JERZY ROMANOW, MA£GORZATA ROMANOW

OPACTWO KANONIKÓW REGULARNYCH W. AUGUSTYNA NA PIASKU
WE WROC£AWIU W WIETLE BADAÑ ARCHEOLOGICZNYCH
Geneza wroc³awskiego opactwa kanoników regularnych w. Augustyna zwi¹zana jest z miejscowoci¹ Sobótka-Górka, gdzie po 1121 r., a przed
rokiem 1138 funkcjonowa³ klasztor zakonników tej
regu³y, sprowadzonych z Arrovise we Flandrii (Maleczyñski 1952). Fundatorem klasztoru by³ Piotr
W³ostowic, syn Jaksy z rodu £abêdziów, który osadzi³ zakonników na terenie dóbr, bêd¹cych jego w³asnoci¹. Nieznana jest dok³adna data przeniesienia

augustianów spod lê¿y do Wroc³awia. Fakt ten mia³
miejsce, jak siê uwa¿a, po najedzie czeskim w 1132 r.
(Gêbarowicz 1936, s. 2426). Dokument z 1149 r.
potwierdza istnienie kocio³a pod wezwaniem Najwiêtszej Panny Marii ko³o mostu we Wroc³awiu
(Kodeks Dyplomatyczny l¹ska 1951, t. I, s. 22). Zakonnicy zostali osadzeni na jednej z wysp odrzañskich, wyró¿niaj¹cej siê szczególnie piaszczyst¹
powierzchni¹, st¹d prawdopodobnie nazwa Wyspa

Ryc. 1. Fragment planu perspektywiczno-widokowego Wroc³awia z 1562 r.
autorstwa B. Weinera. Wg Wroc³aw na planach. XVIXX wiek, plan 1
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Piasek. Równie¿ by³a ona w³asnoci¹ Piotra W³ostowica. Pierwszym opatem klasztoru na Piasku by³
zakonnik imieniem Oger lub Oqer, albo, jak pisze
Marek Cetwiñski  Ogier. Kolejnym opatem zosta³
Radulf, a od 1193 r. funkcjê tê pe³ni³ Alard (Cetwiñski 1982, s. 17).
Najstarsza znana ilustracja redniowiecznej zabudowy opactwa na Wyspie Piasek wykonana zosta³a przez Bart³omieja Weinera i pochodzi z 1562 r.
(ryc. 1). Niestety, za³o¿enie klasztorne przedstawione
zosta³o w niekorzystnym ujêciu od strony po³udniowej, dlatego niemo¿liwe jest rozpoznanie jego pe³nej planigrafii. Zdecydowanie lepszy widok omawianego kompleksu znajduje siê na planie z 1587 r. au-

torstwa F. H. Vrooma i F. Grossa (ryc. 2). Na jego
zabudowê sk³ada siê obecnie istniej¹cy koció³ NPM
oraz dwukondygnacyjne budynki klasztorne w postaci czworobocznych bloków, zamykaj¹cych trzy
wewnêtrzne dziedziñce.
redniowieczna zabudowa opactwa, widziana
z lotu ptaka od wschodu, przedstawiona zosta³a na
grafice J.U. Krausa z 1668 r. (ryc. 3). Interesuj¹ca
jest inskrypcja w kartuszu po lewej (heraldycznie)
stronie portretu opata Jana Henryka, która brzmi:
COLLEGVIM CANN REGGS AVGVSTINIAD
DIVAM VIRGINEM IN ARENA VRATISLAVIA IN
SILESIA FUNDATUM ANNO CHRISTI MCVIII.
Podana tu data fundacji opactwa na Piasku (1108 r.)

Ryc. 2. Fragment planu perspektywiczno-widokowego Wroc³awia z 1587 r.
autorstwa F.G. Vrooma i F. Grossa. Wg Wroc³aw na planach. XVIXX wiek, plan 5
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Ryc. 3. Opactwo kanoników regularnych w. Augustyna na Piasku we Wroc³awiu przedstawione z lotu ptaka
od strony wschodniej. Grafika J.U. Krausa z 1668 r. wg nieznanego autora (Czerner 1989, ryc. 229)

jest oczywicie wykluczona, zwa¿ywszy na datê za³o¿enia macierzystej siedziby w Sobótce-Górce (lata
pomiêdzy 1121 a 1138 r.). Niewykluczone, ¿e w dacie na kartuszu pominiête zosta³y cyfry XXX lub XL,
co dawa³oby w rezultacie rok MCXXXVIII (1138)
lub MCXLVIII (1148). Obie daty mog³yby oznaczaæ
czas fundacji opactwa we Wroc³awiu.
Niemal identyczna zabudowa zespo³u klasztornego widnieje na planie M. G. Seuttera, wykonanym
miêdzy 1720 a 1730 r. (ryc. 4). Zasadnicze zmiany
w rozplanowaniu budynków opactwa mo¿na zaobserwowaæ na planie F. B. Wernera (ryc. 5). Zamiast
zespo³u obiektów zamykaj¹cych trzy dziedziñce,
widoczna jest zabudowa w postaci jednego du¿ego
dziedziñca i otaczaj¹cych go trzech nowo wybudowanych skrzyde³: dwóch trzykondygnacyjnych od
po³udnia i zachodu oraz jednego dwukondygnacyjnego od pó³nocy, cile przylegaj¹cego do kocio³a. Od wschodu zachowana zosta³a wczeniejsza
zabudowa. Na kolejnym planie z 1752 r. anonimowego autora widoczny jest od wschodu nowy, trójkondygnacyjny budynek, który, wraz z istniej¹cymi

w tej czêci starszymi obiektami, zamkn¹³ otwart¹
dotychczas przestrzeñ w kolejny czworoboczny dziedziniec (ryc. 6).
Obecnie naziemn¹ pozosta³oci¹ zabudowy opactwa na Piasku jest gotycki koció³ p.w. NPM oraz
barokowy, czteroskrzyd³owy budynek klasztorny
z wewnêtrznym dziedziñcem. Jeszcze do koñca
2. wojny wiatowej funkcjonowa³ budynek pe³ni¹cy rolê muzeum, który powsta³ w wyniku przebudowy zespo³u obiektów z faz gotyckich I i II. Ponadto w podziemiu dzisiejszego kocio³a, pod ¿elbetonowym stropem tzw. krypty, eksponowane s¹
relikty architektoniczne kocio³a romañskiego i rozbudowanego w póniejszym okresie kocio³a wczesnogotyckiego. Do czasów wspó³czesnych przetrwa³y tak¿e kamienne detale wystroju w postaci romañskiej bliniaczej bazy z granitu (ryc. 7) oraz piaskowcowy tympanon fundacyjny Marii W³ostowicowej
i jej syna wiêtos³awa (ryc. 8), datowany na 3. æw.
XII w. (Semkowicz 1951, s. 541542). W trakcie wyrywkowych badañ odkryto w 1923 r. zachodni odcinek kru¿ganka wschodniego z zachowanym cho-
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Ryc. 4. Fragment planu perspektywiczno-widokowego Wroc³awia z lat 17201730 autorstwa M.G. Seuttera.
Wg Wroc³aw na planach. XVIXX wiek, plan 10

Ryc. 5. Fragment planu perspektywiczno-widokowego Wroc³awia z lat 17421750 autorstwa F.B. Wernera.
Wg Wroc³aw na planach. XVIXX wiek, plan 13
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Ryc. 6. Fragment planu perspektywiczno-widokowego Wroc³awia z 1752 r. nieznanego autora.
Wg Atlas Historyczny Miast Polskich, plan 18

dnikiem (Burgemeister 1930, s. 210, ryc. 165; s. 212,
ryc. 166).
Pierwsze powojenne badania na terenie Wyspy
Piasek podjête zosta³y w 1955 r. pod kierunkiem
Tadeusza Kozaczewskiego i prowadzone by³y w obrêbie zrujnowanego kocio³a NPM. Odkryto wówczas
fragmenty muru kocio³a romañskiego. W latach
19611963 w trakcie restauracji kocio³a badania
archeologiczne prowadzili Olgierd Czerner i Józef
Kamierczyk. W ich trakcie natrafiono na pozosta³oci kocio³a romañskiego oraz mury z fazy gotyc-

kiej. Odkryte relikty zosta³y wyeksponowane ponad
ówczesny poziom terenu oraz zadaszone w obrêbie
krypty, funkcjonuj¹cej pod gotyckim chórem obecnego kocio³a (Czerner 1962, s. 360376). W 1982
r. rozpoczêto wykopaliska na terenie zabudowy klasztornej opactwa na Piasku. Trwa³y one z przerwami do 1986 r. (Romanow 1987), a nastêpnie by³y
wznawiane kolejno w latach: 19921993 (Dwojak,
Zió³kowski 1994), 1995 (Romanow 1996), 1997
(Romanow 1997) oraz w roku 2000 (Romanow
2001).
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Wyniki dotychczasowych badañ, skorelowane
z dostêpnymi ród³ami historycznymi, z uwzglêdnieniem wyników prac prowadzonych na terenie dziedziñca w 1923 r., jak równie¿ szkiców Inspektora
Budowlanego Jakuba Knorra, który w trakcie budowy barokowego skrzyd³a wschodniego klasztoru
zarejestrowa³ przebieg starszych fundamentów (ryc.
9), stanowi³y podstawê do przestrzennej rekonstrukcji za³o¿enia klasztornego w kolejnych fazach chronologicznych. Planigrafia obiektów odkrytych podczas powojennych badañ archeologiczno-architektonicznych przedstawiona jest na ryc. 10.
W oparciu o zmieniaj¹ce siê cechy stylistyczne
zachowanych murowanych reliktów, wydzielono cztery, kolejno nastêpuj¹ce po sobie fazy zabudowy opactwa na Piasku. Jedna przypada na okres wystêpowania na naszym terenie stylu romañskiego, natomiast
trzy pozosta³e s¹ charakterystyczne dla gotyku.

Ryc. 7. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Granitowa bliniacza
baza kolumnowa z fazy romañskiej (Burgemeister 1930,
ryc. 164)

Ryc. 8. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Tympanon fundacyjny z kocio³a klasztornego fazy romañskiej,
datowany na 3. æw. XII w. (fot. J. Romanow)
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Ryc. 9. Fragment planu Wyspy Piasek sprzed 1930 r. wg Inspektora Budowlanego Jakuba Knorra. Oznaczenia:
1  koció³ NPM w 1334 r., 2  dormitorium, 3  po³udniowe i zachodnie skrzyd³a barokowe klasztoru z lat 17091730,
4  wschodnie skrzyd³o barokowe klasztoru z 1781 r., 5  zespó³ browaru i piekarni z 2. po³. XIV w., 6  budynek
gospodarczy z ok. 1800 r., 7  budynek mieszkalny, barokowy, 8  budynek gospodarczy z ok. 1781 r., 9  m³yn Maria,
10  kaplica w. Anny z ok. 1380 r., 11  klasztor augustianek, lata 17091715, 12  koció³ p.w. w. Jakuba
lata 16801690 (Burgemeister 1930, ryc. 161)

FAZA ROMAÑSKA (LATA 11321149  KONIEC 1. ÆW. XIII W.)
Z zabudowy kocio³a romañskiego (ryc. 11) zachowa³y siê: pó³nocne ramiê transeptu z reliktami
cian bocznych, pó³nocno-wschodnie naro¿e prostok¹tnego prezbiterium, wschodnia ciana zapewne
pó³nocnej kaplicy prezbiterialnej, fragment wêgara
pó³nocnego ³uku têczowego prezbiterium, pó³nocny odcinek korpusu oraz dwa odcinki muru w czêci zachodniej kocio³a, stanowi¹ce, jak mo¿na przypuszczaæ na podstawie modelu przedstawionego na
tympanonie, pozosta³oci bliniaczych wie¿. Mury
kocio³a zachowane do wysokoci od 15 do 18 cm

w partii fundamentowej, oko³o 23 cm w partii ponad odsadzk¹ oraz ponad 26 cm w naro¿u transeptu, zbudowane zosta³y z granitowych ciosów w uk³adzie opus quadratum. Wnêtrze muru wype³niaj¹ p³askie ceramiczne plinty w uk³adzie skonym i pionowym. Jego gruboæ wynosi oko³o 1,44 m. Korpus
kocio³a w wietle cian mierzy 18,30 m, natomiast
d³ugoæ transeptu w wietle zachowanych cian to
oko³o 10,60 m.
Reliktem kamiennego wystroju architektonicznego kocio³a fazy romañskiej jest m.in. piaskowco-
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Ryc. 10. Wroc³aw, fragment Starego Miasta i Wyspa Piasek. Planigrafia miejskiego muru obronnego z 2. po³. XIII w.
w kontekcie odkryæ redniowiecznej zabudowy opactwa kanoników regularnych w. Augustyna
na tle planu F. Grossa z 1578 r. (oprac. J. Romanow)

wy tympanon fundacyjny z 2. po³. XII w. W jego
partii centralnej widnieje postaæ Najwiêtszej Panny Marii z Dzieci¹tkiem, a po obu jej stronach umieszczono fundatorów: Mariê W³ostowicow¹ z modelem wi¹tyni po prawej stronie i jej syna wiêtos³awa po stronie lewej (ryc. 8). Drugim detalem architektonicznym jest granitowa bliniacza baza kolumnowa (ryc. 7), odkryta jako znalezisko lune. E. Ma³achowicz (1992, s. 34) w swojej rekonstrukcji zabudowy romañskiego kocio³a lokalizuje j¹ w wietle
wejcia wewnêtrznego do wi¹tyni (ryc. 12).
W trakcie badañ prowadzonych na terenie barokowego dziedziñca odkryto odcinek pó³nocnej ciany budowli o bli¿ej nieokrelonym przeznaczeniu
(ryc. 11, obiekt B). W I fazie gotyckiej mur tej budowli o szerokoci 1,15 m pe³ni³ funkcjê po³udniowej ciany kru¿ganka. Zosta³ zbudowany z cegie³
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palcówek o wymiarach 8,5×13×27 cm uk³adanych
w w¹tku wendyjskim. Ze wspomnian¹ budowl¹
wi¹¿¹ siê fragmenty granitowych p³yt posadzkowych
zaopatrzonych w otwory grzewcze (ryc. 13), znalezione na wtórnym z³o¿u w obrêbie po³udniowego
kru¿ganka póniejszej fazy gotyckiej opactwa. Nie
stwierdzono pod nimi ¿adnych ladów po kana³ach
grzewczych, co wyklucza ich funkcjonalny zwi¹zek
z miejscem odkrycia. Ponadto wydaje siê ma³o prawdopodobne, aby, zazwyczaj otwarte od strony wirydarza, kru¿ganki by³y ogrzewane. Obecnoæ tych p³yt
posadzkowych mo¿e wskazywaæ, ¿e ogrzewanie
typu hypocaustum stosowano prawdopodobnie
w dormitorium klasztoru fazy romañskiej.
Na terenie pomiêdzy kocio³em a omówionym
wczeniej obiektem B natrafiono na przyklasztorny
cmentarz o rzêdowym uk³adzie grobów. Pochówki
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Ryc. 11. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Zabudowa w fazie romañskiej. Objanienia:
1  odkryte relikty zabudowy, 2  rekonstrukcja obiektów, 3  obecna zabudowa, A  koció³,
B  budynek o nieokrelonej funkcji na terenie klasztoru (rys. J. Romanow)

Ryc. 12. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Plan kocio³a NPM. Objanienia: 1  budowla romañska z po³. XII w., 2  XIII w.,
3  przed 1346 r., 4  XIV w., 5  XV w., 6  XVII w., 7  fragmenty kamieniarki nie zachowane in situ, A  kaplica
w. Antoniego, B  kaplica w. Jana Nepomucena, C  kaplica w. Krzy¿a, D  kaplica w. Rodziny, E  kaplica
w. Sebastiana, F  zakrystia (wg O. Czernera, oprac. E. Ma³achowicz 1992, ryc. 17)
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Ryc. 13. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Granitowe p³yty z otworami grzewczymi odkryte na wtórnym z³o¿u w po³udniowym
kru¿ganku opactwa I fazy gotyckiej. Po lewej mur zbudowany z cegie³ w uk³adzie wendyjskim (fot. J. Romanow)

wyst¹pi³y w dwóch skupiskach: pod kru¿gankiem
wschodnim oraz pó³nocnym wirydarza póniejszej
fazy gotyckiej (ryc. 11). £¹cznie odkryto 8 grobów,
które zawiera³y szkielety wy³¹cznie doros³ych mê¿czyzn, zapewne zakonników. Zmar³ych u³o¿ono na

wznak, g³owami skierowanymi na zachód (ryc. 14).
Zgodnie z regu³¹ zakonn¹ byli oni pozbawieni jakiegokolwiek wyposa¿enia; wyj¹tkiem jest znalezisko trzonu delikatnej szpili wykonanej z br¹zu, stanowi¹cej zapewne niezbêdne zapiêcie habitu. W obu

Ryc. 14. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Grób szkieletowy odkryty
na cmentarzu klasztornym fazy romañskiej (fot. J. Romanow)
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skupiskach zmarli chowani byli warstwowo, w wyniku czego szkielety po³o¿one ni¿ej zosta³y uszkodzone przez pochówki póniejsze (ryc. 15). Ponadto jeden z grobów uleg³ zniszczeniu przez mur
wschodni wirydarza kolejnej fazy opactwa (ryc. 16),
drugi za przez mur ciany po³udniowej obecnego
kocio³a.
Podczas prowadzonych badañ dokonano równie¿
szeregu obserwacji w zakresie rozpoznania ówczesnej morfologii terenu. Stwierdzono mianowicie, ¿e
najwy¿ej zachowany strop calca znajduje siê aktualnie na wysokoci 117,4 m n.p.m. w obrêbie wirydarza I gotyckiej fazy zabudowy zespo³u klasztornego. Na stropie odkrytego poziomu calca nie zaobserwowano obecnoci humusu pierwotnego, co
wiadczy o tym, ¿e przed rozpoczêciem budowy
opactwa dokonano jego niwelacji, byæ mo¿e tak¿e
z czêci¹ calca. Obecnie w tym miejscu zalega warstwa próchnicy i gruzu poziomu budowlanego kru¿ganków wirydarza I fazy gotyckiej. Tak wysoko usytuowanego poziomu calca nie stwierdzono w ¿adnym innym miejscu na Wyspie Piasek. Strop piaszczystego calca wyst¹pi³ jeszcze na wysokoci
115,8 m n.p.m. we wschodnim odcinku obecnego
nabrze¿a. W kierunku zachodnim calec zosta³ zaobserwowany w pasie przydro¿nym obecnej ul. w.
Jadwigi oraz pod kaplic¹ w. Anny (Kamierczyk,
Kamiñski, Limisiewicz 1995, s. 241 n.). opieraj¹c
siê na tych danych wed³ug naszych obliczeñ piaszczysta, wystaj¹ca ponad lustro wody, partia Wy-

spy Piasek mia³a w tej fazie kszta³t owalny o wymiarach 90×115 m. D³u¿sz¹ osi¹ usytuowana by³a
na linii wschód-zachód.
Z powy¿szego wynika, ¿e w fazie romañskiej na
piaszczystej kulminacji wyspy sta³ wolno stoj¹cy
koció³, na po³udnie od niego znajdowa³a siê bli¿ej
nieokrelona zabudowa klasztorna, a pomiêdzy tymi
obiektami za³o¿ony zosta³ w dwóch skupiskach przyklasztorny cmentarz. Ca³oæ najprawdopodobniej
otacza³ murowany parkan. Funkcjonowanie klasztoru w omawianej fazie trwa³o do momentu przebudowy dotychczasowego kocio³a romañskiego w zaopatrzony w przypory koció³ o formie gotyckiej.
ród³a historyczne nie podaj¹ daty wzniesienia nowego kocio³a. Wiadomo natomiast, ¿e do budowy
przyziemnych partii cian jego prezbiterium u¿yte
zosta³y granitowe ciosy pozyskane z czêciowej rozbiórki wczeniejszej wi¹tyni, a partie wy¿sze wykonane zosta³y z cegie³ uk³adanych w w¹tku dwuwozówkowym, tzw. wendyjskim. Badania prowadzone w Kamieñcu Z¹bkowickim potwierdzaj¹, ¿e
ju¿ w 1. po³. XIII w. augustianie stosowali architektoniczne elementy konstrukcyjne charakterystyczne
dla gotyku. W 1210 r. biskup wroc³awski Wawrzyniec nakaza³ kanonikowi katedralnemu Wincentemu
z Pogorzeli, aby za³o¿y³ w Kamieñcu Z¹bkowickim
klasztor augustianów (Knauer 1932, s. 10; Chrzanowski 1980, s. 1416). Zakon tej regu³y funkcjonowa³ tam a¿ do odwo³ania w 1243 r. Podczas wykopalisk odkryto relikty prostok¹tnego w planie pre-

Ryc. 15. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Widok na warstwowe pochówki szkieletowe z fazy romañskiej
w obrêbie wschodniego kru¿ganka klasztoru I fazy gotyckiej (fot. J. Romanow)
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Ryc. 16. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Widok na rozglifion¹ wnêkê podokienn¹ w cianie wirydarza
od wewnêtrznej strony wschodniego kru¿ganka. Po prawej posadzka kru¿ganka z p³ytek ceramicznych.
Ni¿ej uszkodzone warstwowe pochówki szkieletowe z fazy romañskiej (fot. J. Romanow)

zbiterium (obiekt D), którego ciany zaopatrzone
by³y w przypory proste i przek¹tniowe (Romanow
1987a, s. 8, ryc. 2, 44, 45). Powy¿sze fakty wska-

zuj¹, ¿e budowa nowego kocio³a gotyckiego na
Wyspie Piasek we Wroc³awiu tak¿e mog³a nast¹piæ
w 1. po³. XIII w.

I FAZA GOTYCKA (2. ÆW. XIII W.  1334 R.)
W pierwszej fazie gotyckiej prezbiterium wczeniejszego kocio³a romañskiego zosta³o przed³u¿one
o ok. 10 m w kierunku wschodnim (ryc. 12). W miejscu styku nowo wybudowanego prezbiterium z murem prezbiterium romañskiego znajduje siê, dostawiona od zewn¹trz, ceglana przypora prosta. Mur
czo³owy nowego obiektu nie przetrwa³ w ca³oci do
naszych czasów, jednak jego odkryty odcinek jest
d³u¿szy od ciany czo³owej prezbiterium kocio³a
z poprzedniej fazy. Zachowane relikty kocio³a gotyckiego wskazuj¹ na jego zdecydowanie wiêkszy
program u¿ytkowy, dostosowany do pe³nienia nowej
funkcji (ryc. 17).
W pó³nocno-wschodnim naro¿u nowego prezbiterium odkryto przyporê przek¹tniow¹ o d³ugoci ok.
2,70 m, bêd¹c¹ charakterystyczn¹ cech¹ architektury gotyckiej. Mur prezbiterium zosta³ zbudowany
z trzech warstw granitowej kostki oraz z cegie³ uk³adanych w w¹tku dwuwozówkowym (wendyjskim).
W przyziemiu mur ten ma szerokoæ 1,58 m. Obecnoæ przypory przek¹tniowej oraz prostej ceglanej
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na styku prezbiterium romañskiego z gotyckim wskazuje, ¿e w nowym prezbiterium wystêpowa³o sklepienie krzy¿owe. Przy pó³nocno-wschodnim naro¿u korpusu kocio³a wybudowana zosta³a jednoprzestrzenna kaplica jego fundatorów, po której zachowa³ siê fragment trójbocznie ukszta³towanej ciany
czo³owej, zaopatrzonej od zewn¹trz w przypory (ryc.
17, obiekt B).
W czêci pó³nocnej dziedziñca, pochodz¹cego
z barokowej fazy klasztoru, rozpoznano wirydarz
usytuowany w skrzyd³ach wschodniego, po³udniowego i pó³nocnego kru¿ganka (ryc. 17, obiekt C).
Pó³nocna ciana kru¿ganka, bêd¹ca jednoczenie
po³udniow¹ cian¹ kocio³a z tej fazy, zosta³a zlikwidowana w trakcie budowy obecnie istniej¹cej
wi¹tyni. Wirydarz na osi pó³noc-po³udnie ma d³ugoæ 19,20 m, natomiast d³ugoæ murów na osi
wschódzachód wynosi 19 m. ciana zachodnia zosta³a zniszczona przez mur barokowego, zachodniego skrzyd³a klasztoru. Mury wirydarza zbudowano
z cegie³ o wymiarach 8,59×13×2627 cm, uk³ada-
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Ryc. 17. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Zabudowa w I fazie gotyckiej. Objanienia: 1  odkryte relikty zabudowy,
2  zabudowa fazy poprzedniej, 3  rekonstrukcja obiektów, 4  obecna zabudowa, A  koció³, B  kaplica
fundatorów, C  wirydarz, D  kapitularz, E  dwudzielny segment zachodni, F  refektarz (rys. J. Romanow)

nych w w¹tku gotyckim, a tylko miejscami wyst¹pi³ w¹tek dwuwozówkowy. W partii przyziemia maj¹
one szerokoæ od 0,85 do 0,90 m, natomiast w czêci fundamentowej rozszerzaj¹ siê uskokami, osi¹gaj¹c szerokoæ do 1,35 m. Posadowione zosta³y na
szerokiej stopie fundamentowej, wykonanej z granitowych otoczaków uk³adanych na zaprawie piaskowo-wapiennej. Od wewnêtrznej strony wirydarza wyst¹pi³y symetrycznie rozmieszczone prostopad³e przypory, po piêæ przy ka¿dej ze cian. Maj¹
one szerokoæ od 0,56 do 0,70 m, a ich d³ugoæ waha
siê w granicach 0,820,88 m. Fundamenty przypór,

podobnie jak mury wirydarza, rozszerzaj¹ siê uskokami ku do³owi i tak¿e spoczywaj¹ na stopie fundamentowej z granitowych otoczaków, spajanych zapraw¹ wapienn¹. W po³udniowo-wschodnim naro¿niku wirydarza odkryto bazê i bêben trzonu kolumny przyciennej, wykonanej z piaskowca (ryc. 18).
Pomiêdzy przyporami w murach cian wirydarza
zachowa³y siê, rozglifione od strony kru¿ganków,
wnêki podokienne (ryc. 16). Analogiczne wnêki, lecz
usytuowane na poziomie parapetów, wystêpuj¹ tak¿e od strony wirydarza. W jednym przypadku stwierdzono negatyw ukonego parapetu, tzw. pulpitowe-
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Ryc. 18. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Widok na bazê i trzon kolumny przyciennej znajduj¹cej siê
w po³udniowo-wschodnim naro¿u muru wirydarza (fot. J. Romanow)

go, wykonanego prawdopodobnie z piaskowca. Szerokoci poszczególnych skrzyde³ kru¿ganka nie
mo¿na by³o okreliæ, poniewa¿ jego zewnêtrzne ciany zosta³y rozebrane w trakcie póniejszych przebudów. Jedyny pomiar uzyskano w skrzydle po³udniowym, gdzie cianê zewnêtrzn¹ po³udniow¹ stanowi fragment budowli z fazy romañskiej. Szerokoæ
tego skrzyd³a wynosi 3,50 m. Obecnoæ przypór oraz
bazy z bêbnem kolumny przyciennej wskazuje na
zadaszenie kru¿ganków czterodzielnym sklepieniem
krzy¿owo-¿ebrowym. Rozpiêtoæ jego przêse³ waha³a
siê od 3,30 m (rozpiêtoæ pomiêdzy osiami przypór)
do 3,50 m (szerokoæ kru¿ganka po³udniowego).
W profilu wykopu badawczego, za³o¿onego
w obrêbie wirydarza (ryc. 19), poziom piaszczystego calca (warstwa 1) zosta³ zaobserwowany na wysokoci 117,40 m n.p.m. Nad jego stropem nie
stwierdzono warstwy humusu pierwotnego. Mo¿na
z tego wnioskowaæ, ¿e przed budow¹ wirydarza dokonano niwelacji terenu, bowiem bezporednio nad
calcem zalega warstwa gruzu budowlanego (warstwa
6), zwi¹zana z budow¹ kru¿ganków. Dopiero nad ni¹
znajduje siê warstwa czarnej próchnicy (warstwa 9),
bêd¹ca ladem po klasztornych ogrodach. Z kolei
w wykopie za³o¿onym w obrêbie kru¿ganka wschodniego, strop calca (warstwa 1) pojawia siê dopiero
na poziomie 116,50 m n.p.m., a bezporednio nad
nim znajdowa³y siê pochówki zakonników z romañskiej fazy opactwa (warstwa 4). Obie warstwy prze-
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ciête s¹ przez wkop fundamentowy ciany wirydarza (warstwa 5). Nad nim wyst¹pi³a warstwa podsypki piaskowej (warstwa 7), zwi¹zana z pierwszym
poziomem ceramicznej posadzki kru¿ganka (warstwa 8). Wy¿ej stwierdzono grub¹ warstwê spalenizny, wêgli drzewnych i gruzu ceglanego (warstwa
10), która jest ewidentnym ladem po po¿arze. Warstwa zgliszczy nie zosta³a usuniêta, bowiem bezporednio nad ni¹ zalega podsypka z piasku (warstwa
11) oraz drugi poziom posadzki kru¿ganka (warstwa
12), u³o¿onej z kwadratowych p³ytek ceramicznych
(ryc. 16).
W obrêbie wschodniego kru¿ganka natrafiono na
nowo¿ytny wkop, zwi¹zany z zak³adaniem instalacji kanalizacyjnej, w którym odkryto kolumnê. Jej
baza o szeciobocznej podstawie, wykonana zosta³a z piaskowca, natomiast trzon z zielonego serpentynitu (ryc. 20).
W kolejnych wykopach, za³o¿onych wzd³u¿
wschodniej ciany barokowego wschodniego skrzyd³a obecnego budynku klasztoru, ods³oniêto relikty
dwóch murowanych budowli. Obiekty te zosta³y
przedstawione na szkicu Knorra (ryc. 9). Zachowa³
siê tylko fragment wschodniej czêci pierwszej
z budowli, bowiem czêæ po³udniowa zosta³a zniszczona w trakcie budowy schronu podczas wojny.
W naro¿niku pó³nocno-wschodnim odkryto przyporê
przek¹tniow¹ o szerokoci 0,94 i d³ugoci ponad
1,40 m (jest uszkodzona) oraz dwie przypory pro-

Ryc. 19. Przekrój po osi wschód-zachód przez zabudowê opactwa kanoników regularnych w. Augustyna na Wyspie Piasek. Objanienia: 1  piaszczysty calec z domieszk¹ gliny,
2  humus pierwotny, 3  brunatna próchnica z domieszk¹ gliny i kawa³kami gruzu, 4  pochówek szkieletowy zwi¹zany z cmentarzem klasztornym fazy romañskiej, 5  wkopy
budowlane, 6  gruz budowlany, 7  piaszczysta podsypka pod ceramiczn¹ posadzkê kru¿ganka, 8  posadzka ceramiczna kru¿ganka, 9  czarna próchnica, 10  warstwa spalenizny,
11  podsypka pod ceramiczn¹ posadzkê drugiego poziomu u¿ytkowego kru¿ganka, 12  posadzka ceramiczna drugiego poziomu u¿ytkowego kru¿ganka, 13  popowodziowa warstwa
mu³u, 14  szarobrunatna próchnica z du¿¹ iloci¹ gruzu ceglanego, zaprawy i piasku, 15  bruk granitowy, 16  glina, 17  brunatna próchnica z kawa³kami gruzu, 18  gruz z zapraw¹,
19  gruz ceglany, 20  ciemnobrunatna próchnica, 21  ¿ó³ty piasek, 22  brunatna próchnica, 24  gruz wapienny, 25  humus ogrodowy, 26  gruz powsta³y po 1945 r.,
27  humus ogrodowy, obecny poziom terenu, B  mur zewnêtrzny kru¿ganka z przypor¹, D  mur kurtynowy (rys. J. Romanow)
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Ryc. 20. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Piaskowcowa baza
kolumny oraz trzon wykonany z serpentynitu. Znalezisko
lune zwi¹zane z I faz¹ zabudowy gotyckiej opactwa
(rys. T. Demidziuk)

ste usytuowane przy cianie wschodniej, które maj¹
ok. 1,25 m d³ugoci, a ich szerokoæ waha siê od 0,87
do 0,90 m (ryc. 17, obiekt D). Gruboæ muru ciany
pó³nocnej obiektu wynosi 1,05 m, natomiast ciany
wschodniej 1,18 m. Budowla zosta³a wzniesiona z
cegie³ o wymiarach 8,5×12×27 cm, uk³adanych w
w¹tku gotyckim. Na podstawie dokonanych pomiarów mo¿na oszacowaæ, ¿e mia³a ona szerokoæ ok.
7,5 m i d³ugoæ ok. 11,5 m. Prawdopodobnie pe³ni³a funkcjê kapitularza. Zespó³ budynków klasztornych od strony wschodniej zosta³ przedstawiony na
grafice z 1668 r. (ryc. 3). Kapitularz widnieje tu jako
obiekt stoj¹cy na lewo od kocio³a. Ten dwukondygnacyjny budynek mia³ trzy osie okien, dwuspadowy dach, a cian¹ szczytow¹ usytuowany by³ na
wschód.
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W profilu wykopu, prowadz¹cego od wschodniej
ciany kapitularza na wschód w kierunku brzegu
wyspy, stwierdzono obni¿aj¹cy siê stopniowo poziom stropu piaszczystego calca od poziomu 116 do
117 m n.p.m. (ryc. 19, warstwa 1). Bezporednio na
calcu zalega warstwa humusu pierwotnego (warstwa
2), a nad ni¹ zaobserwowano warstwê kulturow¹
o znacznej mi¹¿szoci (warstwa 3), zawieraj¹c¹ fragmenty ceramiki naczyniowej datowane najpóniej na
1. po³. XIII w., a zatem na schy³ek okresu funkcjonowania opactwa w fazie romañskiej. Fakt przeciêcia tej warstwy przez wkop ciany gotyckiego kapitularza zdaje siê potwierdzaæ nasze datowanie pocz¹tku tej fazy zespo³u klasztornego, oparte na wczeniej przedstawionych przes³ankach. Nad warstw¹
osadnictwa romañskiego zalega warstwa zwi¹zana
z budow¹ kapitularza (warstwa 6), natomiast powy¿ej stwierdzono rozleg³¹ warstwê, zawieraj¹c¹ u³amki naczyñ ceramicznych, datowane na okres od 2.
po³. XIII w. do prze³omu XIII i XIV w. (warstwa 9).
Jest to zatem warstwa zwi¹zana z omawian¹ faz¹
funkcjonowania opactwa na Piasku. Na jej stoku
widoczne s¹ lady wskazuj¹ce na okresowe, lecz
wyranie gwa³towne, przybory Odry.
Wed³ug szkicu Knorra (ryc. 9) na po³udnie od
kapitularza powinien znajdowaæ siê kolejny budynek. W trakcie wykopalisk natrafiono na obiekt sk³adaj¹cy siê z dwóch segmentów o ró¿nych planach,
jednak konstrukcyjnie cile ze sob¹ powi¹zanych
(ryc. 17, obiekty E, F). Segment zachodni (E) zosta³ podzielony na dwa pomieszczenia piwniczne.
Zbudowany jest z cegie³ o wymiarach 9×12×27 oraz
8,5×12,5×28 cm, uk³adanych w w¹tku gotyckim. Nie
rozpoznano ewentualnych podzia³ów w partii przyziemnej segmentu wschodniego (F), natomiast jego
parter jest jednoprzestrzenny. W wietle ma 11,90
m d³ugoci i 8 m szerokoci. Zbudowany jest z cegie³ o wymiarach 9×12,5×26 oraz 8×11×27 cm, uk³adanych w w¹tku gotyckim. ciany boczne zosta³y
zaopatrzone w pojedyncze przypory proste, za ciana wschodnia w przypory przek¹tniowe w naro¿nikach. Z poziomu parteru prowadzi wejcie do segmentu zachodniego. W cianach bocznych znajduj¹
siê pary zamurowanych otworów okiennych z rozglifionymi obustronnie wêgarami i niskimi parapetami. Natrafiono na fragmenty piaskowcowych maswerków. W cianie po³udniowej znajduje siê otwór
wejciowy. Ekspozycja segmentu wschodniego oraz
jego bogaty wystrój okien pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e pe³ni³ on funkcjê refektarza klasztornego.
W zewnêtrznym, wschodnim licu ciany czo³owej segmentu F oraz na jej przyporach przek¹tnio-
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wych stwierdzono obecnoæ poziomych wy¿³obieñ,
które powsta³y na skutek intensywnej dzia³alnoci
wody. wiadczy to o ówczesnej bliskoci Odry, a tym
samym o mniejszej ni¿ obecnie wielkoci wyspy
Piasek. Przemawia za tym równie¿ stratygrafia nawarstwieñ w profilu wykopu za³o¿onego przy ulicy
w. Jadwigi, na przed³u¿eniu zachodniego, barokowego skrzyd³a klasztoru. Podczas badañ uchwycono profil po³udniowego nabrze¿a wyspy, umocnionego faszyn¹, z kwadratowym w przekroju s³upem
przyczó³ka mostowego o wymiarach 30×30 cm (ryc.
21 a, b). Wed³ug naszego pomiaru, element przyczó³-

ka w po³udniowej, ówczesnej linii brzegowej wyspy, oddalony jest o ok. 180 m od pó³nocnej linii
brzegowej Odrzycy, p³yn¹cej u podnó¿a muru obronnego lewobrze¿nego Wroc³awia (ryc. 22). Tak¹ d³ugoæ powinien zatem mieæ most ³¹cz¹cy oba tereny
osadnicze. S¹dzimy, ¿e  ze wzglêdów czysto praktycznych  wzniesienie mostu o takiej d³ugoci przed
budow¹ bramy miejskiej by³oby ma³o uzasadnione
ówczesnymi potrzebami. W zwi¹zku z powy¿szym,
w koñcu XIII w. nie mog³a funkcjonowaæ szeroko
pojêta komunikacja miasta z Piaskiem poprzez przeprawê mostow¹ i ulicê w. Jadwigi, która, jak do-

Ryc. 21. Wyspa Piasek we Wroc³awiu, ul. w. Jadwigi. Rysunek (a) i zdjêcie (b) profilu pó³nocnej linii brzegowej
z widocznym s³upem przyczó³ka mostowego. Objanienia: 1  beton, 2  piasek, 3  próchnica z piaskiem, 5  szara
próchnica, 6  brunatna próchnica, 7  czarna próchnica, 8  wkop, 9  szarobrunatna próchnica, 10  gruz z zapraw¹,
11  ilasty piasek, 12  niebieski i³, 13  brunatna próchnica z drewnem, 14  zbutwia³e drewno,
16  czarna próchnica z gruzem (rys. i fot. J. Romanow)
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Ryc. 22. Wroc³aw, fragment Starego Miasta i Wyspa Piasek. Zabudowa opactwa kanoników regularnych
w. Augustyna w I fazie gotyckiej na tle planu F. Grossa z 1578 r. (oprac. J. Romanow)

tychczas uwa¿ano, wyznacza³a stary kupiecki szlak
handlowy na Ru i Pomorze. Komunikacja lewobrze¿nego Wroc³awia z wysp¹ Piasek w tym czasie
mog³a siê odbywaæ od ewentualnej furty miejskiej
dwiema krótkimi przeprawami mostowymi poprzez
bezimienn¹ wyspê, na której wzniesiono zespó³ szpitalno-kocielny Ducha wiêtego.
W wietle ustaleñ stratygraficznych, dokonanych
na podstawie analizy profili prezentowanych wykopów, stwierdzamy, ¿e wielkoæ obszaru wyspy Piasek nie by³a sta³a i w ci¹gu wieków stopniowo ros³a. Byæ mo¿e zadecydowa³y o tym te same czynniki, jak w przypadku badanego przez nas wycinka
po³udniowego nabrze¿a fosy miejskiej pierwszego
piercienia fortyfikacji na obecnym pl. Dominikañskim (Piwko, Romanow 1993, s. 7183). Stwierdzono tam mianowicie sukcesywne powiêkszanie area³u miejskiego poprzez zasypywanie fosy ziemi¹,
pochodz¹c¹ z wykopów pod fundamenty oraz gruzem z rozbiórek. Taki proceder by³by mocno utrudniony w przypadku wyspy Piasek, jednak z ca³¹
pewnoci¹ jaki udzia³ w jej powiêkszaniu mia³
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materia³, pochodz¹cy z budowy podpiwniczonych
obiektów klasztornych oraz póniejszych, miejskich.
W oparciu o nasze ustalenia na ryc. 22 prezentujemy przypuszczaln¹ wielkoæ wyspy w okresie funkcjonowania opactwa w I fazie gotyckiej.
Zagadnienie powierzchni wyspy Piasek, a w³aciwie zakres w³asnoci klasztornej, by³ w przesz³oci przedmiotem sporu pomiêdzy zakonnikami a samorz¹dem miejskim. Duchowni uwa¿ali bowiem, ¿e
ju¿ z chwil¹ za³o¿enia opactwa nadano im ca³¹ wyspê od mostu do mostu (Goliñski 1997, s. 239).
Bior¹c pod uwagê wczeniejsze ustalenia, zdecydowanie mieli racjê.
W zwi¹zku z likwidacj¹ dotychczasowego cmentarza z fazy romañskiej zasz³a potrzeba za³o¿enia
nowej nekropoli, która, wed³ug ni¿ej wymienionych
badaczy, w zwi¹zku z brakiem miejsca we wschodniej czêci wyspy, zosta³a usytuowana na zachód
od nowo wybudowanego za³o¿enia klasztornego
(ryc. 22) na obszarze pomiêdzy obecnym kocio³em
w. Anny a budynkami klasztoru augustianek (Goliñski 1997, s. 243, 249; Atlas Historyczny Miast
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Polskich 2001, plan 6). Mamy inny pogl¹d na temat
lokalizacji cmentarza klasztornego tej fazy. S¹dzimy mianowicie, ¿e mo¿liwe s¹ dwie lokalizacje nekropoli klasztornej. Pierwsza i najbardziej prawdopodobna lokalizacja cmentarza wydaje siê byæ na
terenie wyspy, usytuowanej w nurcie Odrzycy,
w odleg³oci ok. 100 m na po³udnie od opactwa (ryc.
22). Teren wspomnianej wyspy od roku 1214, dziêki nadaniu ksiêcia Henryka Brodatego by³ w³asnoci¹ augustianów, którzy za³o¿yli tam zespó³ kociel-

no  szpitalny z rozleg³ym cmentarzem (Kodeks
Dyplomatyczny l¹ska, 1959, t. II, nr 163 n.).
W drugim przypadku pochówki zmar³ych zakonników mog³y byæ dokonywane w podziemiach dawnego kocio³a z fazy romañskiej i nowo wybudowanego prezbiterium gotyckiego.
Z klasztorem kanoników regularnych na Piasku
zwi¹zany by³ zespó³ szpitalno-kocielny p.w. Ducha
wiêtego. W 1214 r. ksi¹¿ê Henryk Brodaty, na probê
opata Witos³awa i konwentu opactwa, nada³ klaszto-

Ryc. 23. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Zabudowa w II fazie gotyckiej. Objanienia: 1  odkryte relikty zabudowy,
2  zabudowa fazy poprzedniej, 3  rekonstrukcja obiektów, 4  obecna zabudowa, C  wirydarz, D  kapitularz,
E  dwudzielny segment zachodni, F  refektarz, G  koció³ NPM, H  dormitorium, I  mur kurtynowy, J  obiekt,
w którym odkryto pozosta³oci pieca typu hypocaustum, K  mur nabrze¿a (rys. J. Romanow)
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rowi w wieczyste posiadanie ziemiê miêdzy O³aw¹
i Odrzyc¹ terram que est Inter Olaum et Odriczam,
aby bracia zbudowali w tym miejscu koció³ oraz szpital dla ubogich, chorych i pielgrzymów (Goliñski
1997, s. 234). Terytorium wzmiankowane w dokumencie z 1214 r. z ca³¹ pewnoci¹ by³o w tym czasie
wysp¹. Potwierdzaj¹ to wyniki naszych badañ, prowadzonych w tym rejonie w latach 19992000,
w trakcie których stwierdzono, ¿e pod pónogotyckim chodnikiem, odkrytym na poziomie 115,57 m
n.p.m., który ³¹czy³ kompleks szpitalny z lewobrze¿nym Wroc³awiem, znajduje siê warstwa mu³u, a pod
ni¹ zalegaj¹ przemiennie u³o¿one warstewki piasku
i i³u, charakterystyczne dla akumulacyjnych osadów

rzecznych (Romanow M., Romanow J. w tym¿e tomie). Na planie Weinera z 1562 r. (ryc. 1) koció³
Ducha wiêtego zaopatrzony jest w przypory, charakterystyczne dla gotyku. Gotycki zespó³ szpitalno-kocielny musia³ ju¿ istnieæ przed 1239 r., bowiem
w tym roku kasztelan Owiêcimia, Jaros³aw, wyznaczy³ granice wsi ko³o Niemodlina, darowanej szpitalowi (Cetwiñski 1982, s. 38). Funkcjonuj¹cy przed
1239 r., w podleg³ym augustianom zespole, koció³
o gotyckich cechach architektonicznych jest kolejnym
dowodem, potwierdzaj¹cym nasze datowanie pocz¹tku I fazy gotyckiej opactwa na Piasku. Koniec tej fazy
wyznacza rozpoczêcie budowy obecnego kocio³a
w 1334 r.

II FAZA GOTYCKA (13341468)
W latach 13291363 opatem klasztoru kanoników regularnych w. Augustyna by³ Konrad z Leslau. Podczas sprawowania przez niego tej funkcji,
dok³adnie w 1334 r., rozpoczêto budowê obecnego

kocio³a p.w. NPM na Piasku. Jest to budowla ceglana, halowa, trzynawowa, zamkniêta od wschodu
wielobocznie (ryc. 23). W za³o¿eniu mia³a posiadaæ
dwie wie¿e, jednak jedna nie zosta³a zrealizowana.

Ryc. 24. Wroc³aw, fragment Starego Miasta i Wyspa Piasek. Zabudowa opactwa kanoników regularnych
w. Augustyna w II fazie gotyckiej na tle planu F. Grossa z 1578 r. (oprac. J. Romanow)
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Ryc. 25. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Widok od zachodu na relikty trójprzestrzennego budynku H
z II fazy gotyckiej, dostawionego do segmentu F (fot. J. Romanow)

W nawie g³ównej wystêpuje sklepienie gwiadzicie, w bocznych trójdzielne (tzw. piastowskie),
a w kruchcie krzy¿owo-¿ebrowe. Pracami budowlanymi kierowa³ mistrz Pieszko. Konsekracja wi¹tyni mia³a miejsce w 1369 r. Budowê ukoñczono za
czasów opata Miko³aja Herdana, który pe³ni³ tê funkcjê w latach 13951412 (Burgemeister 1930, s. 205;
Maleczyñski 1958, s. 188).
Wzniesienie tak monumentalnego kocio³a podyktowane by³o wieloma czynnikami. Jeden z najistotniejszych to konsekwentnie powiêkszaj¹cy siê
area³ wyspy. Odbywa³o siê to zarówno w wyniku
akumulacji piasku i mu³ów rzecznych, jak te¿ gromadzenia wzd³u¿ nabrze¿y ziemi pochodz¹cej z wykopów pod budynki. Z czasem rada miejska zaczê³a rociæ sobie prawa do czêci wyspy i, posi³kuj¹c
siê dokumentem Henryka III i W³adys³awa
z 16.12.1261 r., doprowadzi³a do jej podzia³u na
czêæ miejsk¹ i zakonn¹ (Goliñski 1997, s. 238).
Drugim powodem by³o przebicie dawnej baszty
pierwszego obwodu redniowiecznych obwarowañ
miejskich i przebudowa jej na basztê bramn¹, co,
naszym zdaniem, nast¹pi³o w latach 13181348 (Romanow 2001, s. 143144) w trakcie realizacji drugiego obwodu fortyfikacji (Maleczyñski 1958, s. 82).
Przebudowana na basztê bramn¹, dawna XIII-wieczna baszta, na najstarszym zachowanym planie miasta z 1562 r. (ryc. 1) nosi nazwê Marien Thor, po-

Ryc. 26. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Na pierwszym planie
mur kurtynowy (obiekt I), wy¿ej po prawej relikty
dwuprzestrzennego obiektu N (fot. J. Romanow)
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chodz¹c¹ od wezwania kocio³a na Piasku (ryc. 24).
U³atwienie komunikacji z lewobrze¿nym Wroc³awiem z pewnoci¹ spowodowa³o wzrost osadnictwa
wieckiego na wyspie i w konsekwencji powstanie
parafii miejskiej, której mia³a w za³o¿eniu s³u¿yæ
nowo wybudowana du¿a wi¹tynia.
Budowa obecnego kocio³a, ze wzglêdu na niedostatek miejsca na terenie w³asnoci klasztornej,
zwi¹zana by³a z koniecznoci¹ likwidacji pó³nocnego skrzyd³a kru¿ganka z I fazy gotyckiej (ryc. 2,
4, 23). W II fazie nadal funkcjonowa³ dawny kapitularz (obiekt D). W trakcie badañ prowadzonych
we wschodniej czêci wyspy stwierdzono, ¿e do
przek¹tniowych przypór wczeniejszego segmentu F, od strony wschodniej dobudowany zosta³ trójprzestrzenny budynek (ryc. 23, obiekt H; ryc. 25).
Jest to prostok¹tny w rzucie obiekt o d³ugoci 25
i szerokoci 13 m, zaopatrzony w przypory proste
o szerokoci 1,20 m od strony po³udniowej i 1,30
m od strony pó³nocnej. ciany po³udniowa, pó³nocna i wschodnia budynku maj¹ szerokoæ odpowiednio: 1,20, 1,30 i 1,70 m. Przy naro¿niku pó³nocno-wschodnim natrafiono na przyporê prostopad³¹,
wyprowadzon¹ na przed³u¿eniu ciany pó³nocnej,
natomiast przypora przek¹tniowa wyst¹pi³a w naro¿niku pó³nocno-zachodnim. Obiekt H zosta³ zbudowany z cegie³ o czterech ró¿nych wymiarach:
9,5×13×28 cm, 9×11,5×27 cm, 7×14×27 cm oraz
10×13×28 cm, uk³adanych w w¹tku gotyckim na

zaprawie wapiennej. Nie jest podpiwniczony. W górnej partii cian stwierdzono obecnoæ glazurowanych g³ówek cegie³. Budynek ten, wed³ug róde³
historycznych, datowany jest na 1468 r. i okrelany jako dormitorium (Burgemeister 1930, s. 245,
247, ryc. 161). Tak póne datowanie tego obiektu
budzi nasze w¹tpliwoci. S¹dzimy, ¿e jego powstanie by³o równoczesne z budow¹ obecnego kocio³a i wi¹za³o siê z potrzeb¹ liczniejszej jego obs³ugi, bowiem nowa wi¹tynia pe³ni³a równie¿ funkcjê parafialn¹.
Z parti¹ fundamentow¹ przypory prostej obiektu H cile zwi¹zany jest, odkryty w trakcie badañ
(Romanow 1996), odcinek ceglanego muru kurtynowego o szerokoci ok. 1,05 m (ryc. 23, obiekt I).
Mur ten ma ³aman¹ liniê przebiegu, której kszta³t
dostosowano do linii nabrze¿a wyspy. Zbudowany
zosta³ z cegie³ palcówek o wymiarach 8,5×11,5×26
cm, uk³adanych w w¹tku gotyckim. Posadowiony
jest na stopie fundamentowej o szerokoci 1,40 m,
zbudowanej z granitowych otoczaków spojonych
zapraw¹ piaskowo-wapienn¹. Omawiany mur
w dwóch miejscach zosta³ uszkodzony lejami po
bombach. Dalszy jego przebieg rozpoznano podczas
badañ prowadzonych przy nabrze¿u ulicy Najwiêtszej Marii Panny (ryc. 26; Romanow 2001) oraz na
osi ulicy Starom³yñskiej (Romanow 1997). Zapewne pe³ni³ o funkcjê falochronu, ale jego budowa
prawdopodobnie podyktowana by³a tak¿e wzglêda-

Ryc. 27. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Widok na czêæ po³udniow¹ reliktów pieca typu hypocaustum.
Na wprost pó³kolista tarcza kolebkowo sklepionego paleniska. Wy¿ej schodkowo wymodelowany
przewód kominowy (fot. J. Romanow)
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mi obronnymi. W zwi¹zku z przekuciem dawnej baszty XIII-wiecznego obwodu fortyfikacji miejskich
oraz budow¹ bezporedniej przeprawy mostowej
(ryc. 24), umo¿liwiona zosta³a komunikacja miasta
z wysp¹ oraz z terenami po³o¿onymi na zachód od
niej. W wyniku stopniowego powiêkszania area³u
Piasku, nast¹pi³ wzrost osadnictwa wieckiego, co
w konsekwencji doprowadzi³o do podzia³u wyspy
i wytyczenia na niej czêci miejskiej. W zwi¹zku
z tym zasz³a koniecznoæ ufortyfikowania wyspy

Piasek co, jak nale¿y przypuszczaæ, mog³o byæ inwestycj¹ wspóln¹ miasta i klasztoru.
Doæ specyficzna jest planigrafia obiektu H, okrelonego jako dormitorium. Jego trapezowaty plan
budowy oraz ³amana linia, ³¹cz¹ca go z refektarzem
z fazy poprzedniej (obiekt F), wskazuj¹ na ograniczenie ich budowy granic¹ w³asnoci. Wyró¿niaj¹ca siê gruboci¹ od pozosta³ych ciana wschodnia
obiektu stanowi³a zabezpieczenie budynku przed
skutkami wylewów Odry. Konsekwentnie przewi-

Ryc. 28. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Zabudowa w III fazie gotyckiej. Objanienia: 1  odkryte relikty zabudowy,
2  zabudowa fazy poprzedniej, 3  rekonstrukcja obiektów, 4  obecna zabudowa, C  wirydarz, D  kapitularz,
E  dwudzielny segment zachodni, F  refektarz, G  koció³ NPM, H  dormitorium, I  mur kurtynowy, J  obiekt,
w którym odkryto pozosta³oci pieca typu hypocaustum, K  mur nabrze¿a, L  zakrystia, £  zespó³ piekarni i browaru,
M, N, O, P  pomieszczenia o nieokrelonej funkcji (rys. J. Romanow)
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dziano równie¿ odpowiedni¹ ochronê otwartego do
tej pory wschodniego zaplecza klasztoru, wznosz¹c
omówiony wczeniej mur kurtynowy. Wzd³u¿
wschodniej linii brzegowej wyspy, w odleg³oci od
3,5 do 5 m na wschód od niego, zaobserwowano
przebieg muru nabrze¿a o szerokoci ok. 1 m (Dwojak, Zió³kowski 1994). Zbudowano go z cegie³ palcówek o wymiarach 810×1113×26 cm, uk³adanych w w¹tku gotyckim na ¿ó³tawej zaprawie wapiennej. Od strony wyspy mur ten zosta³ zaopatrzony w krótkie skarpy stabilizacyjne, rozmieszczone
w mniej wiêcej równych odstêpach co 4,30 lub
4,50 m (ryc. 23, obiekt K). Niestety, nie dysponujemy danymi, które pozwoli³yby ustaliæ wzajemny stosunek chronologiczny obu murów. Wydaje siê, ¿e pogrubiona ciana dormitorium (obiekt H) wraz z murem kurtynowym (obiekt I) by³y pierwszym zabezpieczeniem zabudowy klasztoru przed powodzi¹,
natomiast mur nabrze¿a (obiekt K) wybudowany
zosta³ nieco póniej, lecz jeszcze w II fazie funkcjonowania opactwa na Piasku.
W naro¿u pomiêdzy po³udniowymi przyporami
bocznymi kocio³a NPM a cian¹ wschodni¹ zakrystii rozpoznano dwuprzestrzenny obiekt, zbudowany na planie prostok¹ta, zaopatrzony w przyporê
przek¹tniow¹ w po³udniowo-wschodnim naro¿u oraz
w przypory prostopad³e w cianach bocznych (ryc.
23, obiekt J). Wschodnia czêæ obiektu ma w wietle d³ugoæ 7,3 i szerokoæ 4,3 m, natomiast gruboæ
cian zewnêtrznych wynosi 0,70 m. Poni¿ej korony
mur zosta³ pogrubiony do 0,90 m dwiema obustronnymi odsadzkami. Do jego budowy u¿yto cegie³
palcówek o wymiarach 9×12×2526 cm, uk³adanych

w w¹tku gotyckim na zaprawie wapiennej o ¿ó³tawym zabarwieniu. ciany zewnêtrzne obiektu J posadowione s¹ na kamiennej stopie fundamentowej
o szerokoci 1,20 m, zbudowanej z czêciowo obrobionego granitu i otoczaków rzecznych. Na d³u¿szej
osi budynku, w jego czêci zachodniej, stwierdzono pomieszczenie o szerokoci w wietle wynosz¹cej 1,25 m, z zachowan¹ cian¹ wschodni¹ o gruboci 0,55 m. Jest to pozosta³oæ komory paleniskowej pieca typu hypocaustum. Jego czo³o, pó³kolicie
wymodelowane w po³udniowej cianie obiektu J,
stanowi³o wsporê dla nie zachowanego, kolebkowego sklepienia pieca, o wysokoci 0,45 i rozpiêtoci
1,25 m. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e poza wspor¹ o pó³kolistym wykroju ciany tarczowej pieca, w jego cianach bocznych nie stwierdzono wezg³owi, niezbêdnych do osadzenia koleby, która, jeli nie ceglana,
to mog³a byæ jedynie metalowa. Na g³êbokoci 0,95
m poni¿ej strza³ki owego sklepienia kolebkowego
wyst¹pi³a czêciowo rozebrana posadzka z przepalonych cegie³ i ze ladami spalenizny. Z kolei ok.
0,65 m powy¿ej niej, w cianie tarczowej pieca znajduje siê szeroka na 0,20 m pionowa wnêka, o schodkowo wymodelowanych poziomach (ryc. 27). Jest
ona pozosta³oci¹ przewodu kominowego, przez
który odprowadzany by³ dym, a po zamkniêciu pieca t¹ drog¹ ciep³e powietrze dociera³o do instalacji
grzewczych i by³o dalej rozprowadzane. Zatem czêæ
wschodnia obiektu J prawdopodobnie pe³ni³a funkcjê pomieszczenia na drewno, s³u¿¹ce do ogrzewania pieca.
Zabudowê zespo³u klasztornego na Piasku w II
fazie gotyckiej najlepiej przedstawia ryc. 3.

III FAZA GOTYCKA (OD 1468 R.)
W tej fazie nadal funkcjonowa³y wczeniej powsta³e budowle. Natomiast nowo wybudowanymi
obiektami s¹: zakrystia, zespó³ piekarni i browaru
oraz budynki usytuowane pomiêdzy murem nabrze¿a
i murem kurtynowym (ryc. 28).
Zakrystia (obiekt L, ryc. 29) zbudowana zosta³a
na starszym obiekcie J, wzd³u¿ po³udniowej nawy
bocznej kocio³a NPM. Jest to obiekt jednonawowy, czteroprzês³owy, zaopatrzony w sklepienie krzy¿owo-¿ebrowe.
Na wschód od po³udniowo-wschodniego naro¿a
obecnego barokowego za³o¿enia klasztornego rozpoznano, widoczny na planie Knorra (ryc. 9), fragment zabudowy zespo³u piekarni i browaru
(obiekt £). Korona ods³oniêtego muru ma szerokoæ
1,15 m i spoczywa na ceglanej ³awie fundamentowej. Obiekt zosta³ zbudowany z cegie³ palcówek

162

o wymiarach 9×12×28 oraz 8,5×12×29 cm, uk³adanych w w¹tku gotyckim. G³ówki cegie³ w licu zewnêtrznym odkrytej ciany s¹ szkliwione. Wzniesienie piekarni i browaru wg Burgemeistera (1930, s.
245, 247) nast¹pi³o ok. 1468 r. Rozpatruj¹c usytuowanie tego obiektu przypuszczamy, ¿e jego zabudowa wykracza poza dotychczasow¹, zachodni¹ granicê w³asnoci kocielnej.
W przestrzeni pomiêdzy murem nabrze¿a (obiekt
K) i murem kurtynowym (obiekt I) pojawi³y siê w
tej fazie poprzeczne mury o konstrukcji ³êków wype³nionych, zbudowane z cegie³ palcówek o wymiarach 8,5×12×26 cm, uk³adanych w w¹tku gotyckim
na zaprawie wapiennej o ¿ó³tawym zabarwieniu.
Mury te maj¹ gruboæ od 0,90 do 1,30 m. Wyznaczaj¹ one cztery trapezowate w rzucie pomieszczenia (obiekty M, N, O, P), z których jedno (N) jest
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Ryc. 29. Wyspa Piasek we Wroc³awiu. Widok od wschodu na obiekt L (fot. J. Romanow)

dwudzielne. Nieznane jest przeznaczenie odkrytych
obiektów. Z uwagi na ich lokalizacjê i wysoki poziom lustra wody w Odrze, raczej nie by³y to budynki mieszkalne. Prawdopodobnie pe³ni³y one funkcjê gospodarcz¹.
Budowa okaza³ego kocio³a II fazy gotyckiej oraz
rozbudowa klasztoru w fazie III gotyckiej drastycznie zawêzi³a obszar w³asnoci zakonnej. Niewykluczone, ¿e w³anie wówczas mo¿liwy by³ pocz¹tek
funkcjonowania cmentarza przy kaplicy p.w. w.
Anny. Osobicie przekonani jestemy, ¿e jednak

w³anie podziemia kocio³a by³y miejscem pochówków zakonników. wiadczy o tym ogromna liczba
czaszek i innych koci ludzkich odkrytych w trakcie odbudowy kocio³a po zniszczeniach ostatniej
wojny.
W latach 17091730 realizowana by³a budowa
po³udniowego i zachodniego skrzyd³a obecnej bry³y klasztoru, natomiast skrzyd³o wschodnie powsta³o
w 1781 r. (Burgemeister 1930, s. 245, 247, ryc. 161).
Ówczesny widok zabudowy zespo³u klasztornego na
Wyspie Piasek przedstawia ryc. 6.
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