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II. Geograficzne, militarno-polityczne i gospodarcze uwarunkowania 
lokalizacji Wrocławia

Opisując Wrocław jako miasto nad wielką rze-
ką, nie będziemy oryginalni. Takie położenie, zwykle          
w miejscu dogodnej przeprawy, jest cechą wielu zna-
czących miast europejskiego średniowiecza (Ostrowski 
1996, s. 174–196; Benevolo 2000, s. 327–541). Można 
wśród nich wskazać najznakomitsze – Paryż, Londyn 
i Wiedeń – ale kulturowo i geograficznie bliżej będzie 
nam do Pragi, Krakowa czy też Poznania (Kaniecki 
1994). Korzyści symbiozy miasta z rzeką opisywane 
były od starożytności, a w polskiej literaturze i w kon-
tekście historii średniowiecza najpełniej przedstawiła je 
ostatnio Urszula Sowina (2009, s. 41–133; zob. też Ma-
schke, Sydow 1978; Kaniecki 2004; Fejtová et al. 2005). 
Podkreśla się więc dobry dostęp do wody potrzebnej do 
funkcjonowania gospodarstw domowych i rzemiosła, 
walory rzecznego transportu i wykorzystania energii 
koła wodnego, możliwości połowu ryb i wartości prze-
szkody wodnej dla obronności miasta. Wszystkie one 
były w średniowiecznym Wrocławiu docenione i wy-
korzystane, co równoważyło niedogodności związane 
z bezpośrednim sąsiedztwem wielkiej nizinnej rzeki – 
zawilgoceniem podłoża, niebezpieczeństwem powodzi 
i niską jakością wody w studniach. Lokalizacja miasta 
nad Odrą nie była jednak wynikiem świadomej decyzji 
ukierunkowanej interesem gminy mieszczańskiej (Pie-
kalski 2013, s. 380). Podjęto ją trzy stulecia wcześniej, 
w innych warunkach politycznych i gospodarczych. 

Czynnikiem warunkującym wybór miejsca była na-
turalna obronność wyspy rzecznej, określonej później 
jako Ostrów Tumski. Umieszczenie na niej w 1. poł. X w.
 niewielkiego grodu zadecydowało o położeniu póź-
niejszych, towarzyszących mu członów osadniczych. 
Szybki rozwój grodu i jego najbliższego otoczenia do 
postaci ośrodka o centralnych funkcjach politycznych, 
militarnych i kościelnych sprawił, że teren w jego są-
siedztwie stał się atrakcyjny również dla dużej gminy 
mieszczańskiej.

Na oryginalną strukturę osadnictwa wokół gro-
du istotny wpływ miały uwarunkowania naturalne – 
skomplikowana sieć hydrograficzna i związana z nią 
morfologia terenu. Wagę tej zależności dostrzegano 
i analizowano już od wczesnych etapów badań topo-
graficznej postaci miasta (m.in. Knie, Melcher 1825,                
s. 55–61; Partsch 1901, s. 1–5; Geschwendt 1936, 
s. 5–10; Morelowski 1956, s. 21; Engelbert, Eistert 1958, 
s. 2; Pudełko 1978). Oba te czynniki – sieć wodna 
i ukształtowanie powierzchni zajętej przez osadnic-
two – były we Wrocławiu przedmiotem badań i dys-
kusji geografów, geologów, a także przedstawicieli nauk 
historycznych. Na przełomie XIX i XX w. Rudolf Le-
onhard (1901) zwrócił uwagę na dużą niestabilność 
cieków i starorzeczy w szerokiej dolinie meandrującej 
Odry we wczesnych fazach rozwoju wrocławskiej aglo-
meracji osadniczej, a nawet jeszcze w okresie wcześniej-
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szym (ryc. 1). Jego zdaniem w czasach kształtowania 
się średniowiecznej struktury osadniczej główny nurt 
Odry mieścił się po lewej stronie doliny rzecznej, roz-
ciągniętej między dopływami Widawą i Oławą. Koryto 
to oblewało od południa Ostrów Tumski, oddzielając 
go od wyspy Piasek, wyodrębnionej kolejną odnogą od 

lewego brzegu rzeki. Obie te wyspy oraz przylegająca 
do nich strefa lewobrzeżna odegrały zasadniczą rolę         
w rozwoju Wrocławia wczesnośredniowiecznego. Duże 
znaczenie dla topografii osadnictwa miało także koryto 
zwane później Odrą św. Wincentego, oddzielające pra-
wobrzeżny Ołbin.

II. Geograficzne, militarno-polityczne i gospodarcze uwarunkowania lokalizacji Wrocławia

Ryc. 1. Rozwój sieci hydrograficznej w dolinie Odry we Wrocławiu. Wg Leonhard 1901 w interpretacji 
J. Badury 2010

Fig. 1. Development of the hydrographic network in the Oder River valley in Wrocław. After Leonhard 1901.
Developed by J. Badura 2010
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Przedstawiona przez Leonharda graficzna rekon-
strukcja zmian sieci wodnej stała się punktem wyjścia 
badań prowadzonych przez kolejnych autorów, zarów-
no humanistów, jak i przyrodników, zmierzających 
do określenia wartości terenu dla celów osadniczych 
(Maetschke 1935; Maleczyński 1948; Szczepankiewicz 
1959, s. 263–286; 1972, s. 224–239; Kozaczewski 1959; 
Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 12; Małachowicz 1981; 
Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 17–19, 33–36; Chmal 
et al. 1993; Buśko 1999; Badura 2010). Szczególną uwa-
gę zwrócono przy tym na tereny położone na lewym 
brzegu Odry, a więc na Stare Miasto. Pierwszy znaczący 
rezultat przedstawił Tadeusz Kozaczewski (1959). Ko-
rzystając z istniejących podkładów kartograficznych, 
porównał on dzisiejszą hipsometrię terenu z wynikami 
odwiertów gruntu, rejestrujących grubość nawarstwień 
antropogenicznych odłożonych od średniowiecza do 
czasów najnowszych. Uzyskał w ten sposób informacje 
o pierwotnych różnicach wysokości terenu i o jego przy-
datności do celów osadniczych. Podjął również próbę 
własnej interpretacji rozwoju najstarszej struktury mia-
sta, opartą jednak w dużej mierze na hipotezach. Można 
powiedzieć, że bazowanie na trudnych do weryfikacji, 
ponieważ pozbawionych podstawy źródłowej koncep-
cjach przez długi czas było stałą cechą wczesnej fazy ba-
dań, poprzedzającej szerokopłaszczyznowe wykopaliska 
Starego Miasta. Te zaś podjęto dopiero wraz z dużymi 
inwestycjami budowlanymi po 1989 r.

Pierwsze wnioski oparte na mocnych przesłankach 
empirycznych uzyskano w trakcie badań pl. Domini-
kańskiego, w południowo-wschodniej części średnio-
wiecznego miasta, na linii starszego obwodu fortyfika-
cji (Chmal et al. 1993). W wykopie o powierzchni ok.                    
0,7 ha określono pierwotną wysokość terenu, jego relacje 
do innych stref miasta oraz genezę osadów naturalnych. 
Zarejestrowane tam wartości porównano z danymi  
z pozostałej części Starego Miasta, co pozwoliło zidenty-
fikować wyniesiony ponad otoczenie pas terenu o prze-
biegu w przybliżeniu równoleżnikowym, z odchyleniem 
w linii północny zachód – południowy wschód (ryc. 2, 
Chmal et al. 1993, ryc. 4). Jego zasięg obejmował strefę 
od pl. Dominikańskiego na wschodzie, przez Rynek do 

kościoła św. Elżbiety na zachodzie, osiągając długość ok. 
800 m i szerokość ok. 200 m. Pierwotną wysokość grun-
tu na pl. Dominikańskim określono maksymalnie na 
118,30 m n.p.m., a pod prezbiterium kościoła św. Elżbie-
ty pierwotna gleba ma strop na poziomie ok. 117,00 m
 n.p.m. (Chmal et al. 1993, s. 383; Lasota, Piekalski 1996, 
il. 4). Kierując się wynikami analizy geologicznego skła-
du warstw tworzących wyniesienie, zinterpretowano je 
jako polodowcowy ostaniec wysoczyznowy, zachowany 
w dolinie Odry. Odległość od jego stropu do dna doli-
ny w strefie przybrzeżnej wynosiła ok. 3 m, a do lustra 
wody w rzece ok. 7 m. Sucha, bezpieczna od powodzi 
powierzchnia ostańca tworzyła dobre warunki dla osad-
nictwa. Tereny na północ od niego, w stronę głównego 
koryta Odry, a także na południe, w stronę kolejnego 
obniżenia, były pod tym względem mniej atrakcyjne. 
Koncepcję tę powtórzono z niewielkimi modyfikacja-
mi po kolejnych, szeroko zakrojonych pracach badaw-
czych w kwartale między ulicami Kazimierza Wielkie-
go, Szewską, Ofiar Oświęcimskich i Łaciarską, a także 
w Rynku (Chmal, Traczyk 1998; 2001). Interesująca nas 
szczególnie strefa, objęta w latach 2010–2012 wykopali-
skami na placu Nowy Targ, leży w odległości ok. 200 m
na północ od tak rekonstruowanego wyniesienia,       
a przeciętna wysokość gruntu jest tam o 2,5 do 3 m niż-
sza. Dalszy postęp badań wykopaliskowych pozwolił 
Cezaremu Buśce podjąć w końcu lat 90. XX w. próbę 
prześledzenia szczegółów pierwotnej hipsometrii oraz 
zmian wysokości terenu po pierwszych stuleciach osad-
niczego wykorzystania lewobrzeżnej strefy średnio-
wiecznego Wrocławia. Badacz ten wykorzystał przy tym 
pomiary wysokości gruntu rodzimego dokonane w wie-
lu punktach miasta, zarówno na powierzchni ostańca 
polodowcowego, jak i na terasach Odry (Buśko 1999). 
Potwierdził także wcześniejsze ustalenia, poprawiając 
jednocześnie ich dokładność. Jako pierwszy podkreślił 
zjawisko antropomorficznych zmian hipsometrii tere-
nu, czytelne najwcześniej w północno-wschodniej czę-
ści Starego Miasta. Nisko położone terasy zostały tam 
przykryte warstwami osadniczymi, powodując jesz-
cze w XIII w. wyrównanie poziomu do właściwego dla 
wzmiankowanego wyżej ostańca.

II. Geograficzne, militarno-polityczne i gospodarcze uwarunkowania lokalizacji Wrocławia
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Powtórną analizę znanych już źródeł i ich kon-
frontację z nowymi materiałami, pozyskanymi za-
równo przez archeologów, jak i przyrodników, podjął 
ostatnio geolog Janusz Badura (2010). Znaczna część 
wcześniejszych ustaleń dotyczących genezy pierwot-
nej powierzchni terenu Starego Miasta została jednak 
przez niego podważona. Na podstawie szerzej pojętych 
badań pradoliny Odry doszedł on do wniosku, że za-
sięg tej jednostki geologicznej jest znacznie większy, niż 
wcześniej przyjmowano, a cały teren średniowiecznego 
Wrocławia mieści się w jej obrębie, a ściślej w obrębie 
terasy zlodowacenia Wisły, powstałej ok. 10–10,5 tys. 
lat temu. W późniejszym czasie strefa ta została inten-
sywnie przetworzona przez meandrującą rzekę (Badura 
2010, s. 37–44). Różnice wysokości naturalnej pokrywy 
terenu w czasach poprzedzających realizację średnio-
wiecznej struktury osadniczej są rezultatem tej dzia-
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łalności (ryc. 3). Rejon dzisiejszego placu Nowy Targ 
cechował się relatywnie małą przydatnością do celów 
osadniczych. Wysokość gruntu rodzimego znajdowała 
się tam ok. 3 m powyżej rekonstruowanego poziomu 
wody w Odrze, nie dając dostatecznego bezpieczeństwa 
przed powodzią. Zwłaszcza w porze jesienno-zimowej 
zawilgocenie powierzchni musiało być znaczące. Po-
stępująca od XIII w. regulacja brzegów rzeki i budowa 
urządzeń hydrotechnicznych powodowały wzrost śred-
niego poziomu wody, co jednak było równoważone 
przyrostem organicznej warstwy antropogenicznej.

Próbę rekonstrukcji warunków geomorfologicz-
nych placu Nowy Targ podjął Andrzej Traczyk (2005), 
korzystając z wyników badań przeprowadzonych w 
wykopach liniowych w latach 1999–2000. Analizowa-
ny teren leży, według tego badacza, na przykorytowej 
terasie Odry. W bezpośrednim południowym sąsiedz-

Ryc. 2. Szkic geomorfologiczny dna doliny Odry we Wrocławiu w interpretacji H. Chmala et al. 1993: 1– plejstoceńskie 
wysoczyzny morenowe i wodnolodowcowe; 2 – dno doliny Odry ukształtowane w holocenie przez wody powodziowe; 

3 – dno doliny Odry uformowane przez meandrujące koryta Odry

Fig. 2. Geomorphological sketch map of the Oder River valley bottom. After Chmal et al. 1993. 1 – Pleistocene            
moraine and fluvioglacial uplands; 2 – bottom of the Oder River valley shaped in the Holocene by floodwaters;           

3 – bottom of the Oder River valley shaped by meandering Oder River beds
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twie placu mieści się krawędź kolejnej kopalnej terasy, 
zdaniem Traczyka plejstoceńskiej. Szczegółowej anali-
zie poddano 8 profili ulokowanych wzdłuż ulic św. Ka-
tarzyny, Piaskowej, Ducha Świętego i przy pl. Nankiera. 

Ryc. 3. Wrocław. Strefa lewobrzeżna, próba rekonstrukcji pierwotnego reliefu terenu. Wg Badura 2010

Fig. 3.Wrocław. Left-bank area, attempt to reconstruct the original terrain relief. After Badura 2010

Stwierdzono przy tym, że stropowe partie terasy tworzą 
piaski o zmiennym wysortowaniu oraz mułki. Pokrywę 
glebową stanowią w większości mady popowodziowe 
(ryc. 4).

Ryc. 4. Wrocław. Syntetyczny przekrój geologiczny w linii ul. Piaskowa – pl. Nowy Targ – ul. św. Katarzyny: 1 – piaski 
różnoziarniste; 2 – piaski i żwiry korytowe; 3 – drobne i średnie piaski odsypów brzegowych (?); 4 – piaski pyłowate 

(mada); 5 – torfy; 6 – piaski humusowe (mierzwy); 7 – piaski z gruzem, gruzy. Wg Traczyk 2005

Fig. 4. Wrocław. Synthetic geological cross-section along the Piaskowa St. – Nowy Targ Square – Św. Katarzyny St. line: 
1 – mixed-grained sand; 2 – river bed sand and gravel; 3 – river bank fine- and medium-grained sand (?); 4 – dusty sand 

(alluvial soil); 5 – turfs; 6 – humic sand (dung); 7 – sand with rubble, rubble. After Traczyk 2005
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Wyniki dotychczasowych badań geomorfologicz-
nych wskazują, że forma sieci hydrograficznej w na-
turalny sposób kształtowała rozwój wczesnego osad-
nictwa we Wrocławiu. Informują jednak także, że 
pierwotna wysokość gruntu nie była najważniejszym 
czynnikiem decydującym o wyborze miejsca zasiedle-
nia. Najwcześniej zajęty teren na lewym brzegu Odry 
pokrywa się z nisko położoną terasą w strefie dzisiej-
szej ul. Piaskowej i placu Nowy Targ. Nawiązując do 
topografii średniowiecznej, powiedzielibyśmy, że był to 
obszar między główną przeprawą przez Odrę a najstar-
szym lewobrzeżnym kościołem św. Wojciecha oraz pas 
nadbrzeżny od przeprawy w stronę dzisiejszego Uni-
wersytetu. Przeprawa prowadziła do grodu z siedzibą 
książęcą i katedrą, a także do północnej części kom-
pleksu osadniczego rozwijającego się na prawobrzeż-
nym Ołbinie. Kościół św. Wojciecha zbudowano przed 
połową XII w. na istniejącym już cmentarzu. Lokaliza-
cja wczesnego osadnictwa na lewym brzegu Odry była 
więc warunkowana potrzebami lokalnymi. Z drugiej 
strony zauważalny jest związek osady z najbardziej 
prawdopodobnym przebiegiem dróg zewnętrznych. 
Chodzi przy tym głównie o szlak via regia z Niemiec 
przez Łużyce do Wrocławia i dalej do Krakowa i Kijowa 
oraz krzyżujący się z nim szlak z Pragi do Wielkopol-
ski. Wspólny odcinek obu rekonstruowanych we Wro-
cławiu szlaków pokrywał się z główną osią przedloka-
cyjnej osady lewobrzeżnej. Strefa między przeprawą 
a dzisiejszym Uniwersytetem nakładała się z kolei na 
prawdopodobny przebieg szlaku via regia w kierunku 
Łużyc (Piekalski 2010a). Niedogodności związane z za-
wilgoceniem terenu i jego ograniczoną przydatnością 
dla stałego budownictwa nie były przeszkodą niwelują-
cą ważniejsze uwarunkowania polityczno-administra-
cyjne, religijne i gospodarcze.
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