44/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Pochówek uszkodzony czêciowo przez larseny
(w rejonie czaszki) i wkop (lewa koñczyna górna). Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na
s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc.
29, 77). W trakcie eksploracji grobu natrafiono na 23 fragmenty ceramiki naczyniowej z oko³o po³owy XIII  koñca XIII w.

Grób 83 (51/1999). Pochówek zalega³ czêciowo pod
grobem 74, a oba pod grobem 76. W warstwie próchnicy
z gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej oraz
wêglem drzewnym odkryto szkielet dziecka w wieku infans I, czaszk¹ skierowany na NW (ryc. 31, 78). Obok
szkieletu odkryto krzemienny od³upek retuszowany
i 1 fragment ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII w.

Grób 77 (45/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem ceglano-wapiennym i wêglami drzewnymi odkryto górn¹ partiê szkieletu osobnika doros³ego skierowanego czaszk¹ na NW (ryc.
30, 77). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 78 (46/1999). Zarys jamy grobowej nieczytelny. Pochówek ten, sam mocno zniszczony (zachowane
jedynie koci stóp), zniszczy³ grób 77. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym, grudkami wapna, zapraw¹ gotyck¹ i wêglem drzewnym odkryto jedynie koci stóp,
znajduj¹ce siê w czêci SE, co wskazywa³oby, ¿e zmar³y
u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW (ryc. 30, 77). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 79 (47/1999). Pochówek ten znajdowa³ siê czêciowo pod grobem 60. Od N zniszczony czêciowo przez
szalowanie. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym,
grudkami zaprawy wapiennej i wêglem drzewnym odkryto
szkielet mê¿czyzny w wieku adultus, czaszk¹ skierowany na NW, z koæmi lewej d³oni na miednicy, koci prawego przedramienia naruszone (ryc. 30, 78). Przy szkielecie znaleziono 7 fragmentów ceramiki naczyniowej.
Grób 80 (48/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem szachulcowym,
grudkami zaprawy wapiennej i wêglem drzewnym odkryto
szkielet kobiety w wieku maturus, czaszk¹ skierowany na
NW, koci obu r¹k by³y u³o¿one na miednicy (ryc. 30,
80). Z zasypiska grobu pochodz¹ 2 fragmenty ceramiki
naczyniowej z 2. po³owy XIII w.
Grób 81 (49/1999). Pochówek zniszczony przez grób
76. Zachodnia partia szkieletu pozosta³a poza terenem
badañ. W warstwie próchnicy z grudkami gruzu ceglanego, zaprawy wapiennej i wêglem drzewnym znajdowa³ siê
le zachowany szkielet osobnika w wieku adultus usytuowany, jak wskazuje zachowany uk³ad koci, czaszk¹ na

Grób 84 (52/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Pochówek wyst¹pi³ w zasypie gruzowo-ziemnym
stanowi¹cym wype³nisko obiektu 3. Szkielet kobiety
w wieku juvenis/adultus u³o¿ony na wznak, czaszk¹ skierowany na NW, koci r¹k by³y u³o¿one na linii pasa (ryc.
32, 78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 85 (53/1999). Pochówek zalega³ czêciowo pod
grobem 71 i 71a. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny.
Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony na wznak,
jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹
skierowany na NW (ryc. 32, 76). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 86 (54/1999). Pochówek czêciowo pod grobem
87. Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus/maturus czaszk¹
skierowany na NW (ryc. 32, 78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 87 (55/1999 i 109/1999). Pochówek czêciowo
pod grobami 74 i 83. W warstwie próchnicy z gruzem
ceglanym, grudkami zaprawy i wêglem drzewnym odkryto
szkielet mê¿czyzny w wieku adultus, czaszk¹ skierowany na NW. Koci lewej rêki wyci¹gniête wzd³u¿ boku,
koci prawego przedramienia nie zachowa³y siê (ryc. 32,
72, 78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 88 (56/1999). Pochówek czêciowo pod grobami 53 i 71. Szkielet dziecka w wieku infansI/II u³o¿ony,
jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹
na NW (ryc. 33, 78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 89 (57/1999). Pochówek zniszczony przez wkop
oraz XX-wieczny szalunek metalowy. W piaskach gleby
pierwotnej odkryto fragmenty szkieletu osobnika doros³ego, jak mo¿na s¹dziæ z zachowanych koci, czaszk¹
skierowanego na NW (ryc. 33, 78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
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Ryc. 29. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 74, 75, 76

Ryc. 30. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 77, 78, 79, 80
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Ryc. 31. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 81, 82, 83

Ryc. 32. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 84, 85, 86, 87
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Grób 90 (58/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Niekompletny szkielet kobiety (?) w wieku adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych
koñczyn dolnych, czaszk¹ na NW (ryc. 33, 78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 91 (59/1999). Pochówek zalega³ czêciowo pod
grobem 56. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Od strony N grób zniszczony przez metalowy szalunek. Szkielet
kobiety w wieku adultus (?) u³o¿ony na wznak, czaszk¹
na NW. Koci r¹k u³o¿one na miednicy (ryc. 33, 78). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 92 (60/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony na
wznak, czaszk¹ na NW, koci obu r¹k spoczywa³y na linii pasa (ryc. 34, 79). Przy nasadzie bli¿szej prawej koci udowej, lewej koci ramieniowej i koci ³onowej wyst¹pi³y zielonkawe przebarwienia. W rejonie grobu odkryto 9 fragmentów ceramiki naczyniowej z 2. po³owy
XIIIXIV w.
Grób 93 (61/1999). Pochówek w znacznej mierze zniszczony przez szalunek metalowy i wkop pod filar fundamentowy. Zarejestrowano fragment zarysu jamy grobowej, przypuszczalnie by³ to prostok¹t o zaokr¹glonych
naro¿ach. Szkielet mê¿czyzny w wieku maturus u³o¿ony
by³ czaszk¹ na NW (ryc. 34, 78). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 94 (62/1999). Pochówek zniszczony czêciowo
przez metalowy szalunek. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym, gotyck¹ zapraw¹ i wêglem drzewnym odkryto szkielet kobiety w wieku adultus. S¹dz¹c z uk³adu zachowanych
koci, czaszk¹ skierowany na NW (ryc. 34, 79). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 95 (63a/1999, 63b/1999 i 131/1999). Pochówek
przeciêty poprzecznie przez XX-wieczny metalowy szalunek. Zaobserwowano prostok¹tny zarys jamy grobowej.
Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony na wznak,
czaszk¹ na NW. Koci obu r¹k na miednicy. Przy lewym
biodrze le¿a³a czaszka dziecka w wieku infans I. Miedzy
koæmi piszczelowymi znaleziono czaszkê osobnika doros³ego, pochodz¹c¹ zapewne ze starszego, zniszczonego grobu (ryc. 34, 79). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 96 (64/1999). Pochówek czêciowo zniszczony. Jama grobowa o zarysie w przybli¿eniu owalnym,
o maks. szer. 0,32 m i zachowanej d³ug. 0,95 m. Szkielet
u³o¿ony czaszk¹ na NW (ryc. 35, 79). Oko³o 5 cm poni¿ej szkieletu znaleziono 4 fragmenty ceramiki naczyniowej z XII1. po³owy XIII w.
Grób 97 (65/1999). Pochówek w po³owie zniszczony. Nie stwierdzono koci. Jama grobowa o zarysie owal-
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nym i zachowanej d³ug. 0,53 m, szer. 0,54 m, zorientowana po linii NW-SE. Wyranie czytelne lady prostok¹tnej w rzucie poziomym konstrukcji drewnianej o zachowanej d³ug. 0,4 m i szer. 0,2 m (ryc. 35, 79). Zachowana wysokoæ desek konstrukcji drewnianej  8 cm. Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 98 (66/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez wkop. Jama grobowa o zarysie prostok¹ta z zaokr¹glonymi naro¿ami. Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 35, 79). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 99 (67/1999). Pochówek zniszczony przez wkop
zwi¹zany z przebudow¹ kocio³a gotyckiego (obiekt 3),
zalega³ czêciowo pod grobem 88 i 98. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet mê¿czyzny w wieku maturus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW. Przy biodrze znaleziono krzesiwo kab³¹kowe (ryc. 36, 80).
Grób 100 (68/1999). Pochówek zniszczony przez groby 102 i 105. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny.
Wzd³u¿ szkieletu widoczne smugi  lad konstrukcji drewnianej o szer. 0,35 m i zachowanej d³ug. 1,2 m. Szkielet
kobiety w wieku adultus u³o¿ony, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie zachowanych koci, czaszk¹ na NW, koci obu
r¹k u³o¿one by³y na linii pasa (ryc. 36, 81). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 101 (69/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez obiekt 3. Zadokumentowano trapezowaty zarys
jamy grobowej o szer. 0,40,5 m i zachowanej d³ug. 0,95
m. Szkielet kobiety w wieku ok. 50 lat u³o¿ony, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW
(ryc. 36, 79). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 102 (70/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez obiekt 4. Zalega³ pod grobem 98, sam za zniszczy³ grób 108. Ods³onieto prostok¹tny zarys jamy grobowej o szer. 0,4 m i zachowanej d³ug. 0,68 m. Szkielet
osobnika w wieku adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ
z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na W (ryc. 37, 80).
Z grobu pochodzi fragment ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII w.
Grób 103 (71/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez obiekt 3 i XX-wieczny szalunek metalowy.
Wzd³u¿ szkieletu widoczna smuga ciemnej próchnicy
o szer. 2 cm  prawdopodobnie lad konstrukcji drewnianej, zachowanej na d³ug. 1 m i szer. 0,5 m. Szkielet osobnika o p³ci i wieku nieokrelonym u³o¿ony, jak mo¿na
s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW, koci r¹k wyci¹gniête wzd³u¿ boków (ryc. 37, 80). Pod szkieletem znaleziono 3 fragmenty ceramiki naczyniowej z 2.
po³owy XII1. po³owy XIII w. i z 2. po³owy XIII w.

Ryc. 33. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 88, 89, 90, 91

Ryc. 34. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 92, 93, 94, 95
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Ryc. 35. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 96, 97, 98

Ryc. 36. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 99, 100, 101
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Grób 104 (72/1999). Pochówek zniszczony czêciowo przez szalunek metalowy, zalega³ pod grobem 93.
Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet mê¿czyzny w wieku maturus u³o¿ony czaszk¹ na NW (ryc. 37,
83). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 105 (73/1999). Pochówek zniszczony przez
obiekt 3. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet
kobiety w wieku adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ
z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 38,
81). Podczas eksploracji grobu odkryto 2 ma³o charakterystyczne fragmenty ceramiki naczyniowej.
Grób 106 (74/1999). Pochówek zalega³ czêciowo pod
grobem 99, który go jednak nie zniszczy³. Zachowane
fragmenty najpewniej owalnego zarysu jamy grobowej.
Szkielet mê¿czyzny w wieku 2530 lat, czaszk¹ skierowany by³ na NW, koci obu r¹k le¿a³y na miednicy (ryc.
38, 83). W wype³nisku jamy odkryto 8 fragmentów ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIIIXIV w.
Grób 107 (75/1999). Pochówek zniszczony czêciowo przez XX-wieczny szalunek metalowy, znajdowa³ siê
pod grobem 103. Wzd³u¿ szkieletu widoczne smugi próchnicy o szer. 34 cm i zachowanej d³ug. 1,45 m oraz 0,48
m, rozstaw  0,32 m. Szkielet kobiety (?) w wieku adultus u³o¿ony czaszk¹ na NW (ryc. 38, 83). W grobie odkryto 5 fragmentów ceramiki naczyniowej z XII1. po³owy XIII w.
Grób 108 (76/1999). Pochówek zniszczony przez
obiekt 3, spoczywa³ pod grobami 100, 102 i 105. Ods³oniêto trapezowaty zarys konstrukcji drewnianej o szer.
0,320,5 m i zachowanej d³ug. 1,08 m. Szkielet osobnika w wieku adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc.
39, 83). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 109 (77/1999). Pochówek zniszczony przez XXwieczny metalowy szalunek. Jama grobowa owalna o szer.
0,32 m i zachowanej d³ug. 0,74 m. Szkielet osobnika infans I u³o¿ony, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu
zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 39, 81).
Z wype³niska grobu pochodzi 1 fragment ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII w.
Grób 110 (78/1999). Pochówek znajdowa³ siê pod
grobem 109, od E zniszczony przez XX-wieczne szalowanie metalowe. Czêciowo widoczny lad po prostok¹tnej konstrukcji drewnianej. Szkielet mê¿czyzny w wieku
adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 39, 82). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 111 (79/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez XX-wieczny szalunek metalowy. Zarejestrowano trapezowat¹ jamê grobow¹ o szer. 0,440,60 m i zachowanej d³ug. 0,98 m. Szkielet osobnika doros³ego u³o-

¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW, koci obu r¹k by³y wyci¹gniête wzd³u¿ boków (ryc. 39, 82). Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 112 (80/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez wkop. Czytelny zarys w¹skiej jamy grobowej
o szer. 0,20,4 m, zachowanej d³ug. 1,8 m. Szkielet mê¿czyzny w wieku maturus u³o¿ony na wznak, czaszk¹ skierowany na NW, koci obu r¹k u³o¿one na miednicy (ryc.
40, 81). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 113 (81/1999). Pochówek tkwi³ czêciowo
w profilu. Szkielet kobiety w wieku adultus/maturus spoczywa³ na desce, w pozycji na wznak, czaszk¹ skierowany na NW, koci obu r¹k by³y u³o¿one na miednicy (ryc.
40). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 114 (82/1999). Pochówek zniszczony przez
obiekt 10. Uchwycono dwie smugi drewna o szer. 34 cm
i rozstawie 0,450,50 m, usytuowane po linii NWSE.
Wype³nisko grobu stanowi³ piasek z próchnic¹, wêglami
drzewnymi i drobnym gruzem ceglanym. Nie stwierdzono koci szkieletu ani wyposa¿enia (ryc. 84).
Grób 115 (83/1999). Pochówek zniszczony w trakcie
prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹ kolektora ciekowego. Odkryto resztki konstrukcji drewnianej oraz kilka
rozrzuconych koci, byæ mo¿e pochodz¹cych ze znajduj¹cego siê poni¿ej grobu 117. Nie stwierdzono wyposa¿enia (ryc. 84).
Grób 116 (84/1999). Pochówek zniszczony w trakcie
prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹ przy³¹cza, partia
wschodnia pozosta³a poza obrêbem wykopu. Zarejestrowano fragmentaryczny zarys jamy grobowej na d³ug.
0,85 m oraz smugê drewna o szer. 23 cm  pozosta³oæ
konstrukcji drewnianej. W przekroju poprzecznym deska
szaluj¹ca mia³a wys. 18 cm. Szkielet osobnika w wieku
adultus (?) u³o¿ony, jak mo¿na s¹dziæ z zachowanych
koci szkieletu, czaszk¹ na NW (ryc. 40, 84). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 117 (85/1999). Pochówek zniszczony w trakcie
budowy kolektora oraz przez obiekt 10, zalega³ pod grobem 115. Jama grobowa trapezowata o szer. 0,260,50
i zachowanej d³ug. 1,25 m. Szkielet mê¿czyzny w wieku
adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW, koci prawej rêki by³y wyci¹gniête wzd³u¿ boku (ryc. 41, 85). Z zasypu jamy pochodzi
1 fragment ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII w.
Grób 118 (86/1999). Pochówek zalega³ bezporednio
nad grobem 123, czêciowo go niszcz¹c. Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony czaszk¹ na NW, koci
obu r¹k u³o¿one na linii pasa (ryc. 41, 69). W trakcie eksploracji znaleziono 8 fragmentów ceramiki naczyniowej
z 2. po³owy XIII w.
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Ryc. 37. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 102, 103, 104

Ryc. 38. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 105, 106, 107
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Ryc. 39. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 108, 109, 110, 111

Ryc. 40. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 112, 113, 116
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Grób 119 (87/1999). Pochówek uszkodzony od E
przez wkop budowlany. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W próchnicy z drobnym gruzem ceglanym odkryto szkielet osobnika doros³ego, czaszk¹ zorientowanego
na NW, z koæmi r¹k u³o¿onymi na klatce piersiowej (ryc.
42, 69). W zasypie jamy znaleziono 16 fragmentów ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII w.
Grób 120 (88/1999). Pochówek tkwi³ czêciowo
w profilu. Od strony E zniszczony przez grób 119. Ods³oniêto fragment owalnego zarysu jamy grobowej o maks.
wymiarach 0,35×0,70 m. W próchnicy z drobnym gruzem ceglanym odkryto szkielet mê¿czyzny (?) w wieku
adultus, czaszk¹ skierowany, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu
zachowanych koci, na NW (ryc. 42, 69). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 121 (89/1999). Pochówek od strony W przeciêty
przez cianê larsenow¹, a od strony E przez obiekt 12.
Ods³oniêto owalny zarys jamy grobowej o szer. 0,40 m
i zachowanej d³ug. 0,88 m. W próchnicy z wêglami drzewnymi, drobnym gruzem ceglanym i grudkami zaprawy odkryto szkielet kobiety (?) w wieku adultus u³o¿ony, jak
mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych koci szkieletu,
czaszk¹ na NW (ryc. 42). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 122 (90/1999). Pochówek zniszczony od N przez
ciankê larsenow¹. Zarys jamy nieczytelny. Zachowa³ siê
fragment miednicy i prawej koñczyny dolnej dziecka
w wieku ok. 8 lat. Szkielet, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych koci, u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW (ryc.
42, 69). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 123 (91/1999). Pochówek silnie zniszczony
przez grób 118, tkwi³ czêciowo w profilu. Zaobserwowano owalny zarys jamy grobowej o d³ug. 1,5 m i szer.
0,6 m. Na desce o zachowanych wymiarach: d³ug. 0,8 m
i szer. 0,4 m spoczywa³ szkielet kobiety w wieku adultus, u³o¿ony, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych
koci, czaszk¹ na NW (ryc. 41, 69). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 124a i 124b (92/1999+luna czaszka nr 2/1999).
Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W terenie nie zidentyfikowano koci drugiego osobnika. Pochówek 124a przeciêty ciank¹ larsenow¹ w ten sposób, ¿e szkielet 124a
i czaszka 2/1999 zosta³y rozdzielone. W próchnicy z gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej odkryto
szkielet kobiety w wieku adultus, czaszk¹ skierowany na
NW, koci prawej rêki u³o¿one na miednicy. Prawie równolegle do prawej koñczyny dolnej zalega³a koñczyna dolna
osobnika w wieku juvenis, prawdopodobnie ze starszego
pochówku (ryc. 43, 69). W wype³nisku jamy znaleziono
fragment ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII w.
Grób 125 (93/1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak
mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci,
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czaszk¹ na NW (ryc. 43, 69). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 126 (94/1999). Pochówek zniszczony czêciowo przez grób 125 i obiekt 13. Zarys jamy grobowej by³
nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym,
grudkami zaprawy wapiennej i wêglami drzewnymi odkryto szkielet kobiety(?) w wieku adultus u³o¿ony, jak
mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych koci, czaszk¹
na NW (ryc. 43, 69). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 127 (95/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez grób 124a i 124b oraz przez ciankê larsenow¹.
Ods³onieto fragment owalnego zarysu jamy grobowej
o zachowanej d³ug. 0,90 m i szer. 0,37 m. W warstwie
próchnicy z drobnym gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej odkryto fragmenty szkieletu dziecka
w wieku oko³o 910 lat, u³o¿onego, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW
(ryc. 43, 70). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 128 (96/1999). Pochówek zniszczony czêciowo przez cianê larsenow¹. Zarejestrowano czêciowo
owalny zarys jamy grobowej o szer. maks. 0,5 m i zachowanej d³ug. 0,9 m. W warstwie próchnicy z drobnym gruzem ceglanym i wêglem drzewnym odkryto szkielet osobnika w wieku adultus u³o¿onego, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 43,
70). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 129 (97/1999). Pochówek zniszczony czêciowo przez cianê larsenow¹. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z drobnym gruzem budowlanym odkryto koci podudzi osobnika w wieku adultus u³o¿onego, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 44, 70). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 130 (98/1999). Zadokumentowano prawie kompletny zarys prostok¹tnej deski o d³ug. 1,6 m i szer. 0,36
m. Oko³o 510 cm poni¿ej odkryto szkielet p³ci ¿eñskiej
w wieku oko³o 1518 lat, czaszk¹ skierowany na NW,
koci prawego przedramienia le¿a³y na linii pasa, koci
lewej d³oni  na miednicy. Od strony czaszki uda³o siê
uchwyciæ smugê o szer. 2 cm i d³ug. 0,4 m  pozosta³oæ
konstrukcji drewnianej (ryc. 44, 71). Szkielet zalega³
w warstwie próchnicy z wêglami drzewnymi. Przy szkielecie znaleziono 15 fragmentów ceramiki naczyniowej
z 2. po³owy XIII w.
Grób 131 (99/1999). Pochówek uszkodzony przez
obiekt 13 oraz wkop budowlany. Zarejestrowano czêciowo zarys d³u¿szych krawêdzi jamy grobowej o szer. 0,45
m i zachowanej d³ug. 1,10 m. W warstwie próchnicy
z wêglem drzewnym, drobnym gruzem ceglanym i fragmentami zaprawy murarskiej odkryto szkielet mê¿czyzny
w wieku oko³o 50 lat u³o¿onego, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych koci, czaszk¹ na NW, koci r¹k by³y

Ryc. 41. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 117, 118, 123

Ryc. 42. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 119, 120, 121, 122
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Ryc. 43. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 124, 125, 126, 127, 128

Ryc. 44. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 129, 130, 131
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u³o¿one na linii pasa (ryc. 44, 70). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 132 (100/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez obiekt 13. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym i grudkami zaprawy murarskiej odkryto szkielet mê¿czyzny
w wieku maturus, czaszk¹ skierowany na NW, koci r¹k
na linii pasa (ryc. 45, 70). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 133 (101/1999). Pochówek zniszczony czêciowo przez grób 132 i obiekt 13. Odkryto owalny zarys jamy
grobowej o zachowanej d³ug. 0,70 m i szer. 0,45 m.
W warstwie próchnicy z drobnym gruzem ceglanym
i grudkami zaprawy wapiennej odkryto szkielet kobiety
w wieku adultus, czaszk¹ skierowany na NW, koci obu
r¹k u³o¿one na linii pasa (ryc. 45, 70). Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 134 (102/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez ceglany fundament znajduj¹cy siê w obrêbie
obiektu 13 oraz groby 132 i 133. Ods³oniêto trapezowaty zarys konstrukcji drewnianej o szer. 0,500,60 m i zachowanej d³ug. 1,15 m. Szkielet mê¿czyzny w wieku adultus u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW, koci prawego przedramienia le¿a³y na linii pasa, koci lewej rêki  na miednicy (ryc. 45, 71). W grobie znaleziono ceramikê naczyniow¹ z XIII, ew. z 1. po³owy XIV w.
Grób 135 (103/1999). Pochówek zniszczony przez
ciankê larsenow¹ oraz przez obiekt 12. Znaleziono fragment zarysu jamy grobowej w postaci dwu równoleg³ych
smug biegn¹cych wzd³u¿ szkieletu, szer. 0,35 m , zachowana d³ug. 1 m. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej odkryto szkielet osobnika w wieku adultus, czaszk¹ skierowany, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, na NW (ryc. 46, 71).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 136 (104/1999). Pochówek silnie zniszczony.
Zarejestrowano fragment zarysu jamy grobowej o d³ug.
0,66 m. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym odkryto fragment szkieletu dziecka w wieku infans II, czaszk¹ skierowanego na NW (ryc. 46, 70). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 137 (105/1999). Pochówek ods³oniêty jedynie
czêciowo, pozosta³a czêæ tkwi³a w profilu. Zalega³ poni¿ej grobu 136. Odkryto fragment zarysu jamy grobowej o d³ug. 0,70 m i szer. 0,050,20 m. W warstwie próchnicy z gruzem budowlanym i wêglem drzewnym natrafiono na fragment szkieletu osobnika doros³ego (ryc. 46,
71). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 138 (106/1999). Pochówek zniszczony przez
cianê larsenow¹. Ods³oniêto nieregularny zarys jamy grobowej o d³ug. 1,15 m i szer. 0,35 m. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym i wêglem drzewnym odkryto

szkielet osobnika doros³ego, czaszk¹ skierowanego, jak
mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, na NW (ryc.
46, 71). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 139 (107/1999). Pochówek zniszczony przez
obiekt 13, przez wkop pod kolektor oraz przez grób 99.
Znaleziono fragment zarysu jamy grobowej o szer. 0,40 m
i zachowanej d³ug. 1,05 m. W warstwie próchnicy z drobnym gruzem ceglanym odkryto szkielet osobnika doros³ego, czaszk¹ skierowanego, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu
zachowanych koci, na NW, koci prawego przedramienia u³o¿one na linii pasa, koci lewej rêki  na miednicy
(ryc. 47, 71). Pod miednic¹ i koæmi udowymi stwierdzono cienk¹ warstewkê drewna  pozosta³oæ spodniej deski. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 140 (109/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez ciankê larsenow¹. Zarejestrowano fragment trapezowatej jamy grobowej o szer. 0,5 m i zachowanej d³ug.
1,3 m. W warstwie próchnicy z drobnym gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej odkryto szkielet kobiety w wieku adultus, czaszk¹ skierowany, jak mo¿na
s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, na NW
(ryc. 47, 71). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 141 (110/1999). Pochówek zniszczony przez
grób 112. Zadokumentowano prostok¹tny zarys konstrukcji drewnianej o szer. 0,30 m i zachowanej d³ug. 0,86 m.
W obu zachowanych naro¿nikach stwierdzono ¿elazne
gwodzie. Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak
mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych koci, czaszk¹
na NW (ryc. 48). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 142 (111/1999). Pochówek tkwi³ czêciowo
w profilu. Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³ na desce, czaszk¹, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie zachowanych koci, na NW (ryc. 48, 72). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 143 (112/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez obiekt 13. Znaleziono spory fragment prostok¹tnej konstrukcji drewnianej o szer. 0,44 m i zachowanej d³ug. 1,27 m. Szkielet dziecka p³ci mêskiej (?) w wieku
infans II, u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie
zachowanych koci, czaszk¹ na NW, koñczyny dolne zgiête w stawach kolanowych (ryc. 48, 72). Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 144 (113/1999). Pochówek tkwi³ czêciowo
w profilu. Ods³oniêto owalny zarys jamy grobowej o d³ug.
1,38 m i zachowanej szer. do 0,30 m. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym odkryto szkielet dziecka w wieku oko³o 6 lat, czaszk¹ skierowany na NW, prawa rêka
by³a u³o¿ona na linii pasa, lewa na miednicy (ryc. 49, 72).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 145 (114/1999). Pochówek tkwi³ czêciowo
w profilu. Zadokumentowano jedynie fragment zarysu
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Ryc. 45. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 132, 133, 134

Ryc. 46. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 135, 136, 137, 138
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jamy grobowej. Szkielet kobiety (?) w wieku adultus spoczywa³ najpewniej na desce, czaszk¹ skierowany, jak
mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci,
na NW (ryc. 49, 72). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 146 (115/1999). Pochówek zniszczony czêciowo przez obiekt 12. Ods³oniêto jedynie fragment zarysu
jamy grobowej. W partii N jamy grobowej stwierdzono
niewielki fragment spróchnia³ego drewna  najprawdopodobniej deski, na której spoczywa³y zw³oki. Szkielet
doros³ej kobiety (?) u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW
(ryc. 49, 72). Na prawej koci udowej znaleziono dwie
obr¹czki:
1. piercionek z br¹zu, poszerzony w czêci rodkowej; rednica  2 cm (ryc. 88)
2. piercionek z br¹zu, poszerzony w czêci rodkowej; rednica  1,8 cm (ryc. 88).
Grób 147 (116/1999). W trakcie oczyszczania powierzchni wykopu odkryto warstewkê próchnicy o szer.
2 cm i d³ug. 1,2 m  najprawdopodobniej lad konstrukcji drewnianej pochówku zniszczonego przez grób 144.
Nie stwierdzono koci ani wyposa¿enia.
Grób 148 (117/1999). Pochówek czêciowo uszkodzony przez cianê larsenow¹ oraz obiekt 12. Zarejestrowano fragment zarysu jamy grobowej o szer. 0,35 m i zachowanej d³ug. 0,70 m. Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 50, 72). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 149 (118/1999). Odkryto jedynie fragment zarysu jamy grobowej o d³ug. 0,7 m. Na desce, której fragmenty odkryto pod lew¹ koñczyn¹, spoczywa³ szkielet
osobnika w wieku adultus u³o¿ony, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW
(ryc. 50, 72). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 150 (119/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez obiekt 12. Ods³oniêto fragment zarysu jamy grobowej o szer. 0,3 m i d³ug. 0,35 m. Szkielet osobnika doros³ego (?) u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ z uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 50, 72). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób (?) 151 (120/1999). W trakcie eksploracji okaza³o siê, ¿e jest to wkop w jamê grobow¹ grobu 124,
a odkryte w nim koci nie tworz¹ porz¹dku anatomicznego. Z tego domniemanego grobu pochodz¹ zroniête
ze sob¹ koæ promieniowa i ³okciowa.
Grób 152 (121/1999). Pochówek uszkodzony przez larseny, tkwi³ czêciowo w profilu. Uda³o siê zarejestrowaæ
owalny zarys jamy grobowej o zachowanej d³ug. 1,3 m
i szer. do 0,3 m. Szkielet dziecka w wieku oko³o 810 lat
u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zacho-

wanych koci, czaszk¹ na NW, koci obu r¹k le¿a³y na linii pasa (ryc. 51, 72). Z jamy grobowej pochodzi 1 fragment ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIIIXV w.
Grób 153 (122/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez larseny i obiekt 12. Ods³oniêto zarys jamy grobowej o szer. 0,4 m i zachowanej d³ug. 0,85 m. Szkielet
osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW
(ryc. 51, 73). Z grobu pochodz¹ 3 fragmenty ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII w.
Grób 154 (123/1999). Pochówek mocno zniszczony
przez obiekt 13. Znaleziono zarys prostok¹tnej konstrukcji
drewnianej, w której SE naro¿niku stwierdzono ¿elazny
gwód. Maksymalna szer. konstrukcji 0,33 m, zachowana
d³ug. 0,35 m. Na fragmentarycznie zachowanej desce
odkryto u³amki koci koñczyn dolnych. S¹dz¹c z uk³adu
zachowanej konstrukcji drewnianej i lokalizacji koci,
zmar³y u³o¿ony by³ g³ow¹ na NW (ryc. 51, 73). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 155 (124/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez obiekt 13. Zarejestrowano zarys trumny k³odowej o szer. 0,55 m, zachowanej d³ug. 1,4 m i g³êb. 0,20
m. W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym i grudkami zaprawy wapiennej oraz drobnymi u³amkami koci ze
zniszczonych, wczeniejszych pochówków odkryto szkielet kobiety w wieku juvenis/adultus u³o¿ony czaszk¹ na
NW, koci obu r¹k spoczywa³y na miednicy (ryc. 51, 73).
Z wype³niska trumny pochodzi 9 fragmentów ceramiki naczyniowej z 2. po³owy XIII  1. po³owy XIV w.
Grób 156 (125/1999). Pochówek czêciowo zniszczony prze groby 141 i 143. Stwierdzono resztki konstrukcji
drewnianej o zarysie prostok¹tnym oraz fragmenty deski
spodniej. Szerokoæ konstrukcji 0,35 m, zachowana d³ug.
0,5 m. Szkielet u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci i konstrukcji drewnianej,
czaszk¹ na NW (ryc. 52). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 157 (126/1999). Pochówek czêciowo tkwi³
w profilu. Zarejestrowano zarys jamy grobowej, szer. jamy
do 0,4 m, zachowana d³ug. 1,45 m. W warstwie próchnicy z domieszk¹ gruzu ceglanego odkryto szkielet osobnika w wieku adultus, u³o¿ony czaszk¹, jak mo¿na s¹dziæ
na podstawie uk³adu zachowanych koci, na NW (ryc. 52).
Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 158 (127/1999). Pochówek zniszczony przez
obiekt 13. Znaleziono prostok¹tny zarys konstrukcji drewnianej o szer. 0,55 m i d³ug. zachowanej 1,35 m. Szkielet
u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na W (ryc. 52, 73). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 159 (128/1999). Pochówek czêciowo zniszczony od strony NW przez obiekt 13, od strony N tkwi³
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Ryc. 47. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 139, 140

Ryc. 48. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 141, 142, 143
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Ryc. 49. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 144, 145, 146

Ryc. 50. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 148, 149, 150
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w profilu. Natrafiono na prostok¹tny zarys jamy grobowej o zachowanej d³ug. 1,3 m i szer. do 0,4 m. Szkielet
kobiety (?) w wieku adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na
NW (ryc. 53, 73). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 160 (129/1999). Pochówek tkwi³ czêciowo
w profilu, zniszczony przez grób 155 i obiekt 13. Ods³oniêto fragment owalnego zarysu jamy grobowej o zachowanej d³ug. 0,80 m i szer. 0,36 m. W trumnie k³odowej
o zachowanej d³ug. 0,6 m i szer. 0,3 m odkryto jedynie
lun¹ koæ. Jama by³a zorientowana po linii NWSE (ryc.
53, 73). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 161 (130/1999). Pochówek prawie ca³kowicie
zniszczony przez obiekt 13. Znaleziono fragment trumny k³odowej o zachowanej d³ug. 0,38 m i szer. 0,30 m,
a w niej jedynie koci stóp. S¹dz¹c z u³o¿enia trumny
i zachowanych koci, szkielet u³o¿ony by³ czaszk¹ na NW
(ryc. 53, 73). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 162 (132/1999). Pochówek silnie zniszczony
przez grób 134 i obiekt 13. Zarejestrowano fragment jamy
grobowej o zachowanej d³ug. 1,1 m i szer. 0,9 m (?).
W warstwie próchnicy z gruzem ceglanym odkryto pojedyncze koci ludzkie. Nie stwierdzono wyposa¿enia (ryc. 73).
Grób 163 (133/1999). Pochówek czêciowo tkwi³
w profilu. Zadokumentowano zarys jamy grobowej o d³ug.
1,68 m i szer. 0,23 m. Jama zorientowana osi¹ d³u¿sz¹
po linii EW. Nie stwierdzono koci ani wyposa¿enia
(ryc. 73).
Grób 164 (134/1999). Pochówek czêciowo zniszczony przez wkop pod kolektor ciekowy. Odkryto prostok¹tny zarys konstrukcji drewnianej o szer. 0,5 m i zachowanej d³ug. 1,6 m. Szkielet mê¿czyzny (?) u³o¿ony by³
na wznak, czaszk¹ na NW, koci r¹k u³o¿one by³y wzd³u¿
boków (ryc. 53, 73). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 165 (135/1999). Pochówek znacznie zniszczony przez cianê larsenow¹. Jama grobowa s³abo zarysowana o krawêdziach nieregularnych. Szkielet osobnika
doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie
uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na W (ryc. 54). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 166 (136/1999). Pochówek czêciowo uszkodzony przez wkop pod kolektor ciekowy, tkwi³ w profilu. Ods³oniêto naro¿nik konstrukcji drewnianej o d³ug. cianek 0,65
m i 0,28 m. Odkryto jedynie czaszkê kobiety (?) i koæ ramieniow¹ (ryc. 54, 74). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 167 (137/1999). Pochówek zniszczony przez
larseny, czêciowo tkwi³ w profilu. Zadokumentowano
fragment owalnego zarysu jamy grobowej o szer. do 0,35 m
i zachowanej d³ug. 1,25 m. Szkielet osobnika doros³ego
u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu za-
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chowanych koci, czaszk¹ na NW (ryc. 54, 74). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 168 (138/1999). Pochówek przeciêty cian¹ larsenow¹. Zarys jamy grobowej s³abo czytelny. Szkielet
osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na
podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na NW
(ryc. 55, 74).
Grób 169 (139/1999). Pochówek w wiêkszoci zniszczony przez grób 168. Ods³oniêto fragment zarysu jamy
grobowej o szer. 0,4 m i zachowanej d³ug. 0,6 m. Szkielet osobnika w wieku adultus u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na
NW (ryc. 55). Nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 170 (140/1999). Pochówek nieznacznie uszkodzony przez grób 168. Zarejestrowano elipsowaty zarys
jamy grobowej o d³ug. 1,82 m i szer. 0,6 m. W jej obrêbie czytelny by³ zarys lekko trapezowatej konstrukcji
drewnianej o d³ug. 1,25 m i szer. 0,34 m, usytuowanej po
osi NWSE (ryc. 55, 74). W obrêbie konstrukcji nie
stwierdzono koci ani wyposa¿enia.
Grób 171 (obiekt l  pl. Dominikañski 3, 1999). Ods³oniêty czêciowo, jego NW partia zosta³a zniszczona
przez m³odszy grób nr 175. Zarys jamy grobowej mia³
kszta³t prostok¹ta, a jego wymiary wynosi³y ponad 1,35×
×0,95 m. W obrêbie jamy zarysowa³y siê pozosta³oci
konstrukcji trumny w postaci cienkich linii o szer. 0,2
0,5 cm, biegn¹cych wzd³u¿ dawnych krawêdzi dranic. Na
podstawie stanu zachowania resztek trumny mo¿emy przyj¹æ, ¿e mia³a ona kszta³t prostopad³ocianu, o d³ug. przekraczaj¹cej 1,30 m i szer. 0,65 m. Przynajmniej w jednym naro¿u konstrukcjê wzmocniono poprzez zamontowanie pionowej beleczki, o wymiarach przekroju 9×10cm.
Szkielet osobnika doros³ego u³o¿ony by³, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie uk³adu zachowanych koci, czaszk¹ na
E (ryc. 56). Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 172 (obiekt 2  pl. Dominikañski 3, 1999). Grób
zosta³ ods³oniêty czêciowo. Poza zasiêgiem wykopu
pozostawa³a jego partia centralna i p³d.-wsch. Jama grobowa mia³a regularny, prostok¹tny zarys, o zachowanej
d³ug. ponad 0,75 m i szer. ponad 0,35 m. Ods³oniêto jedynie s³abo zachowane koci podudzi i stóp. Na podstawie ich u³o¿enia mo¿na s¹dziæ, ¿e zmar³y zosta³ pochowany g³ow¹ na E (ryc. 56). Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 173 (obiekt 4  pl. Dominikañski 3, 1999). Od
strony wschodniej grób zosta³ zniszczony przez wkop pod
nowo¿ytny mur. Ods³oniêta jama grobowa mia³a kszta³t
nieregularny, jej maks. d³ug. wynosi³a 1 m, maks. szer. 
0,4 m. Z koci szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty czaszki, le¿¹ce w zachodniej czêci jamy (ryc. 56).
Wyposa¿enia nie stwierdzono.

Ryc. 51. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 152, 153, 154, 155

Ryc. 52. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 156, 157, 158
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Ryc. 53. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 159, 160, 161, 164

Ryc. 54. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 165, 166, 167
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Grób 174 (obiekt 5  pl. Dominikañski 3, 1999). Zosta³ ods³oniêty czêciowo. Zachowa³ siê fragment zarysu
jamy grobowej o wymiarach ok. 0,65×0,4 m oraz fragmenty koci koñczyn dolnych. Z ich u³o¿enia wynika, ¿e
zmar³y zosta³ pochowany g³ow¹ na W (ryc. 57). Nie
stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 175 (obiekt 6  pl. Dominikañski 3, 1999). Odkryty zosta³ czêciowo. Jego p³n.-zach. krawêd uleg³a
zniszczeniu. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny, natomiast zachowa³y siê lady cianek bocznych trumny, w
postaci cienkich smug przegni³ego drewna, o grub. 0,5
cm. Wymiary trumny wynosi³y 0,8×0,4 m (ryc. 57).
Szcz¹tki zmar³ego nie zachowa³y siê. W trumnie nie
stwierdzono równie¿ wyposa¿enia.
Grób 176 (obiekt 8  pl. Dominikañski 3, 1999). Zachowa³ siê fragmentarycznie w postaci pasa brunatnej,
sypkiej próchnicy, o szer. 0,10,28 i d³ug. 1,4 m, biegn¹cy wzd³u¿ linii NS. By³a to prawdopodobnie prostok¹tna lub kwadratowa jama, zasypana próchnic¹. W wype³nisku, oprócz próchnicy, odkryto drobny gruz ceglany i
fragmenty ceramiki naczyniowej. Nie stwierdzono ¿adnych szcz¹tków kostnych ani wyposa¿enia.
Grób 177 (obiekt 9  pl. Dominikañski 3, 1999). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny, ods³oniêto natomiast
dwie, przebiegaj¹ce równolegle do siebie smugi brunatnej próchnicy o grub. 12 cm. Odleg³oæ pomiêdzy nimi
wynosi³a ok. 0,4 m, za ich maksymalna d³ug.  1,4 m.
W ich obrêbie odkryto silnie roz³o¿one koci szkieletu
koñczyn dolnych i miednicy. Ich u³o¿enie wskazuje na to,
¿e zmar³y zosta³ pochowany g³ow¹ na W (ryc. 57). Trumnê i szkielet od strony wsch. niszczy³ mur obronny. W
grobie znajdowa³y siê pojedyncze fragmenty ceramiki naczyniowej z XIII w.
Grób 178 (obiekt l  Kacerska Górka, ulica).W rzucie grób mia³ kszta³t prostok¹tny, zorientowany by³ wg
osi EW. D³ug. jamy wynosi³a ok.1,2 m, za szer.  0,40
0,45 m. Konstrukcja drewniana zachowa³a siê w postaci dwóch smug próchnicy bêd¹cych pozosta³oci¹ cianek o grub. 0,51 cm. Jedna ze cianek mia³a d³ug. ok.
0,7 m, za druga  ok. 0,3 m (ryc. 58). Nie znaleziono
¿adnych szcz¹tków kostnych. Z zasypiska pochodzi³y
2 fragmenty ceramiki naczyniowej, datowane na m³odsze
fazy wczesnego redniowiecza (XIIXIII w.).
Grób 179 (obiekt 2  Kacerska Górka, ulica). Jama
grobowa mia³a kszta³t owalu d³ug. 1,65 m i maks. szer.
ok. 0,5 m. W zach. czêci jamy zachowa³ siê fragment
drewnianej konstrukcji (szalowania b¹d trumny) o d³ug.
0,24 m i grub. 2 cm. Ze szkieletu zachowa³ siê jedynie
fragm. krêgos³upa i fragm. miednicy (ryc. 58). Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 180 (obiekt 27  Kacerska Górka, ulica). Grób
zosta³ czêciowo zniszczony przez kolektor oraz obiekt

nr 10. W grobie ods³oniêto ¿uchwê oraz kilka drobnych
koci, natomiast kalotê odkryto przy zewnêtrznej krawêdzi jamy. Szcz¹tki zmar³ego w obrêbie grobu le¿a³y na
warstwie br¹zowo-brunatnego piasku, o mi¹¿szoci 1,5
2 cm, przypuszczalnie pozosta³oci drewnianego dna
trumny  mar. Poni¿ej ¿uchwy, na wysokoci obojczyków,
na linii krêgos³upa wyst¹pi³a konkrecja skorodowanego
metalu, bêd¹ca byæ mo¿e pozosta³oci¹ ozdoby (ryc. 59).
Poni¿ej szcz¹tków zmar³ego bieg³ wkop, co sugeruje, ¿e
wczeniej w tej samej jamie znajdowa³ siê inny pochówek.
Grób 181 (obiekt 3  Kacerska Górka 26). Grób zosta³ bardzo silnie zniszczony. Zachowany zarys jamy grobowej by³ nieregularny, wyd³u¿ony po osi EW, a jego
wymiary wynosi³y 1,40×0,74 m. W naro¿niku p³n.-wsch.
odkryto dwa fragmenty koci czaszki. Nie stwierdzono
¿adnego wyposa¿enia grobowego.
Grób 182 (obiekt 4  Kacerska Górka 26). Zosta³ czêciowo zniszczony przez grób 181. Zachowana d³ug. jamy
grobowej wynosi³a 1,08 m a szer.  1,24 m. W jej obrêbie ods³oniêto fragment p³d. cianki trumny o d³ug. ok.
0,65 m i zachowanej wys. 0,24 m. Z uk³adu zachowanych
koci mo¿na wnioskowaæ, ¿e zmar³ego pochowano g³ow¹
na W (ryc. 59). Szkielet spoczywa³ na warstwie próchnicy, która to stanowi³a relikt dna trumny. W stropowej partii
obiektu, przy jego po³udniowej krawêdzi odkryto silnie
skorodowany przedmiot metalowy o d³ug. 5 cm i grub.
1 cm. Byæ mo¿e by³ to element ³¹cz¹cy deski trumny.
W okolicy stawu kolanowego prawej nogi zarejestrowano silnie skorodowany przedmiot metalowy o d³ug. 22 cm
i szer. 3 cm (nó¿).
Grób 183 (1/2000).W obrêbie wykopu odkryty zosta³
czêciowo. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Zachowa³ siê relikt prostok¹tnej konstrukcji drewnianej (szalunku?) w postaci warstewki próchnicy o grub. 1 cm. Jej
d³ug. wynosi³a 0,74 m a szer.  0,37 m. Pochowana tu
kobieta w wieku subadultus spoczywa³a z g³ow¹ na W
(ryc. 59). Pod czaszk¹, tu¿ przy prawej koci skroniowej
odnaleziono kab³¹czek skroniowy
1. esowaty kab³¹czek skroniowy z o³owiu; redn. 2 cm
(ryc. 87C).
Grób 184 (2/2000). Zachowa³ siê jedynie zachodni
fragment zarysu jamy o wymiarach 0,16×0,42 m. W jego
obrêbie, przy zachodniej krawêdzi odkryto le zachowan¹
czaszkê i fragment koci promieniowej. Mo¿na zatem
wnioskowaæ, ¿e zmar³a (kobieta subadultus) zosta³a pochowana g³ow¹ na W (ryc. 60). Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 185 (3/2000). Ods³oniêto fragment jamy grobowej o kszta³cie prostok¹ta i zachowanych wymiarach
0,35×0,58 m. Przy p³n. krawêdzi jamy znajdowa³a siê
smu¿ka br¹zowej próchnicy o szer. 1 cm, byæ mo¿e pozosta³oæ szalowania jamy grobowej. Identyczn¹ smu¿kê odkryto na dnie grobu. W obrêbie grobu odkryto po-
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Ryc. 55. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 168, 169, 170

Ryc. 56. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 171, 172, 173
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Ryc. 57. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 174, 175, 177

Ryc. 58. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 178, 179
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zosta³oci szkieletu: fragm. ³opatki i uszkodzon¹ koæ
ramieniow¹ (ryc. 60). Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 186 (4/2000). Zalega³ poni¿ej grobu 185. Jama
grobowa zachowa³a siê na d³ug. 0,6 m, za jej szer. wynosi³a 0,5 m. W jej obrêbie odkryto praw¹ koæ udow¹
oraz fragment miednicy nale¿¹ce do osobnika w wieku
adultus (ryc. 60). Nie stwierdzono ¿adnego wyposa¿enia
grobowego.
Grób 187 (5/2000). Jama grobowa zachowa³a siê fragmentarycznie. Jej zachowana d³ug. wynosi³a 0,5 m a maks.
szer.  0,48 m. Przy wsch. granicy jamy zalega³a 1 cm
gruboci warstewka próchnicy o d³ug. ok. 0,3 m. Jest to
byæ mo¿e pozosta³oæ cianki trumny (ryc. 60). Nie stwierdzono pozosta³oci szkieletu, ani ¿adnego wyposa¿enia
grobowego.
Grób 188 (6/2000). Ods³oniêty zarys jamy grobowej
uszkodzonej w czêci p³d.-zach.. Na poziomie odkrycia
mia³a ona szer. ok. 0,6 m i maks. d³ug. 1,8 m. W p³n.zach. partii grobu odkryto smugê br¹zowej próchnicy
o szer. 34 cm i d³. 1 m, pozosta³oæ szalowania grobu,
b¹d te¿ cianki trumny. S¹dz¹c po uk³adzie koci zmar³a (doros³a kobieta) u³o¿ona by³a g³ow¹ w kierunku
wschodnim (ryc. 61). Nie stwierdzono pozosta³oci wyposa¿enia grobowego.
Grób 189 (7/2000). Jama grobowa zachowa³a siê na
d³ug. 1,9 m, za jej szer. dochodzi³a do 0,64 m. Zmar³ego prawdopodobnie pochowano na drewnianych marach
o d³ug. 1,7 i szer. 0,38 m. Na marach spoczywa³y koci
d³ugie szkieletu. Ich u³o¿enie wskazuje na pochowanie
zmar³ego (doros³ej kobiety?) g³ow¹ na W (ryc. 61).
W grobie tym nie znaleziono ¿adnego wyposa¿enia.
Grób 190 (8/2000). Grób ten by³ silnie zniszczony,
uleg³ on czêciowemu uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych. Jama grobowa mia³a zachowan¹ d³ug. 1,7 m,
a szer. 0,30,5 m. Przy p³d. krawêdzi jamy grobowej znajdowa³a siê 2 cm szerokoci warstewka intensywnie br¹zowej próchnicy o d³ug. 1,1 m. Jest to byæ mo¿e pozosta³oæ po szalunku jamy grobowej (ryc. 62). Na podstawie znalezionych tu koci nie mo¿na by³o ustaliæ orientacji zmar³ego. W obrêbie grobu nie stwierdzono wyposa¿enia.
Grób 191 (9/2000). Zachowany zarys jamy grobowej
mia³ d³ug. 1,1 m, a szer. ok. 0,6 m. Zmar³ego u³o¿ono najprawdopodobniej w jamie oszalowanej wzd³u¿ dwoma
deskami. Odleg³oæ pomiêdzy deskami wynosi³a ok.
0,4 m. Deski tworz¹ce ten szalunek zachowa³y siê w postaci smu¿ek br¹zowej próchnicy o szer. 12 cm oraz d³ug.
1,1 m (po³udniowa) i 0,4 m (pó³nocna). Na podstawie zachowanych koci mo¿na stwierdziæ, ¿e pochowano tu kobietê w wieku adultus, g³ow¹ skierowan¹ na E (ryc. 62).
Nie stwierdzono obecnoci wyposa¿enia grobowego.
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Grób 192 (10/2000). Zachowa³ siê fragment jamy grobowej d³ug. 0,1 m i szer. ok. 0,5 m. Pozosta³a czêæ grobu znajdowa³a siê w profilu, na którym by³a widoczna
jama o pionowych cianach i p³askim dnie. Na dnie znajdowa³a siê 1-centymetrowa warstewka br¹zowej próchnicy (ryc. 62). Jest to byæ mo¿e pozosta³oæ drewnianych
mar. Nie odnaleziono pozosta³oci szkieletu ani ¿adnego
wyposa¿enia grobowego.
Grób 193 (11/2000). Czêciowo niszczy³ on grób 191.
Ods³oniêto jedynie fragment jamy grobowej o zachowanych wymiarach 0,9×ok. 0,1 m, zorientowany wg osi
EW. Nie stwierdzono ¿adnych szcz¹tków kostnych ani
wyposa¿enia grobowego (ryc. 63).
Grób 194 (12/2000). Nie zachowa³ siê zarys jamy grobowej. Szkielet mê¿czyzny maturus u³o¿ony by³ czaszk¹
na W (ryc. 63). Na wysokoci pasa zmar³ego, tu¿ powy¿ej g³ówki nasady bli¿szej prawej koci udowej, odkryto
kamienn¹ ose³kê i silnie skorodowan¹ g³owniê no¿a.
1. ose³ka  d³ug. 6 cm, w przekroju mia³a kszta³t kwadratowy o boku szer. 1,5 cm. W partii centralnej by³a cieñsza (ok. l cm), co wiadczy o jej u¿ytkowaniu. Przy jednym z koñców posiada³a okr¹g³y otwór o redn. ok. 0,8 cm
(ryc. 89)
2. nó¿  g³ownia o d³ug. ok. 10 cm i maks. szer. 2 cm.
Ze wzglêdu na silne skorodowanie niemo¿liwe jest bli¿sze okrelenie jej parametrów.
Grób 195 (13/2000). Pomiêdzy grobem 188 a grobem
189, na poziomie piasków calcowych odnaleziono silnie
roz³o¿on¹ czaszkê dziecka infans I (ryc. 63). Najprawdopodobniej grób ten zosta³ zniszczony przez grób 188,
a byæ mo¿e te¿ przez zalegaj¹ce powy¿ej nawarstwienia.
Nie znaleziono ¿adnego wyposa¿enia grobowego.
Grób 196 (I/2004). Pochówek by³ zachowany czêciowo (uszkodzona czêæ zachodnia). Ods³oniêto zarys trumny oraz szkielet, natomiast zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. D³u¿sze cianki trumny mia³y d³ug. 192 (lewa)
i 153 (prawa) cm, natomiast maks. szer. konstrukcji wynosi³a 0,53, za min.  0,44 m. Ponadto przy wsch. boku
trumny znajdowa³y siê 10-centymetrowej d³ugoci ostatki, bêd¹ce jakby przed³u¿eniem d³u¿szych cianek. Zmar³y
(p³eæ i wiek n.n.) spoczywa³ g³ow¹ na W. Koci prawej
rêki by³y lekko ugiête w ³okciu i skierowane w stronê biodra, natomiast koci lewej by³y wyprostowane i wyci¹gniête wzd³u¿ boku. Koci nóg by³y równie¿ wyprostowane (ryc. 64). Szkielet zachowa³ siê niemal kompletnie,
nie odkryto jedynie czaszki. Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 197 (II/2004). Odkryto zaciemnienie o niepe³nych wymiarach 0,97×0,42 m, o nieregularnym zarysie
i g³êb. 27 cm. Wype³nisko sk³ada³o siê z szarego piasku
przemieszanego z próchnic¹. W obrêbie tego obiektu
odkryto koci ludzkie (infans II) zalegaj¹ce na kilku poziomach. Zidentyfikowano wród nich 4 krêgi, lew¹ koæ

Ryc. 59. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 180, 182, 183

Ryc. 60. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 184, 185, 186, 187
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biodrow¹, obie koci udowe oraz fragment koci piszczelowej. Byæ mo¿e jest to pozosta³oæ pochówku wtórnego.
Grób 198 (III/2004). Pochówek zniszczony w czêci
W i N przez koparkê, natomiast od E przez wkop pod
obiekt 10. Zachowany zarys jamy grobowej by³ nieregularny, maks. wymiary wynosi³y 0,97×0,69 m. Ods³oniête
koci szkieletu by³y przemieszane, w po³o¿eniu pierwotnym znajdowa³a siê jedynie miednica i prawa koæ udowa. Zmar³a (doros³a kobieta?) by³a pochowana g³ow¹ na
W. Koci prawej d³oni byæ mo¿e le¿a³y na biodrze, koci
prawej nogi by³y wyprostowane (ryc. 64). Pod szkieletem by³a widoczna cienka (3 mm) warstewka próchnicy
bêd¹ca byæ mo¿e pozosta³oci¹ deski spodniej. Nie odkryto wyposa¿enia grobowego, natomiast w zasypisku
znaleziono 1 niewielki fragm. ceramiki naczyniowej.
Grób 199 (IV/2004). Zachowa³ siê prostok¹tny zarys
jamy grobowej o d³ug. 2,37, szer. 0,67 i g³êb. 0,2 m. Ponadto by³ czytelny fragment konstrukcji drewnianej
(1 cianka d³u¿sza i 1 krótsza), a w SE naro¿niku konstrukcji oraz miêdzy czaszk¹ i ciank¹ by³y widoczne plamy próchnicy. Zmar³a (kobieta adultus) by³a u³o¿ona na
plecach, z g³ow¹ skierowan¹ na SW i twarz¹ na p³n.,
z koæmi r¹k wyci¹gniêtymi wzd³u¿ boków oraz wyprostowanymi nogami (ryc. 65). Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 200 (V/2000). Pochówek by³ zachowany czêciowo  jego p³n. czêæ zalega³a pod murem. Zarys jamy
grobowej by³ nieregularny, zachowana d³ug. wynosi³a
2,32, szer.  0,51, g³êb.  0,25 m. Zmar³ego (mê¿czyznê
maturus) pochowano z g³ow¹ skierowan¹ na W, z koæmi r¹k wyci¹gniêtymi wzd³u¿ boków i wyprostowanymi
koæmi nóg (ryc. 66). Bezporednio nad koæmi znajdowa³a siê silnie roz³o¿ona deska (2,27×0,37 m). W pobli¿u wewnêtrznej czêci nasady dolnej prawej koci udowej odkryto niewielki krzemieñ, bêd¹cy byæ mo¿e krzesakiem.
Grób 201 (VI/2004). Zachowa³ siê jedynie niewielki
fragment pochówku. Znaczna jego czêæ zosta³a zniszczona przez mur. Zarys jamy by³ nieczytelny. Ods³oniêto fragmenty 2 desek bêd¹cych zapewne pozosta³oci¹ wieka.
Pod nimi znajdowa³y siê obie koci udowe oraz rzepki.
Na inne czêci szkieletu ani na elementy wyposa¿enia nie
natrafiono. Zmar³y by³ pochowany prawdopodobnie
g³ow¹ na W (ryc. 66).
Grób 202 (VII/2004). Ods³oniêto prostok¹tny zarys
jamy grobowej o wymiarach 2,23×0,74 m. Natrafiono
równie¿ na lady deski wierzchniej, przykrywaj¹cej zmar³ego (mê¿czyzna adultus) oraz spodniej, na której on spoczywa³. Pochowany by³ g³ow¹ skierowany na W, z wyprostowanymi koæmi r¹k i nóg (ryc. 67). W obrêbie jamy
grobowej ods³oniêto równie¿ kilka plam próchnicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
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Skupiska koci
Skupisko 1 (obiekt 1/1992). Obiekt czêciowo tkwi³
w profilu, zniszczony przez nowo¿ytn¹ studzienkê kanalizacyjn¹. Zarejestrowano czêciowo zarys  nieregularny czworobok o d³ug. 2,50 m i szer. 1,90 m. W wype³nisku znaleziono koci nale¿¹ce do kilku osobników. Ponadto odkryto 43 fragmenty ceramiki naczyniowej, niewielk¹ iloæ szk³a i porcelany oraz 13 fragmentów silnie
skorodowanych przedmiotów ¿elaznych.
Skupisko 2 (obiekt 2/1992). Obiekt czêciowo tkwi³
w profilu. Ods³oiêto owalny zarys. W wype³nisku odkryto 12 czaszek osobników w ró¿nym wieku i liczne inne
koci. Ponadto odkryto 62 fragmenty ceramiki naczyniowej.
Skupisko 3 (obiekt 4/1992). Zniszczony przez wkop
pod studzienkê kanalizacyjn¹. W wype³nisku odkryto
koci przynajmniej 2 osobników oraz 12 fragmentów ceramiki naczyniowej.
Skupisko 4 (obiekt 5/1992). Zniszczony przez obiekt
4 i wkop pod kanalizacjê. W wype³nisku odkryto koci
przynajmniej 2 osobników w ró¿nym wieku oraz 23 fragmenty ceramiki.
Skupisko 5 (obiekt 8/1992). Tkwi³ w profilu. W wype³nisku odkryto koci przynajmniej 2 osobników w ró¿nym wieku.
Skupisko 6 (obiekt 1/5/1992). Skupisko koci na wtórnym z³o¿u.
Skupisko 7 (obiekt 8/5/1992). Skupisko koci na wtórnym z³o¿u.
Skupisko 8 (obiekt 18/5/1992). Skupisko koci na
wtórnym z³o¿u.
Skupisko 9 (bez nr./1999). Koci mê¿czyzny (?)
w wieku maturus.
Skupisko 10 (luna czaszka nr 1/1999). Czaszka kobiety w wieku adultus.
Skupisko 11 (luna czaszka nr 2/1999). Czaszka kobiety w wieku adultus.
Skupisko 12 (luna czaszka nr 3/1999). Czaszka mê¿czyzny w wieku adultus.
Skupisko 13 (obiekt 3/1999). Zasyp ziemno-gruzowy
du¿ego do³u powsta³ego po wybraniu piasku do celów
budowlanych. Stwierdzono: czaszkê mê¿czyzny w wieku adultus; koci osobników doros³ych (?); koci dziecka w wieku infans I. Z wype³niska pochodzi nadto 538

Ryc. 61. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 188, 189

Ryc. 62. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 190, 191, 192
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Ryc. 63. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 193, 194, 195

Ryc. 64. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 196, 198
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fragmentów ceramiki naczyniowej datowanych od po³owy XIII do 1. po³owy XIV w.

Skupisko 31 (skupisko bez nr./1999). Lune koci
osobników doros³ych i m³odocianych.

Skupisko 14 (skupisko bez nr./1999). Zidentyfikowano fragmenty szkieletu 2 osobników w wieku adultus i 2 osobników w wieku infans I/II.

Skupisko 32 (skupisko bez nr./pl. Dom/1999). Fragmenty szkieletów kilku osobników, w tym mê¿czyzny
adultus (?) i kobiety juvenis/adultus.

Skupisko 15 (skupisko bez nr./1999). Lune koci
osobnika w wieku maturus.

Skupisko 33 (skupisko z sektora 1/pl. Dom./1999).
Lune koci, w tym dziecka infans I.

Skupisko 16 (skupisko bez nr./1999). Lune koci
przynajmniej 3 osobników doros³ych i dzieci, w tym infans II.

Skupisko 34 (obiekt 4, sektor 1/pl. Dom./1999). Koci kilku osobników.

Skupisko 17 (skupisko bez nr./1999). Szkielet kobiety w wieku adultus.
Skupisko 18 (skupisko bez nr./1999). Koci osobnika doros³ego.
Skupisko 19 (skupisko bez nr./1999). Koci mê¿czyzny w wieku adultus/maturus.

Skupisko 35 (obiekt 6, sektor 1/pl. Dom./1999). Koci kilku osobników
Skupisko 36 (obiekt 9, sektor 1/pl. Dom./1999). Fragment ¿uchwy dziecka.
Skupisko 37 (obiekt 10, sektor 1/pl. Dom./1999). Fragmenty koci m.in. kobiety(?) i dziecka infans II.

Skupisko 20 (skupisko bez nr./1999). Koci osobnika doros³ego i dziecka.

Skupisko 38 (obiekt 14, sektor 1/2/pl. Dom./1999).
Liczne koci ludzkie m.in. mê¿czyzny w nieokrelonym
wieku i kobiety maturus.

Skupisko 21 (skupisko bez nr./1999). Koci osobników doros³ych i dzieci w wieku infans I i infans II.

Skupisko 39 (obiekt 17, sektor 1/pl. Dom/1999). Lune koci.

Skupisko 22 (skupisko bez nr./1999). Koci osobnika doros³ego i dziecka w wieku infans I.

Skupisko 40 (obiekt 17, sektor 1/3/pl. Dom./1999).
Koci kilku osobników.

Skupisko 23 (skupisko bez nr./1999). Koci osobnika doros³ego (?).

Skupisko 41 (obiekt 1, sektor 3/pl. Dom./1999). Koci kilku osobników.

Skupisko 24 (obiekt/1999 miêdzy grobami 99 i 105.
Fragmenty czaszki mê¿czyzny (?) w wieku adultus.

Skupisko 42 (obiekt 4, sektor 3/pl. Dom./1999). Koci kilku osobników.

Skupisko 25 (skupisko bez nr./1999). Luna czaszka
kobiety (?) w wieku maturus/senilis.

Skupisko 43 (obiekt 3, sektor 1/Kacerska Górka 23
25/1999). Koci kilku osobników.

Skupisko 26 (skupisko bez nr./1999). Luna czaszka
mê¿czyzny w wieku adultus.

Skupisko 44 (obiekt 1,sektor 3/Kacerska Górka 26/
1999). Fragmenty koci.

Skupisko 27 (skupisko bez nr./1999). Luna czaszka
mê¿czyzny w wieku iuvenis.

Skupisko 45 (obiekt 9/Kacerska Górka  ulica/1999).
Koci kilku osobników.

Skupisko 28 (czaszka nr 5/1999). Czaszka i kilka krêgów szyjnych kobiety w wieku adultus.

Skupisko 46 (obiekt 10/Kacerska Górka  ulica/1999).
Rozbita czaszka mê¿czyzny maturus.

Skupisko 29 (czaszka bez nr./1999). Czaszka osobnika w wieku adultus.

Skupisko 47 (obiekt 25/Kacerska Górka  ulica/1999).
Koci kilku osobników.

Skupisko 30 (skupisko bez nr./1999). Fragmenty szkieletów kilku osobników.

Skupisko 48 (obiekt 16/2004). Lune koci.
Skupisko 49 (koci z sektora 6/2004). Lune koci
osobników doros³ych i dzieci.

113

Ryc. 65. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Grób nr 199

Ryc. 66. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Groby nr 200, 201
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Ryc. 67. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko
przy kociele w. Wojciecha. Grób nr 202

Ryc. 68. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha.
Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 130-137, poziom I i II
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Ryc. 69. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 140148, poziom I
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Ryc. 70. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 140148, poziom II
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Ryc. 71. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 140148, poziom III
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Ryc. 72. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 140148, poziom IV
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Ryc. 73. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 140148, poziom V
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Ryc. 74. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 140148, poziom VI
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Ryc. 75. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 148155, poziom I
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Ryc. 76. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 148155, poziom II
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Ryc. 77. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 148155, poziom III
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Ryc. 78. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 148155, poziom IV
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Ryc. 79. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 148155, poziom V
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Ryc. 80. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego. Metry bie¿¹ce 148155, poziom VI
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Ryc. 81. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego.
Metry bie¿¹ce 148155, poziom VII
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Ryc. 82. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego.
Metry bie¿¹ce 148155, poziom VIIa
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Ryc. 83. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego.
Metry bie¿¹ce 148155, poziom VIII
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Ryc. 84. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego.
Przy³¹cze 1, m 115, poz. I

Ryc. 85. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Wykop przy al. J. S³owackiego.
Przy³¹cze I, m 115, poziom II
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Ryc. 88. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy
kociele w. Wojciecha. Grób nr 146. Piercionki.
Fot. M. Wojcieszak, rys. N. Lenkow

Ryc. 86. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy
kociele w. Wojciecha. Grób nr 39.
Kab³¹czki skroniowe. Fot. M. Wojcieszak, rys. N. Lenkow

Ryc. 87. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Kab³¹czki skroniowe  A  grób nr 4,
B  okolice grobów nr 21 i 22; C  grób nr 183; D  wisiorek dzwoneczkowaty  grób nr 18.
Rys. W. Piszcza³owski (A, B, D), N. Lenkow (C)
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Ryc. 89. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Grób nr 194.
Ose³ka. Fot. M. Wojcieszak. Rys. N. Lenkow

Ryc. 90. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha.
Grób nr 39. Moneta. Fot. M. Wojcieszak, rys. N. Lenkow

Ryc. 91. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha. Grób nr 17.
Fragment okucia pochewki no¿a. Rys. W. Piszcza³owski
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Ryc. 92. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha.
Ul. Kacerska Górka. Obiekt nr 9 (pochówek wtórny)

Wykres 1. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha.
Dane antropologiczne (na podstawie: Gronkiewicz, Kwiatkowska 1993;
Gronkiewicz, D¹browski 1999; Gronkiewicz 1999;
Gronkiewicz, D¹browski 2000; Kwiatkowska 2005b)
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Tabela 1. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha.
Ceramika odkryta w pochówkach (oprac. M. Wojcieszak)
Nr grobu

Poziom

Iloæ

Datowanie

41

I

1

XIII w.

47

I

34

1 po³. 3 æw. XIII w.

76

III

23

2 po³. XIII w.

79

IV

7

n.n.

80

IV

2

2 po³. XIII w.

83

IV

1

2 po³. XIII w.

92

V

9

2 po³. XIIIXIV w.

96

V

4

XII1 po³. XIII w.

102

VI

1

2 po³. XIII w.

103

VI

3

2 po³. XII1 po³. XIII w. i 2 po³. XIII w.

105

VII

2

n.n.

106

VIII

8

2 po³. XIIIXIV w.

107

VIII

5

XII1 po³. XIII w.

109

VII

1

2 po³. XIII w.

117

II

1

2 po³. XIII w.

118

I

8

2 po³. XIII w.

119

I

16

2 po³. XIII w.

124

II

1

2 po³. XIII w.

130

III

15

2 po³. XIII w.

134

III

?

XIII1 po³. XIV w.

152

IV

1

2 po³. XIII w.

153

V

3

2 po³. XIII w.

155

V

9

2 po³. XIII1 po³. XIV w.
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Tabela 2. Wroc³aw  Stare Miasto. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha.
Gruz budowlany w grobach (oprac. M. Wojcieszak)
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Nr grobu

Poziom

Zasyp

53

II

Próchnica i gruz budowlany

58

I

Próchnica i gruz ceglanowapienny

61

I

Próchnica i gruz ceglanowapienny

62

II

Próchnica i gruz ceglanowapienny

64

II

Próchnica i gruz ceglanowapienny

65

II

Próchnica i gruz ceglanowapienny

70

III

Próchnica i gruz ceglanowapienny

71 i 71a

III

Próchnica, gruz ceglanowapienny, wêgle drzewne

74

III

Próchnica, gruz ceglanowapienny, wêgle drzewne

75

III

Próchnica, gruz ceglanowapienny, wêgle drzewne

77

III

Próchnica, gruz ceglanowapienny, wêgle drzewne

78

III

Gruz ceglany, grudki wapna, zaprawa gotycka, wêgle drzewne

79

IV

Gruz ceglany, grudki wapna, zaprawa gotycka, wêgle drzewne

80

IV

Gruz szachulcowy, grudki zaprawy wapiennej, wêgle drzewne

81

IV

Gruz ceglany, grudki wapna, wêgle drzewne

82

IV

Gruz ceglany, grudki wapna

83

IV

Gruz ceglany, grudki wapna, wêgle drzewne

84

IV

Zasyp gruzowoziemny

87

IV

Gruz ceglany, grudki wapna, wêgle drzewne

94

V

Gruz ceglany, zaprawa gotycka, wêgle drzewne

114

I

Drobny gruz ceglany, wêgle drzewne

119

I

Drobny gruz ceglany

121

I

Drobny gruz ceglany, grudki zaprawy, wêgle drzewne

124

II

Gruz ceglany, zaprawa wapienna

126

I

Gruz ceglany, grudki wapna, wêgle drzewne

127

II

Gruz ceglany, grudki wapna

128

II

Drobny gruz ceglany, wêgle drzewne

129

II

Drobny gruz budowlany

131

II

Drobny gruz ceglany, fragmenty zaprawy, wêgle drzewne

133

II

Gruz ceglany, zaprawa wapienna

135

III

Gruz ceglany, zaprawa wapienna

136

II

Gruz ceglany

137

III

Gruz budowlany, wêgle drzewne

138

III

Gruz ceglany, wêgle drzewne

139

III

Drobny gruz ceglany
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III

Drobny gruz ceglany, zaprawa wapienna
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IV

Gruz ceglany

155

V

Gruz ceglany, zaprawa wapienna
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V

Gruz ceglany
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