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III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Struktura Wrocławia przedlokacyjnego była wie-
lokrotnie przedmiotem analiz archeologów, history-
ków, a także historyków architektury. Niedostatek źró-
deł naświetlających początki osadnictwa oraz różnice                  
w sposobie wnioskowania i prowadzenia dyskusji cha-
rakterystyczne dla dyscyplin nauki zaangażowanych 
w badania zaowocowały w przeszłości bogactwem 
sprzecznych ze sobą koncepcji, hipotez i domysłów. Od 
wczesnych etapów badań pojawiały się jednak także 
opinie wyważone, prezentowane przez wybitnych hi-
storyków. Warto pamiętać o pracach Colmara Grün-
hagena (1861; 1866), a zwłaszcza Hermanna Markgrafa 
(1881), nawet jeśli pozyskane później źródła dezak-
tualizują ich poglądy. Niektóre z postawionych przez 
nich pytań – choćby o lokalizację najstarszego targu, 
o udział niemieckich kupców w gospodarce przedlo-
kacyjnego Wrocławia i ich rolę w tworzeniu gminy 
mieszczańskiej, a także o zasięg miasta pierwszej loka-
cji – wracają i są dyskutowane do tej pory (zob. ostatnio 
Goliński 2012). Badania Grünhagena i Markgrafa kon-
tynuowano w następnych dziesięcioleciach, z wykorzy-
staniem źródeł pisanych i topografii kościołów. Przed-
stawiano przy tym koncepcje dotyczące szczegółów 
struktury przestrzennej we wczesnych fazach rozwoju 
miasta: organizacji książęcych i kościelnych inwestycji 
na lewobrzeżnych terenach nadodrzańskich, lokaliza-
cji terenu pierwszej gminy rzemieślników i kupców, 

1. Wprowadzenie do dyskusji

powstania Rynku czy też osady Walonów (Maetschke 
1935; Goerlitz 1935; 1936; 1937; 1938; Stein 1935). 
Istotną przeszkodą w prowadzonej dyskusji był brak 
rzeczywistych, materialnych reliktów badanych struk-
tur osadniczych, mocno wyczuwalny także w pracach 
powojennych (Maleczyński 1948, s. 19–50; Morelowski 
1951; 1956; Münch 1965, s. 84–85). Problemy z dato-
waniem i rekonstrukcją przestrzennego rozplanowania 
stref najwcześniej zasiedlonych owocowały znaczną 
dowolnością koncepcji, przybierających wręcz postać 
domysłów (Kozaczewski 1959). Zdarzało się, że wła-
sne interpretacje źródeł pisanych, podejmowane bez 
udziału historyka sensu stricto, miały wspierać stwo-
rzone uprzednio hipotezy (np. Kozaczewska-Golasz 
1995). Wyjęte z kontekstu dokumentów terminy do-
pasowywano do istniejących w przeszłości bądź też 
wykoncypowanych układów urbanistycznych. Termin 
forum vratislaviense połączono z placem Nowy Targ       
i regularnym układem ulic, które miały być zaprojek-
towane i zrealizowane już w pierwszym dziesięcioleciu 
XIII w. Układ ten miał dołączyć do istniejącej równo-
legle, najpóźniej od 1204 r., struktury wokół obecnego 
Rynku, określanej jako civitas vratislavia (SUB, W, 1, nr 
95). Inną wizję wczesnego miasta lokacyjnego zapro-
ponował Jerzy Rozpędowski (1995; 2011). Miało ono 
obejmować dużą powierzchnię ograniczoną fosą tzw. 
zewnętrzną. Centralną część szachownicowo rozpla-
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nowanej sieci ulic zajmował obszerny, prostokątny plac 
targowy. Idealny plan miasta miał zostać zarzucony 
po najeździe mongolskim 1241 r., a powierzchnię za-
budowy miejskiej ograniczono, otaczając ją fosą tzw. 
wewnętrzną. Charakterystyczne, że dzieło to miało być 
zaprojektowane przez wybitnego władcę, księcia Hen-
ryka I Brodatego, bez uwzględnienia uwarunkowań 
istniejącej już, protomiejskiej struktury osadniczej. 
Przypisywanie obiektom przedlokacyjnym przynależ-
ności do rekonstruowanej, lecz niepotwierdzonej źró-
dłami pisanymi wczesnej lokacji jest słabym punktem 
tej koncepcji. Poglądy J. Rozpędowskiego są kontynu-
owane przez jego uczniów, którzy skłonni są widzieć 
uzasadnienie dla nich w planie miasta i w rozwoju for-
tyfikacji (Chorowska 2010, s. 88–89; Badura et al. 2010; 
Limisiewicz, Mruczek 2010, s. 89).

Pierwszą próbę rekonstrukcji struktury przestrze-
ni wczesnego Wrocławia z wykorzystaniem źródeł 
archeologicznych podjął Józef Kaźmierczyk (1966–
1970). Dla interesującej nas strefy placu Nowy Targ 
wynik był zaskakujący. Warstwy związane z placem                                             
i regularnym układem ulic datował on dopiero na lata 
70. XIII w. Zaznaczył przy tym, że budowa regular-
nie rozplanowanego miasta wokół Rynku nie musiała 
oznaczać natychmiastowej destrukcji starego ukła-
du ulic przedlokacyjnych we wschodniej strefie póź-
niejszego Starego Miasta (Kaźmierczyk 1966–1970,                            
cz. 1, s. 23–27). Na wyniki badań archeologicznych po-
wołuje się także Marta Młynarska-Kaletynowa (1986, 
s. 44–80; 1995), łącząc je ze skrupulatną analizą źródeł 
pisanych. Ostrożnie stawiane wnioski i interpretacje 
badaczki warunkowane były stanem badań wykopa-
liskowych. Osadnictwo lewobrzeżne uznała więc, po-
dobnie jak Kaźmierczyk, za złożone z kilku odrębnych 
osad, grupujących się przy przeprawie na wyspę Piasek, 
w miejscu późniejszego placu Nowy Targ, przy koście-
le św. Wojciecha, a najmłodszej z nich – przy kościele 
św. Marii Egipcjanki. Połączenie tych osad miało na-
stąpić na przełomie XII i XIII w. Charakter odkrywa-
nych tam mobiliów upoważniał do określenia osady 
jako rzemieślniczo-targowej. Odrębnie miały funkcjo-
nować mniejsze osady gości obcych etnicznie. Prace 

M. Młynarskiej-Kaletynowej uświadomiły badaczom 
Wrocławia konieczność metodycznego zwrotu od ana-
liz i dyskusji prowadzonych w obrębie jednej dyscypli-
ny do interdyscyplinarnej konfrontacji wyników. Jasne 
stało się, że interpretacje ograniczonego i znanego już 
chyba w całości zbioru przekazów pisanych warunko-
wane będą informacjami czerpanymi z przyrastające-
go zasobu źródeł materialnych. Podobną konstatację 
przytoczył także badacz wrocławskiego mieszczaństwa 
Mateusz Goliński (1997, s. 6) przy okazji studiów nad 
średniowieczną socjotopografią. O słuszności tej opinii 
przekonaliśmy się wraz z natężeniem badań kamienic 
i działek mieszczańskich wokół Rynku (Chorowska 
1994; Chorowska, Lasota 1995) i szeroko zakrojonych 
prac wykopaliskowych w różnych punktach Stare-
go Miasta (Wiśniewski 1993b; Buśko, Piekalski 1999; 
Buśko 2001; Piekalski 2002a). Dotyczyło to także strefy 
placu Nowy Targ, gdzie na przełomie XX i XXI w. prze-
prowadzono badania w wykopach liniowych o znacz-
nym zakresie. Pozwoliły one nawiązać do dawnych tez 
J. Kaźmierczyka. Znaczna część jego ustaleń została 
potwierdzona, w wątpliwość podano jednak wczesne 
datowanie początków osadnictwa. Przedstawiono tak-
że własne poglądy na temat pierwszej lokacji miasta 
na prawie niemieckim, umiejscawiając je właśnie we 
wschodniej strefie Starego Miasta (Niegoda 1999; 2005; 
Buśko 2005a). Próbą podsumowania aktualnej wiedzy 
o rozwoju protomiasta były uwagi zaprezentowane na 
marginesie badań nad średniowiecznymi nawarstwie-
niami ulic Wrocławia (Piekalski 2010a).

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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Do wyników badań prowadzonych we wschod-
niej strefie Starego Miasta, w tym także na placu Nowy 
Targ, przez Józefa Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 2,                      
s. 374–516) i Cezarego Buśkę (2005) dołączyły ob-
szerne materiały uzyskane w wykopie z lat 2010–2012. 
Analiza wyników starszych badań winna być skorelo-
wana z najnowszymi ustaleniami, a ich interpretacje – 
poddane korektom.

a. Faza I – początki osadnictwa

Wykop J. Kaźmierczyka z lat 1963–1964, o po-
wierzchni 1 ara, umieszczono w południowej czę-
ści placu, w linii łączącej dawną ul. Drewnianą (Ein-
horngasse) z ul. św. Wita. Wykop z lat 2010–2012, 
o powierzchni blisko 40 arów, zawierał w sobie teren 
przebadany przez J. Kaźmierczyka. Liniowe wykopy 
założone przez C. Buśkę w strefie ul. Piaskowej sąsia-
dowały z wykopem z lat 2010–2012 od wschodu, ale 
były z nim rozłączne.

Naturalną pokrywę calcowego piasku tworzyła na 
całej, 40-arowej powierzchni wykopu mada odrzańska 
(js. 126, 131). Miała ona postać ilastej próchnicy o bar-
wie jasnobrunatnej, przechodzącej w spągu w piasek. 
Jej warstwa osiągała grubość 25 cm, przy czym strop 
był w różnym stopniu przemieszany w trakcie użyt-
kowania terenu. Pomiary wysokości stropu wykazały 
wartości od 115,35 do 115,60 m n.p.m., co pokrywa 
się z informacjami uzyskanymi przez J. Kaźmierczy-
ka (1966–1970, cz. 2, s. 337–338) oraz zespół C. Buśki 
(zob. Niegoda 2005a, s. 20).W strefie ingerencji w na-
turalny utwór geologiczny mieściły się incydentalnie 
niewielkie ułamki naczyń glinianych, kości zwierzęce 
i drobne węgle drzewne. Inwentarz: wyroby metalowe 
– 1 denar krzyżowy, 2 klucze, 6 gwoździ, 3 noże, 2 sko-
ble, 3 igły, 2 podkowiaki, 1 kabłączek skroniowy, 1 frag-
ment sierpa; wyroby ze skóry – liczne fragmenty, w tym 
także fragmenty zdobione, 18 ścinków, 4 podeszwy, 
2 wtórnie rozkrojone fragmenty; bryły żużlu; 1 frag-
ment misy drewnianej; 1 fragment żarna; sierść zwie-

rzęca; 196 fragmentów naczyń glinianych; 101 frag-
mentów kości zwierzęcych.

Z poziomem stropu mady, oznaczonej w trakcie 
wykopalisk jako js. 126 i 131, wiążą się najstarsze ślady 
osadnictwa w postaci licznych, zróżnicowanych for-
mą i wielkością zagłębień. W wykopie Kaźmierczyka 
wydzielono je jako relikty czterech poziomów osadni-
czych w obrębie warstw J–K. Autor określił je jako zie-
mianki, półziemianki i towarzyszące im jamy o mniej-
szej powierzchni. Każda z nich wkopana była w madę                          
i calec, a podstawą wyróżnienia poziomów osadniczych 
był fakt przecinania obiektów starszych przez młodsze. 
Obiekty odsłonięte w wykopie z lat 2010–2012 przed-
stawiały identyczną sytuację. Odkryto je na poziomie 
mady lub piasku calcowego, również były zróżnicowa-
ne czasowo i w wielu miejscach nakładały się na sie-
bie bądź przecinały. Całość materiału nie dała jednak 
podstawy do wydzielenia odrębnych horyzontów chro-
nologicznych. Przyporządkowano je łącznie do fazy I, 
do której zaliczono następujące, zróżnicowane formą              
i funkcją obiekty (ryc. 5):

Js. 115 na arze 93. Jama o kolistym zarysie, średni-
cy152 cm, przecięta w północnej części przez js. 116. 
Jej przekrój wykazał formę niecki o głębokości 80 cm. 
Wypełnisko stanowiła brązowa, spiaszczona próchnica 
z dużą zawartością skrawków skóry. Inwentarz: liczne 
fragmenty skóry; kości zwierzęce.

Js. 123 na arze 73. Jama o rzucie prostokątnym,           
o wymiarach 71 × 80 cm. W przekroju prostokątna,       
o głębokości co najmniej 60 cm (dalsza eksploracja zo-
stała przerwana z powodu napływającej wody grunto-
wej). Wypełnisko tworzył ciemnoszary piasek przemie-
szany z próchnicą. Inwentarz: brak.

Js. 124 na arze 73. Jama sąsiadująca z js. 123, czę-
ściowo zachowana, o przekroju zbliżonym do prosto-
kąta szerokości 150 cm i głębokości 38 cm. Wypełniała 
ją szara glina z soczewkami próchnicy i fragmentami 
polepy. Warstwa została wkopana z poziomu stropu     
js. 126. Inwentarz: brak.

2. Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ
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Js. 125 na arze 73. Płat szarożółtego piasku prze-
mieszanego z gliną, drobnymi fragmentami węgli                     
i polepy. Występowała lokalnie na stropie mady. Za-
rejestrowano ją w profilu na arze 73, prawdopodobnie 
jest tożsama z js. 130 na arach 83, 93. Inwentarz: 125 
kości zwierzęcych.

Js. 130 na arach 83, 93, 94, 95, 96. Zbita warstwa ja-
snożółtego piasku z widoczną wyściółką złożoną z nie-
okorowanych witek o średnicy ok. 0,5–1 cm. Jej miąż-
szość wynosiła ok. 10 cm. Zarejestrowano ją na arze 
83, w zachodnim pasie ara 93 i fragmentarycznie na 
arach 94, 95 i 96. W obrębie ara 95, ćw. A, na poziomie 
115,28 m n.p.m., leżał szkielet konia, wkopany od 
poziomu tej warstwy. Inwentarz: 1 fragment blachy,               
1 okucie pochwy noża; 103 fragmenty naczyń glinia-
nych; 6 bryłek żużlu; 186 kości zwierzęcych.

Js. 137 na arze 93. Półziemianka (?) o zarysie czwo-
rokątnym, wymiarach 2,8 × 6,2 m (NE-SW) (ryc. 6). 
Zniszczona w zachodniej części przez js. 128, a w pół-
nocnej przez js. 143. W przekroju poprzecznym niec-
kowata, o głębokości do 50 cm. Wnętrze wypełniała 
brązowa próchnica przemieszana z jasnoszarą gliną, 
soczewkami piasku i bryłkami polepy. Stwierdzono 
także dużą ilość ścinków skórzanych. Dno wyłożone 
było spiaszczoną, szarą próchnicą przemieszaną z gli-

ną. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 odważnik cylin-
dryczny, 1 miedziana blaszka, 1 gwóźdź/haczyk; 241 
fragmentów naczyń glinianych, 3 bryłki żużlu; 182 ko-
ści zwierzęce; 6 łupin orzechów laskowych.

Js. 144, 144A na arach 83, 93. Fragmentarycznie 
zachowany budynek plecionkowy z fragmentem płotu 
(?). Jako js. 144 zarejestrowano plecionkę na planie pół-
owalu o szerokości 210 cm, z kołkami osnowy grubości 
2–6 cm, rozmieszczonymi w odległościach 8–10 cm.
Półowal wypełniał jasnoszary piasek z soczewkami gli-
ny, który może być interpretowany jako podsypka we 
wnętrzu budynku. Js. 144A to ciąg kołków umieszczo-
ny w linii N-S, zachowany na długości 3,65 m. Wbi-
to je w odległościach 18–26 cm, a więc większych niż 
w przypadku js. 144. Inwentarz: 1 gwóźdź żelazny;                         
33 fragmenty naczyń glinianych; liczne fragmenty skó-
ry; kości zwierzęce.

Js. 147 na arze 93. Wschodnie naroże jamy znisz-
czonej niemal w całości przez js. 137. Zachowany frag-
ment miał w rzucie poziomym regularny, trójkątny 
zarys o wymiarach 125 × 130 cm, a głębokość 30 cm. 
Wypełnisko stanowił kremowy piasek z żelazistymi 
przebarwieniami i z soczewkami jasnoszarej gliny. In-
wentarz: brak.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 6. Wrocław,
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 137 i 143. 
Fot. P. Duma

Fig. 6. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
units 137 and 143. 
Phot. P. Duma
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Js. 148 na arze 93. Częściowo zachowana jama           
o owalnym zarysie (70 × 100 cm) i nieckowatym prze-
kroju, wypełniona ciemnobrązową próchnicą z frag-
mentami zbutwiałego drewna. Inwentarz: 4 fragmenty 
naczyń glinianych; liczne fragmenty skóry.

Js. 149 na arach 72, 82 (ryc. 7, 8). Półziemianka 
(?) na planie wydłużonego owalu, o wymiarach 180 × 
ok. 500 cm, krawędziach nieckowato zagłębionych do       
70 cm od zarysu. Dno przykrywała warstwa mierzwy 
o grubości do 20 cm, przykryta płatem piasku o miąż-
szości 12 cm. Zapadlisko nad zasypaną półziemianką 
przykrywała mierzwa. Inwentarz: 1 żelazne okucie bu-
dowlane; liczne fragmenty skóry, w tym 1 fragment po-
deszwy, 1 rzemień, 1 ścinek pierwotny, 2 ścinki wtór-
ne; 39 fragmentów naczyń glinianych; 2 bryłki żużlu;               
65 kości zwierzęcych.

Js. 156, 157 na arze 82. Przyziemie domu naziem-
nego (?). Jako js. 156 zarejestrowano warstwę jasnobru-
natnej mierzwy z dużą domieszką piasku, soczewkami 
szarej gliny, sporadycznie strużynami drewna. Warstwa 
rozłożona była na powierzchni ok. 300 × 400 cm, gra-
nice przebiegały nieregularnie, a miąższość wynosiła 
15 do 20 cm (ryc. 9). W jej strop zagłębione było kle-
pisko, wyznaczające zapewne młodszą fazę budynku, 
oznaczone jako js. 157, składające się z ubitej szarej gli-
ny o grubości 20 cm. Zasięg częściowo zachowanego 
klepiska ograniczał się do powierzchni 140 × 160 cm. 
Jego część północna została zniszczona wkopem pod 
schron z okresu II wojny światowej. W warstwie stro-
powej mieściły się liczne fragmenty łupin orzechów la-
skowych. Konstrukcja budynku (?) nie zachowała się. 
W odległości 30 cm od zachodniej krawędzi klepiska 
wystąpiły negatywy po 6 kołkach o średnicy 3 cm, two-
rzących linię na osi N-S, prawdopodobnie pozostałych 
po płocie. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 odważnik 
cylindryczny, 1 fragment sierpa, 1 gwóźdź; 1 przęślik 
gliniany; wyroby z drewna – 2 klepki, 1 fragment na-
czynia toczonego; 1 rękawica skórzana; 53 fragmenty 
naczyń glinianych; 1 krzemień; 26 kości zwierzęcych.

Js. 160 na arze 83. Budynek naziemny (?). W rzu-
cie poziomym obiekt rysował się jako prostokąt o wy-
miarach 350 × 480 cm, a jego głębokość osiągała 98 cm 
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(ryc. 10). Przy wschodniej krawędzi przetrwały dwa 
pionowo wbite kołki, zapewne z konstrukcji. W jego 
obrębie wydzielono trzy warstwy. Najniższą stanowiła 
jasnobrunatna mierzwa z niewielką zawartością piasku 
i materiału zabytkowego (do 42 cm), na niej leżała czar-
na próchnica z dużą zawartością piasku i żużla oraz ko-
śćmi zwierzęcymi, w tym 2 czaszkami końskimi (do 52 
cm). Strop tworzyła warstwa ciemnobrunatnej mier-
zwy z dużą ilością drewnianych strużyn (do 30 cm). 
Inwentarz: 2 przedmioty nieokreślone ze szkła; wyroby 
ze skóry – 22 ścinki wtórne, 1 fragment otoku, 8 frag-
mentów podeszw, 1 wstawka przetykana rzemieniem, 
1 cholewka z rzemieniem, 2 otoki, 1 ścinek pierwot-
ny, 4 strzępy; kilka fragmentów ceramiki budowlanej;            
208 fragmentów naczyń glinianych; liczne bryły żużlu; 
229 kości zwierzęcych; kora brzozowa.

Js. 161 na arze 83. Jama nakładająca się na połu-
dniowo-wschodnie naroże js. 160, w rzucie poziomym 
owalna, o wymiarach 80 × 110 cm, dłuższą osią zorien-
towana na linii N-S. W profilu miała kształt nieckowaty 
o głębokości do 20 cm. Wypełnisko składało się głów-
nie z węgli drzewnych, ale w spągu przeważała ciem-
nobrunatna próchnica. Inwentarz: 1 strzęp skórzany; 
1 fragment naczynia glinianego; 2 bryłki żużlu; 1 frag-
ment łupku.

Js. 166 na arach 92, 93. Warstwa piaszczystej próch-
nicy z soczewkami gliny, o szarobrunatnym zabar-
wieniu. Zajmowała północną część ara 93 oraz po-
łudniową i wschodnią ara 92. Jej grubość wahała się                                
w granicach od 20 do 30 cm. Łączyła się z js. 125 i 130, 
tworząc wysypany piaskiem plac. Inwentarz: 1 nóż że-
lazny; 46 fragmentów naczyń glinianych; liczne bryły 
żużlu; 38 kości zwierzęcych.

Js. 172 na arze 92. Negatyw budynku (?) o regular-
nym, prostokątnym planie. Zachowany częściowo przy 
północnej krawędzi wykopu. Jego całkowita długość na 
linii E-W wynosiła 386 cm, a szerokość w obrębie wy-
kopu 150 cm. Wypełnisko stanowiła warstwa szarego 
piasku o grubości od 2 do 4 cm. W narożu południo-
wo-zachodnim widoczne dwa negatywy po słupach       
o średnicy 12 cm. Inwentarz: 1 fragment naczynia gli-
nianego.
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Js. 179 na arze 43. Jama o owalnym rzucie, o wy-
miarach ok. 220 × 230 cm. W przekroju nieregularna, 
o głębokości do 82 cm, wypełniona brunatną mierzwą 
bogatą w materiał organiczny. Inwentarz: liczne frag-
menty skór; 30 fragmentów naczyń glinianych; 36 ko-
ści zwierzęcych.

Js. 180 na arze 43. Dołek posłupowy wypełniony 
ciemnoszarą próchnicą. W rzucie poziomym okrągły, 
o średnicy 30 cm. W przekroju prostokątny, o głębokości 
22 cm. Inwentarz: brak.

Js. 181 na arze 43. Jama w zarysie zbliżona do pro-
stokąta z zaokrąglonymi narożami, o wymiarach 215 × 

Ryc. 9. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 156. 
Fot. P. Duma

Fig. 9. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
unit 156. Phot. P. Duma 

Ryc. 10. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 160. 
Fot. P. Duma

Fig. 10. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
unit 160. Phot. P. Duma

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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880 cm, zorientowana dłuższym bokiem w przybliżeniu 
w osi NE-SW. Jej płaskie dno mieściło się na głębokości 
do 22 cm. Wypełnisko składało się z brunatniej mierzwy 
przemieszanej ze ścinkami drewna. Inwentarz: brak.

Js. 192 na arach 43, 53. Półziemianka (?) na planie 
owalu o wymiarach 340 × 420 cm, wkopana częściowo 
w js. 193 i 194. W profilu nieregularna (?). Jej głębokość 
wynosiła co najmniej 20 cm, dalsza eksploracja została 
przerwana z powodu napływającej wody gruntowej. In-
wentarz: brak.

Js. 193 (207) na arze 53. Jama (ryc. 11) na planie nie-
regularnego owalu o wymiarach 130 × 197 cm, o stro-
mych ściankach opadających do głębokości 38 cm od 
zarysu. Wypełnisko składało się z brunatnej spiaszczo-
nej próchnicy, z nielicznymi drobinami szarej gliny          
i wkładkami żółtego piasku. Inwentarz: 1 nóż żelazny, 
1 aplikacja z ołowiu; 32 fragmenty naczyń glinianych; 
kości zwierzęce.

Js. 194 na arach 42, 43, 52, 53 (tożsama z js. 226, 230). 
Rozległy obiekt o rzucie nieregularnego wieloboku, roz-
ciągnięty na powierzchni 640 × 1120 cm. Jego dłuższa 
oś pokrywała się z linią NE-SW. Został przecięty przez 

liczne wkopy – js. 205, 207, 208, 209, 210, 227, 228. 
Sam zaś niszczył obiekty starsze – js. 218, 225. Przekrój 
nieregularny o głębokości co najmniej 1,1 m – dalsza 
eksploracja została przerwana z powodu napływającej 
wody gruntowej. Wypełnisko stanowiła ciemnoszara 
spiaszczona próchnica. Inwentarz: brak.

Js. 195 na arze 43. Owalna w rzucie poziomym jama 
o wymiarach 35 × 70 cm. W przekroju nieckowata,         
o maksymalnej głębokości 21 cm. Jej dno przykrywała 
szara próchnica z piaskiem, na której odłożyła się zwie-
trzała mierzwa. Inwentarz: brak.

Js. 200 na arze 52. Półziemianka na planie owalu            
o wymiarach 170 × 245 cm. Zorientowana dłuższą osią 
wzdłuż linii N-S. W przekroju miała formę niecki o głę-
bokości 45 cm. Wypełnisko stanowiła brunatnoczarna 
mierzwa. Inwentarz: 36 fragmentów naczyń glinianych; 
14 kości zwierzęcych.

Js. 201 na arze 52. Owalna jama o wymiarach 150 × 
110 cm, o stromych ścianach, głębokości przekraczają-
cej 70 cm. Wypełnisko tworzyła szara, tłusta próchnica. 
Inwentarz: 10 fragmentów naczyń glinianych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 11. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przekroje js. 193 (207), 208, 209 i 210. Rys. M. Mackiewicz. 
Legenda jak na ryc. 8

Fig. 11. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-sections through stratigraphic units 193 (207), 
208, 209, 210. Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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Js. 202 na arze 52. Częściowo zachowana jama           
o rzucie zbliżonym do owalu, o wymiarach 200 ×                 
120 cm. W przekroju nieckowata, o głębokości co naj-
mniej 26 cm. Inwentarz: brak.

Js. 203 na arach 42, 52. Jama o rzucie zbliżonym do 
prostokąta o zaokrąglonych narożach, o wymiarach 130 
× 280 cm. W przekroju nieckowata, o maksymalnej głę-
bokości 25 cm, wypełniona brunatną mierzwą. Funk-
cjonowała prawdopodobnie jako element systemu me-
lioracyjnego lub produkcji związanej z użyciem wody 
(wraz z js. 194, 205, 208, 211, 226, 230). Inwentarz:               
9 fragmentów naczyń glinianych; 6 kości zwierzęcych.

Js. 205 na arach 52, 53. Rów (rynsztok?) w kształ-
cie wydłużonego prostokąta, biegnący w przybli-
żeniu w linii E-W, ciągnący się na długości ponad                                     
1180 cm i o szerokości dochodzącej do 110 cm. W pro-
filu nieckowaty, o głębokości od 20 do 40 cm (ryc. 12). 
Jego wypełnisko stanowiła brunatno-czarna mierzwa 
z dużą ilością strużyn drewnianych. Inwentarz: liczne 
fragmenty skóry; 17 fragmentów naczyń glinianych;  
14 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 208 na arze 53. Jama o wymiarach w rzucie po-
ziomym 80 × 130 cm. W części północno-wschodniej 
ograniczona przez rów (js. 205), być może stanowiła 
jego odnogę (ryc. 11). W przekroju nieckowata, o mak-

symalnej głębokości 18 cm. Wypełniała ją brunatno-
-czarna mierzwa, z dużą ilością wiórów drewna, zbliżo-
na do treści js. 205. Inwentarz: brak.

Js. 209 na arze 52. Obiekt (ryc. 11) o kształcie nie-
regularnego owalu rozciągniętego w przybliżeniu                
w linii NW-SE, o wymiarach w rzucie poziomym 130 × 
200 cm. W części zachodniej zniszczony przez js. 210. 
Przekrój ujawnił płaskie dno, lekko opadające na połu-
dnie do głębokości 37 cm od poziomu stropu. Wypeł-
nisko stanowił szarobrunatny piasek z drobinami prze-
palonej gliny i szarej gliny. Inwentarz: 7 fragmentów 
naczyń glinianych; 11 kości zwierzęcych.

Js. 210 na arze 52, 53. Obiekt (ryc. 11) o nieregular-
nym rzucie, zbliżonym do wydłużonego owalu, o wy-
miarach 130 × 320 cm, zarejestrowany na stropie calca, 
wkopany z poziomu naturalnej mady. W przekroju miał 
kształt niecki o maksymalnej głębokości ok. 90 cm. Jego 
wypełnisko stanowił szarobrunatny piasek z drobinami 
szarej gliny. W spągu wykopu znajdowała się 8–10-cen-
tymetrowa warstwa szarego piasku, miejscami mocno 
nasyconego próchnicą. Inwentarz: brak.

Js. 211 na arach 53, 63. Rów (dren?, rynsztok?)                  
o długości 400 cm, szerokości do 52 cm, przebiegają-
cy w linii NW-SE, łączący się z rowem oznaczonym 
jako js. 205. W części wschodniej rozszerzał się do 92 
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Ryc. 12. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. 
Profil js. 205. 

Fot. M. Mackiewicz. 

Fig. 12. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 

2010-2012. Cross-
section through 

stratigraphic unit 205. 
Phot. M. Mackiewicz. 
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cm. Jego przekrój był nieckowaty, a głębokość sięgała              
35 cm. Wypełnisko tworzyła brunatnoczarna mierzwa 
z dużą ilością ścinków drewnianych. Inwentarz: 3 frag-
menty naczyń glinianych; 2 kości zwierzęce.

Js. 213 na arze 63. Zagłębienie o rzucie zbliżonym 
do koła o średnicy ok. 110 cm, zniszczone w północnej 
części przez js. 211. W przekroju nieckowate, o głębo-
kości 20 cm, wypełnione szarobrunatnym piaskiem. 
Inwentarz: brak.

Js. 214 na arze 53. Zagłębienie w obrębie budynku 
(płytka półziemianka?). Nakłada się na js. 215 o zbliżo-
nej formie. Miało plan owalu o długości 290 cm i sze-
rokości 120 cm, ułożonego w przybliżeniu wzdłuż osi 
NE-SW. Przekrój wykazał płaskie dno i łagodne krawę-
dzie, przy maksymalnej głębokości 22 cm. Wypełnisko 
stanowiła szaro-brunatna mierzwa. Inwentarz: 8 frag-
mentów naczyń glinianych.

Js. 215 na arze 53. Zagłębienie w obrębie budynku 
(płytka półziemianka?). Zarejestrowane pod js. 214.      
W rzucie owalne, o wymiarach 180 × 220 cm, wko-
pane w calec z poziomu naturalnej mady. Dno płaskie 
na głębokości 18 cm od stropu piasku calcowego, czyli      
ok. 45 cm od poziomu stropu mady. Wypełnisko two-
rzyła brązowa mierzwa. Inwentarz: brak.

Js. 216 na arze 63. Rów (dren?) o przebiegu w przy-
bliżeniu zgodnym z osią N-S, długości 204 cm, szero-
kości do 26 cm. W przekroju nieckowaty, o głębokości 
do 20 cm. Wkopany w południową część jamy js. 214. 
Wypełniony brązową mierzwą, mocno przemieszaną 
z piaskiem i brunatną próchnicą. Licznie wystąpiły                  
w nim ścinki drewna i trociny. Charakterystyka obiek-
tu przypomina js. 205 i 211. Inwentarz: brak.

Js. 217 na arze 53, 63. Prostokątny wkop o wymia-
rach 61 × 70 cm, w przekroju nieckowaty, głębokości  
19 cm. Wypełnisko stanowiła brunatna próchnica           
z licznymi ścinkami drewna i trocinami. Obiekt mógł 
być związany z rowem js. 216. Inwentarz: brak.

Js. 218 na arze 53. Fragmentarycznie zachowana ja- 
ma o wymiarach w rzucie 61 × 93 cm, zagłębiona na   20 cm, 
wypełniona spiaszczoną próchnicą. Inwentarz: brak.

Js. 219 na arze 42. Owalne w rzucie zagłębienie          
o wymiarach 140 × 170 cm, o płaskim dnie na głęboko-

ści 21 cm od zarysu. W spągu wypełniała je ciemnobrą-
zowa, tłusta próchnica, przykryta następnie ciemnosza-
rym piaskiem przemieszanym z próchnicą i niewielką 
ilością przepalonego drewna. Inwentarz: brak.

Js. 220 na arze 42. Jama o rzucie w przybliżeniu ko-
listym, średnicy 60 cm, o stromych ściankach, zagłębio-
na do 32 cm, wypełniona ciemnobrunatną próchnicą  
z soczewkami białej gliny. Inwentarz: brak.

Js. 223 na arze 42. Częściowo zachowana półzie-
mianka (?), od północy zniszczona przez wkop pod 
bunkier. Dno lekko nieckowate, zagłębione na 25 cm 
od zarysu (+ ok. 25 cm mady). Przy krawędzi połu-
dniowej zarejestrowano ślady po 2 kołkach o średnicy 
8 cm. Strefę przydenną zajmowała ciemnobrunatna 
próchnica z resztkami drewna, a wyższa część zasypa-
na była szarobrunatną próchnicą z soczewkami szarej 
gliny. Inwentarz: 1 nieokreślony przedmiot żelazny; 
202 fragmenty naczyń glinianych; liczne kości zwie-
rzęce.

Js. 225 na arze 52. Półziemianka (?) o rzucie zbli-
żonym do prostokąta o wymiarach 231 × 407 cm, uło-
żonego wzdłuż osi NW-SE. Przekrój poprzeczny wyka-
zał kształt nieckowaty, przy głębokości od stropu calca 
przekraczającej 20 cm (+ grubość warstwy mady). Wy-
pełnisko stanowiła mada, tłusta i intensywnie brunat-
na przy dnie, spiaszczona w partii wyższej. Inwentarz:         
134 fragmenty naczyń glinianych.

Js. 227 na arach 52, 53. Kolista w rzucie jama o śred-
nicy 105 cm. W części północno-zachodniej zniszczo-
na przez wkop js. 228. W przekroju nieckowata, o głę-
bokości co najmniej 100 cm (dalsza eksploracja została 
przerwana z powodu podchodzącej wody gruntowej). 
Wypełnisko stanowiła brunatno-szara mierzwa. In-
wentarz: 22 fragmenty naczyń glinianych.

Js. 228 na arach 52, 53. Wieloboczna w rzucie jama 
o wymiarach 107 × 113 cm, wkopana w js. 226 i 227.        
W profilu nieckowata, o głębokości co najmniej 105 
cm, wypełniona ciemnobrunatną mierzwą. Inwentarz: 
7 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 229 na arach 53, 63. Podsyp pod konstrukcję 
naziemną. Warstwa szarego piasku, rozsypana bezpo-
średnio na calcu, tworząca nieregularną płaszczyznę 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ
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o wymiarach 180 × 650 cm. Inwentarz: 22 fragmenty 
naczyń glinianych.

Js. 235 na arze 41. Półziemianka (?) na planie owa-
lu (częściowo zachowana) o wymiarach w rzucie 198 
× 244 cm, krawędziach łagodnie zagłębionych do pła-
skiego dna, głębokości 26 cm od poziomu stropu cal-
ca (+ ok. 25 cm mady) (ryc. 13). Wypełnisko tworzyła 
ciemnobrunatna próchnica z szarym piaskiem. Inwen-
tarz: 14 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 236 na arze 42. Jama w rzucie nieregularnie ko-
lista, o średnicy 122 cm, zagłębiona w formie niecki do 
36 cm poniżej zarysu, wypełniona piaskiem przemie-
szanym z madą. Inwentarz: brak.

Js. 242 na arze 82. Jama o rzucie owalu o wymia-
rach 130 × 232 cm, dłuższą osią zorientowana w linii 
E-W. Przekrój ujawnił formę niecki o głębokości 64 cm. 
Treść wypełniska stanowiła brunatna próchnica z dużą 
domieszką szarego piasku. Inwentarz: liczne fragmen-
ty skóry; 2 fragmenty żarna (?); 16 fragmentów naczyń 
glinianych; liczne bryłki żużlu; liczne fragmenty kości 
zwierzęcych.

Js. 243 na arze 103. Jama o planie wydłużone-
go owalu, o zachowanej długości 166 cm, szerokości 
90 cm, łagodnie zagłębiona do 46 cm poniżej zary-
su. Wypełniał ją szary piasek z węglami drzewnymi i 
soczewkami jasnoszarej gliny, a miejscami brązowa 
próchnica. Inwentarz: 88 fragmentów naczyń glinia-
nych; 13 kości zwierzęcych.

Js. 244 na arach 102, 103. Jama o kolistym zarysie, 
o średnicy ok. 50 cm, zniszczona w części południowej 
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Ryc. 13. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Profil js. 235. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 13. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Cross-section through stratigraphic unit 235.

Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8

przez js. 243. Ściany jamy opadały stromo do głębo-
kości większej niż 90 cm. Treść wnętrza jamy stanowił 
szary piasek ze smugami próchnicy i jasnokremowej 
gliny. Inwentarz: 5 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 268 na arze 83. Dwie w przybliżeniu równoległe, 
nieokorowane kłody drewna, leżące na osi E-W. Pół-
nocna z nich miała długość 445 cm i średnicę 15 cm. 
Południowa osiągała długość 475 cm, przy średnicy  
15 cm. Odległość między nimi mierzyła 1,15 m. Ele-
menty te mogły służyć jako legary dla lokalnego umoc-
nienia nawierzchni.

Js. 291 na arze 92. Zachowana w swej południowej 
części jama, zapewne owalna w rzucie, o długości na osi 
E-W 260 cm, uchwyconej szerokości 44 cm (ryc. 14).  
W profilu łagodnie nieckowata, o głębokości 30 cm, wy-
pełniona ciemnobrązową próchnicą. Inwentarz: brak.

Js. 293 na arze 82. Jama o rzucie nieregularnego 
owalu, o wymiarach 105 × 106 cm, dłuższą osią zo-
rientowana na linii N-S. Po przecięciu miała kształt 
odwrotnie stożkowaty, o łagodnie zarysowanej ścianie 
południowej. Jej głębokość mierzyła 40 cm, a wypeł-
nisko stanowiła ciemnobrunatna próchnica z niewiel-
ką domieszką szarego piasku, z dużą zawartością ko-
ści zwierzęcych oraz fragmentów drewna. Inwentarz:                    
2 skórzane ścinki pierwotne; 8 fragmentów naczyń gli-
nianych; 2 bryłki żużlu; 18 kości zwierzęcych.

Js. 359 na arze 65. Jama o kształcie zbliżonym do 
owalnego o wymiarach 62 × 99 cm. Zorientowana 
wzdłuż osi NE-SW. Głębokość do 15 cm. Wypełnisko 
stanowiła brunatna tłusta mierzwa, z dużą zawartością 
ścinków drewnianych. Inwentarz: brak.

Js. 360 na arze 65. Jama o kształcie owalnym, o wy-
miarach 97 × 194 cm. Zorientowana wzdłuż osi NE-
-SW. Profil nieckowaty o płaskim dnie na głębokości 
32 cm. Wypełnisko tworzyła brunatna tłusta mierzwa,       
w której zarejestrowano ścinki drewniane i węgle 
drzewne. Inwentarz: 65 fragmentów naczyń glinianych; 
liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 368 na arze 64. Obiekt w kształcie nieregularne-
go czworoboku o wymiarach 113 × 123 cm, głębokości 
20 cm. Wypełnisko stanowiła tłusta, brunatna mierzwa. 
Inwentarz: brak.
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Js. 369 na arze 64. Zagłębienie w kształcie zbliżo-
nym do owalu o wymiarach 90 × 118 cm, o płaskim 
dnie na głębokości 7 cm poniżej zarysu. Wypełniała 
je zwietrzała mierzwa przemieszana z szarobrunatną 
próchnicą. Inwentarz: brak.

Js. 373 na arze 31. Półziemianka (?) na planie owa-
lu o długości 220 cm (N-S) i zachowanej szerokości            
80 cm (E-W). Przekrój wykazał kształt łagodnej niecki 
z wypłaszczonym dnem na głębokości 31 cm. Wypeł-
nisko stanowiła ciemnobrunatna próchnica z piaskiem. 
Inwentarz: 1 odcinek drutu żelaznego; 30 fragmentów 
naczyń ceramicznych; kości zwierzęce.

Js. 374 na arze 22. Jama o nieregularnym, wydłużo-
nym kształcie, o wymiarach 89 × 104 cm, w przekroju 
nieckowata, o maksymalnej głębokości 44 cm. Jej wy-
pełnisko stanowiła szarobrunatna, silnie spiaszczona 
próchnica. Inwentarz: brak.

Js. 376 na arze 55. Jama o kształcie owalnym, zo-
rientowana wzdłuż osi N-S, o wymiarach 132 × 156 cm 
(ryc. 15). Profil nieckowaty, o maksymalnej głębokości 

43 cm. Wypełnisko stanowiła brunatna mierzwa prze-
mieszana ze ścinkami drewna i kośćmi zwierzęcymi. 
Inwentarz: 20 fragmentów naczyń glinianych; 3 kości 
zwierzęce.

Js. 377 na arach 45, 55. Jama o rzucie zbliżonym do 
owalu, zorientowana wzdłuż osi SW-NE, o wymiarach 
85 × 160 cm (ryc. 15). W profilu nieckowata, o maksy-
malnej głębokości 29 cm. Wypełnisko stanowiła bru-
natna mierzwa ze ścinkami drewnianymi. Inwentarz: 
liczne fragmenty skóry; 18 ułamków naczyń glinia-
nych; 1 kość zwierzęca.

Js. 378 na arach 44, 54. Jama o rzucie owalnym, wy-
dłużonym, o wymiarach 92 × 160 cm, zorientowana 
w przybliżeniu wzdłuż osi NE-SW. Jej ściany opadały 
stromo do dna na głębokość 42 cm. Wypełnisko stano-
wiła mierzwa przemieszana z sieczką słomianą. Inwen-
tarz: 1 czaszka zwierzęca.

Js. 379 na arach 44, 54. Jama o rzucie zbliżonym do 
prostokąta z zaokrąglonymi narożami, o wymiarach 
110 × 25 cm, zorientowana wzdłuż osi SW-NE. Miała 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 14. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Js. 291. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 14. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Stratigraphic 
unit 291. Phot. J. Nastaszyc
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płaskie dno na głębokości 17 cm od zarysu. Wypełnisko 
w części stropowej stanowiła lekko spiaszczona, bru-
natna mierzwa z dużą ilością ścinków drewna i trocin, 
a poniżej brunatna próchnica z plamkami żółtej gliny, 
szarego popiołu, przemieszana z węglami drzewnymi. 
W wypełnisku obu warstw zarejestrowano kości ze śla-
dami obróbki. Jama związana z produkcją rogowniczą 
(?) Inwentarz: 1 okucie/skobel; 1 przęślik; 1 osełka;     
48 fragmentów naczyń glinianych; 36 kości zwierzęcych.

Js. 380 na arach 44, 54. Półziemianka o rzucie owal-
nym, wydłużonym, o wymiarach 183 × 282 cm, zorien-
towana w przybliżeniu wzdłuż osi NE-SW. W profilu 
nieckowata, o głębokości do 47 cm. Jej wypełnisko sta-
nowiła szarobrunatna mierzwa przemieszana z próch-
nicą, z dużą ilością ścinków drewna i trocin. Inwentarz: 
7 fragmentów naczyń glinianych; 18 kości zwierzęcych.

Js. 382 na arze 54. Jama starsza od js. 379, a młodsza 
od js. 380. Jama o nieregularnym rzucie, o wymiarach 
208 × 270 cm. W profilu łagodna niecka o płaskim dnie 

na głębokości 32 cm. Wypełniała ją brunatna mierzwa 
ze ścinkami drewna, bryłkami przepalonej gliny i po-
lepy. W części północno-wschodniej obiektu w wy-
pełnisku zaobserwowano sierść zwierzęcą. Inwentarz: 
4 ścinki skóry; 33 fragmenty naczyń glinianych; 3 kości 
zwierzęce.

Js. 384 na arach 54, 55. Nieregularna jama o wymia-
rach 176 × 180 cm, o stromych ścianach, głębokości 
większej niż 40 cm. Wypełnisko stanowiła zwietrzała 
próchnica przemieszana z brunatną mierzwą. Inwen-
tarz: 31 fragmentów naczyń glinianych; 15 kości zwie-
rzęcych.

Js. 386 na arach 54, 55. Półziemianka (?), w rzucie 
przedstawiała owal o wymiarach 264 × 346 cm, usy-
tuowany dłuższą osią w linii E-W. W przekroju niec-
kowata, o maksymalnej głębokości 39 cm (ryc. 16). 
Wypełnisko stanowiła zbita mierzwa o barwie ciemno-
brązowej. Inwentarz: 22 fragmenty naczyń glinianych; 
19 kości zwierzęcych.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 15. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 376 i 377. 
Fot. M. Mackiewicz 

Fig. 15. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 

units 376 and 377. 
Phot. M. Mackiewicz 

Ryc. 16. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop
 2010–2012. Profil js. 386. Rys. M. Mackiewicz. 

Legenda jak na ryc. 8

Fig. 16. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Cross-section through stratigraphic 

unit 386. Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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Js. 391 na arze 22. Jama o nieregularnym zarysie,       
o wymiarach 80 × 140 cm (N-S). W przekroju niec-
kowata, o głębokości 25 cm. Jej wypełnisko stanowiła 
ciemnoszara próchnica. Inwentarz: 82 fragmenty na-
czyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 395 na arze 22. Owalna w zarysie jama o wymia-
rach 82 × 100 cm, w profilu nieckowata, o głębokości 
20 cm. Wypełnisko stanowiła szara próchnica przemie-
szana z piaskiem, pod którą wyróżniono cienką warstwę 
(ok. 3–4 cm) ciemnobrunatnej próchnicy z nielicznymi 
wtrętami przepalonych węgli. Inwentarz: 15 fragmen-
tów naczyń glinianych.

Js. 398 na arze 22. Jama w rzucie kolista, o średnicy 
116 cm, w przekroju nieckowata, o głębokości 16 cm, 
wypełniona ciemnoszarą, silnie spiaszczoną próchnicą. 
Inwentarz: 21 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 399 na arach 22, 23. Jama w rzucie owalna, o wy-
miarach 78 × 150 cm (N-S), w przekroju nieckowata,        
o głębokości 80 cm. Na jej dnie zarejestrowano warstwę 
o grubości 4–6 cm złożoną z tłustej próchnicy i frag-
mentów zbutwiałego drewna. Wyższą część wypełnia-
ła szarobrunatna próchnica przemieszana z piaskiem. 
Inwentarz: 1 osełka; 19 fragmentów naczyń glinianych; 
liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 407 na arze 24. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 70 × 90 cm, w profilu nieckowata, o głębokości        
8 cm. Jej wypełnisko stanowiła ciemnoszara, piaszczy-
sta próchnica. Z obiektu pozyskano nieznaczną ilość 
materiału ceramicznego. Inwentarz: 16 fragmentów na-
czyń glinianych.

Js. 408 na arze 23. Jama o zarysie prostokąta z zaokrąg- 
lonymi narożami, o wymiarach 131 × 273 cm (N-S). Jej 
krawędzie opadały łagodnie do płaskiego dna, z przegłę-
bieniem w części północnej. Głębokość wynosiła 15 cm, 
a w przegłębieniu 28 cm. Wypełnisko stanowiła tłusta, 
mocno organiczna próchnica barwy brunatnej. Inwen-
tarz: 42 fragmenty naczyń glinianych; 8 kości zwierzęcych.

Js. 409 na arze 23. Jama o rzucie w przybliżeniu ko-
listym, o średnicy 140 cm. W przekroju nieckowata,           
o maksymalnej głębokości 44 cm, wypełniona ciemno-
szarą, gliniastą próchnicą przemieszaną z piaskiem. In-
wentarz: 12 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 413 na arach 55, 65. Jama o kształcie zbliżonym 
do prostokąta o wymiarach 90 × 340 cm, w przekroju 
nieckowata, głębokości co najmniej 20 cm. Wypełniała 
ją ciemnobrunatna próchnica przemieszana z mierzwą. 
Inwentarz: brak.

Js. 414 na arze 95. Relikt konstrukcji drewnianej, 
złożony z 3 słupów o średnicy 20–23 cm. Dwa słupy 
wbite były na osi E-W, oddalone od siebie o 1,74 m,                        
a trzeci w odległości 80 cm na N od pozostałych; razem 
tworzyły kąt rozwarty.

Js. 415 na arach 95, 96. Relikt konstrukcji plecion-
kowej, zapewne płotu obejmującego słupy opisane jako 
js. 414. Zarejestrowano z niego 2 rzędy kołków plecion-
ki ułożone w linii NW-SE. Odległość między rzędami 
wynosiła ok. 370 cm. W rzędzie zachodnim, długim na 
160 cm, przetrwało 5 kołków, we wschodnim, długości 
180 cm, 7 kołków o średnicy 5–7 cm, rozstawionych               
w odległościach 18–26 cm.

Js. 416 na arze 55. Jama o kształcie zbliżonym do 
owalu o wymiarach 112 × 143 cm. W profilu niecko-
wata, o głębokości do 48 cm. Wypełnisko składało się 
z ciemnoszarej próchnicy przemieszanej ze zwietrzałą 
mierzwą i szarożółtym piaskiem. Inwentarz: kilka frag-
mentów naczyń glinianych.

Js. 429 na arze 34. Jama o rzucie owalnym, o wymia-
rach 45 × 67 cm, wypełniona szarobrunatną próchnicą 
z warstewką spalenizny. Przekrój wykazał formę niecki 
głębokości do 12 cm. Inwentarz: 4 fragmenty naczyń 
glinianych.

Js. 430 na arze 34. Półziemianka (?) o rzucie niere-
gularnym, o wymiarach 162 × 297 cm i płaskim dnie na 
głębokości 59 cm od zarysu. Wypełniała ją szara mada 
przemieszana z brunatną mierzwą. Została w znacznym 
stopniu zniszczona przez wkopane w nią jamy js. 429, 
431 i 433. Inwentarz: 1 gwóźdź; 1 fragment obuwia skó-
rzanego; 29 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 431 na arze 34. Jama o rzucie zbliżonym do owalu, 
o wymiarach 146 × 232 cm. W profilu nieregularna, głę-
bokości 48 cm. Jednolite wypełnisko stanowiła brunatna 
mierzwa z grudkami szarej gliny i ścinkami drewna. In-
wentarz: 1 sprzączka i 1 przedmiot nieokreślony z metali 
kolorowych; 40 fragmentów naczyń; kości zwierzęce.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ
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Js. 433 na arze 34. Jama zarejestrowana wyłącznie 
w profilu 228/11. Nieregularna, o głębokości 24 cm, 
wypełniona jasnoszarą, spiaszczoną próchnicą z war-
stewką spalenizny w stropie i w spągu. Inwentarz: brak.

Js. 436 na arze 74. Jama o zarysie wydłużonego 
owalu o wymiarach 80 × 240 cm, dłuższą osią ułożo-
nego na linii E-W. Przekrój wykazał formę zbliżoną do 
wanny z prawie pionowymi krawędziami. Jej głębo-
kość przekraczała 80 cm, a wypełnisko tworzyła ciem-
noszara próchnica z soczewkami gliny, wiórami drew-
na, fragmentami kory brzozowej. Inwentarz: sznurek 
z łyka; liczne fragmenty skóry; 1 fragment żarna;             
48 fragmentów naczyń glinianych; 13 kości zwierzę-
cych.

Js. 438 na arach 33, 34. Jama o rzucie nieregular-
nym, o wymiarach 98 × 150 cm, zorientowana w przy-
bliżeniu w osi N-S. Od strony południowej częściowo 
zniszczona przez wkop pod studnię (js. 253). Miała 
strome krawędzie i płaskie dno na głębokości 48 cm. 
Wypełniała ją ciemnobrązowa mierzwa z soczewkami 
szarej gliny i ścinkami drewna. Inwentarz: 22 fragmen-
ty naczyń glinianych.

Js. 439 na arze 33. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 79 × 111 cm, o stromych ścianach i płaskim 
dnie na głębokości 48 cm od zarysu. W przekroju niec-
kowata, o głębokości 48 cm, wypełniona szarą próch-
nicą z rozłożonym drewnem, ciemniejszą w partii spą-
gowej. Inwentarz: 30 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 440 na arze 33. Zachowany częściowo wkop, 
pierwotnie prawdopodobnie o rzucie owalnym. Za-
rejestrowany fragment miał kształt połówki owalu             
o wymiarach 60 × 142 cm, zorientowanego w przy-
bliżeniu w osi NE-SW. W profilu nieckowaty, o głębo-
kości 80 cm, wypełniony szarą, spiaszczoną próchnicą              
z soczewkami żółtego piasku. Inwentarz: 21 fragmen-
tów naczyń glinianych; 5 kości zwierzęcych.

Js. 441 na arze 74. Półziemianka (?) w rzucie pozio-
mym owalna, o wymiarach 110 × 240 cm. Dłuższą osią 
ułożona na linii N-S, w profilu rysowała się jako niecka 
o głębokości 28 cm. Na jej dnie leżała warstwa grubo-
ści 12 cm, złożona z brunatnej próchnicy przemiesza-
nej z szarym piaskiem. Zasyp stanowiła warstwa ciem-

nobrunatnej próchnicy z dużą zawartością strużyn 
drewna i kory, osiągająca grubość 10 cm, a następnie 
czysta warstwa strużyn o grubości 5 cm. Inwentarz:  
2 fragmenty naczyń ceramicznych; 2 bryłki żużlu; ko-
ści zwierzęce.

Js. 442 na arze 74. Jama częściowo zniszczona, za-
chowana część miała w rzucie poziomym kształt ścię-
tego owalu, dłuższą osią orientowanego w linii E-W. 
Jego długość wynosiła 190 cm, a szerokość 60 cm. 
Przekrój wykazał kształt odwróconego stożka o głębo-
kości do 50 cm. Wypełnisko składało się z brunatnej, 
mocno gliniastej próchnicy z dużą zawartością słomy  
i strużyn drewnianych. Inwentarz: 2 fragmenty naczyń 
glinianych; 7 kości zwierzęcych.

Js. 443 na arze 74. Kolista w rzucie jama o średnicy 
80 cm, zagłębiona na 5 cm od stropu calca, o płaskim 
dnie, wypełniona gliną z drobnym żwirem i węglami 
drzewnymi. Inwentarz: brak.

Js. 444 na arach 33, 34, 43, 44. Relikt budynku ple-
cionkowego na planie prostokąta o wymiarach 408 × 610 
cm, usytuowanego dłuższym bokiem wzdłuż linii NE-
-SW. Wnętrze było zagłębione poniżej 40 cm (ryc. 17).
W części południowo-zachodniej zarejestrowano po-
zostałości przewróconej ściany plecionkowej o dłu-
gości 190 cm. Zachowały się z niej 4 kołki osnowy       
o średnicy 4–6 cm, rozmieszczone w odległościach 
42–105 cm. Wątek plecionki tworzyły gałązki wierzbowe     
o średnicy ok. 1 cm. Podobny relikt przewróconej ścia-
ny zarejestrowano w narożu północno-zachodnim. 
Miał on tam długość 163 cm i wysokość co najmniej 
140 cm. Z konstrukcją nośną budynku wiążą się zapewne 
js. 445 i 446, interpretowane jako ślady po słupach. Pierw-
szy z nich stwierdzono w połowie ściany zachodniej,        
a drugi na zewnątrz naroża południowo-wschodniego. 
We wnętrzu, przy narożu południowo-wschodnim bu-
dynku, stwierdzono prawdopodobnie palenisko z ob-
stawą kamienną na planie okręgu o średnicy 113 cm. 
Tworzyło ją 9 kamieni o wymiarach od 15 × 32 do 32 × 
42 cm. Niektóre z nich mogły być fragmentami żaren. 
Nie zarejestrowano toku paleniska ani śladów spale-
nizny. Inwentarz: 3 fragmenty kamieni żarnowych; 
164 fragmenty naczyń glinianych; kości zwierzęce.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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Js. 447 na arze 44. Jama sąsiadująca ze wschodnią 
ścianą budynku plecionkowego (js. 444). W rzucie 
poziomym miała plan zbliżony do prostokąta o wy-
miarach 110 × 220 cm, dłuższą osią zgodnego z linią 
NE-SW. W profilu była niecką o głębokości 34 cm, wy-
pełnioną ciemnobrunatną mierzwą, przemieszaną ze 
spalenizną. Inwentarz: 58 fragmentów naczyń glinia-
nych; kości zwierzęce.

Js. 448 na arze 44. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 53 × 170 cm, zorientowana w osi N-S. W profilu 
przedstawiała nieckę o głębokości 22 cm, wypełnioną 
ciemnobrązową mierzwą przemieszaną ze ścinkami 
drewna. Obiekt był wkopany z poziomu js. 126 w jamę js. 
447 i 449. Inwentarz: 19 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 449 na arze 44. Obiekt w kształcie owalu o wy-
miarach 54 × 130 cm, zorientowany w osi N-S. Za-
głębiony na 20 cm, w profilu wannowaty. Wypełnisko 
stanowiła szara, spiaszczona próchnica przemieszana         
z gliną. Inwentarz: brak.

Js. 450 na arze 44. Jama o rzucie nieregularnym, 
zbliżonym do czworoboku o wymiarach 201 × 216 cm, 
o łagodnie zagłębionej krawędzi i płaskim dnie na głę-
bokości 21 cm od zarysu. Wypełnisko stanowiła szara, 
spiaszczona próchnica, przemieszana z szarą gliną. In-
wentarz: brak.

Js. 451 na arze 44. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 171 × 180 cm. W profilu odwrotnie stożko-
wata, głębokości 49 cm, wypełniona ciemnobrunat-
ną mierzwą z soczewkami żółtego piasku. Inwentarz:                   
81 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 452 na ararch 74-75. Półziemianka (?) o rzucie 
nieregularnego owalu o wymiarach 205 × 210 cm, 

dłuższą osią zgodnego z linią N-S. Ściany zagłębienia 
były dość strome, a dno płaskie. Wypełnisko stanowi-
ła ciemnobrunatna próchnica. Środek obiektu został 
zniszczony przez js. 390. Inwentarz: 19 fragmentów na-
czyń glinianych; 11 kości zwierzęcych.

Js. 455 na arze 44. Półziemianka (?), częściowo 
zachowana, w rzucie zbliżona do owalu o wymiarach 
185 × 192 cm (ryc. 18). W profilu miała formę niecki 
o głębokości 27 cm. Wypełniał ją ciemnoszary piasek 
przemieszany z szarą próchnicą, z soczewkami żółte-
go piasku. Inwentarz: 24 fragmenty naczyń glinianych;       
3 kości zwierzęce.

Js. 456 na arze 44. Owalna w rzucie jama o wy-
miarach 141 × 155 cm, wkopana w starsze obiekty (js. 
455, 457), częściowo je zniszczyła (ryc. 18). Krawędzie 
zagłębione łagodnie do płaskiego dna na głębokości 
14 cm. Wypełnisko jamy stanowiła ciemnobrunatna 
mierzwa z warstewkami spalenizny. Inwentarz: 1 frag-
ment naczynia glinianego; kości zwierzęce.

Js. 457 na arze 44. Półziemianka (?) o rzucie zbli-
żonym do prostokąta z zaokrąglonymi narożami, czę-
ściowo zniszczona przez młodsze obiekty. W zachowa-
nej części miała wymiary 185 × 281 cm, a dłuższą osią 
zorientowana była w linii NE-SW (ryc. 18). Jej ściany 
opadały łagodnie do płaskiego dna umieszczonego 
na głębokości 27 cm od zarysu. Wypełnisko stanowił 
ciemnoszary piasek przemieszany z próchnicą, a w spą-
gu wystąpiły warstewki spalenizny. W stropie zasypiska 
mieściła się soczewa żółtego piasku o wymiarach 72 × 
50 cm i grubości do 11 cm. Inwentarz: 8 ułamków na-
czyń glinianych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 17. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profil js. 444 i 494. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 17. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic unit 444 and 494. 
Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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Js. 469 na arze 74. Warstwa o grubości 10–50 
cm, odłożona na powierzchni 3 m (N-S) × ok. 10 m 
(E-W). Składa się z jednolitej w kolorze, ciemnobru-
natnej próchnicy, zawierającej sporadycznie fragmen-
ty słomy i nieliczny materiał zabytkowy (ceramika, 
kości). Warstwa odłożyła się bezpośrednio na calcu                               
i w widocznych naturalnych zagłębieniach znajdują-
cych się pierwotnie w podłożu naturalnym. Służyła 
wyrównaniu podmokłego (?) terenu. Inwentarz: 1 pod-
kowa żelazna; liczne fragmenty skóry; 243 fragmenty 
naczyń glinianych; 72 kości zwierzęce.

Js. 493 na arze 43. Jama w rzucie owalna, o wy-
miarach 84 × 128 cm, wkopana w calec na głębokość 
28 cm. Miała strome, wannowato ukształtowane kra-
wędzie i płaskie dno. Wypełniała ją ciemnobrunatna 
próchnica. Inwentarz: brak.

Js. 494 na arach 33, 43. Półziemianka (?) o rzucie 
owalnym, mocno zniszczona przez budynek opisany 
jako js. 444 (ryc. 17). Zarejestrowana część miała wy-
miary 220 × 274 cm. Profil był trapezowaty, o maksy-
malnej głębokości 54 cm, a wypełnisko stanowiła ciem-
nobrązowa próchnica. Inwentarz: brak.

Js. 495 na arze 43. Półziemianka w rzucie owalna,      
o wymiarach 175 × 210 cm, zorientowana w osi NE-SW. 

Jej ścianki były dość strome, a dno zbliżone do płaskie-
go. Głębokość mierzyła 61 cm, a wypełnisko stanowi-
ła ciemnobrunatna próchnica, z soczewką spalenizny 
(śladem ogniska?) w centralnej części obiektu. Inwen-
tarz: 16 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 526 na arze 96. Kowadło (?). Jama o rzucie po-
ziomym nieregularnym, wymiarach 120 × 127 cm 
i nieckowatym dnie na głębokości 22 cm (ryc. 19). 
Przy jej południowej krawędzi mieścił się ścięty płasko 
pień o średnicy 25 cm. W promieniu dalszych 25 cm 
od pnia wystąpiła koncentracja węgli drzewnych i spa-
lenizny. Dno jamy przykrywała warstwa o miąższości 
10 cm, złożona z popielatej próchnicy z udziałem węgli 
drzewnych. Wyższą część wypełniała ciemnobrunatna 
próchnica zawierająca większe fragmenty drewna i tro-
ciny. Sporadycznie pojawiały się soczewki jasnoszarej 
gliny. Inwentarz: brak.

Js. 530 na arze 85. Jama o rzucie w przybliżeniu koli-
stym, wymiarach 104 × 110 cm, nieckowata w przekro-
ju. Wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna próchnica. 
Po przecięciu w profilu kształt rysował się nieckowato, 
a głębokość mierzyła ok. 50 cm. Dolna warstwa wy-
pełniska, o grubości do 30 cm, składała się z popiela-
tej próchnicy, silnie spiaszczonej w warstwie spągowej. 

Ryc. 18. Wrocław,
 pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 455, 456 
i 457. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 18. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 

units 455, 456 and 457. 
Phot. M. Mackiewicz
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Na niej leżała warstwa ciemnobrunatnej próchnicy        
z nielicznymi soczewkami jasnoszarej gliny. W za-
chodniej krawędzi jamy stwierdzono kołek o średnicy             
12 cm. Inwentarz: brak.

Js. 531 na arach 75, 85. Półziemianka z wejściem ko-
rytarzowym od południa. W rzucie poziomym rysował 
się jej nieregularny, w przybliżeniu prostokątny wkop, 
o wymiarach 160 × 450 cm, orientowany dłuższą osią 
w linii E-W. Część wziemna miała niemal pionowe kra-
wędzie (ryc. 20), wyraźnie odcinające się na tle calca,       
a dno zbliżone do płaskiego. Głębokość przekraczała 
50 cm. Od krawędzi południowej odchodził korytarzyk 
wejścia, szeroki na 60 i długi na 100 cm, o dnie łagod-
nie opadającym do wnętrza półziemianki. Wypełni-
sko całości składało się z ciemnobrunatnej próchnicy,      
z licznymi fragmentami drewna. Pełna eksploracja była 

utrudniona przez podchodzącą wodę gruntową. In-
wentarz: 21 fragmentów skóry, a w tym – 2 podeszwy,  
4 fragmenty spodów, 1 rzemień, 2 fragmenty cholewek, 
5 ścinków wtórnych, 3 fragmenty otoków, 4 ścinki pier-
wotne; 28 fragmentów naczyń glinianych; liczne kości 
zwierzęce.

Js. 535 na arze 53. Owalna jama o wymiarach 94 × 
90 cm, w przekroju łagodnie nieckowata, o głębokości 
23 cm. Wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna próch-
nica z fragmentami przepalonego drewna. Inwentarz: 
brak.

Js. 536 na arze 53. Jama o rzucie zbliżonym do pro-
stokąta o wymiarach 70 × 88 cm. W przekroju niecko-
wata, o głębokości do 30 cm. Jej wypełnisko stanowiła 
ciemnobrunatna próchnica przemieszana ze ścinkami 
drewna. Inwentarz: 67 kości zwierzęcych.

Ryc. 19. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 526. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 19. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 526. 
Phot. J. Nastaszyc.

Ryc. 20. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profil js. 531. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 20. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic unit 531. 
Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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Js. 537 na arze 54. Owalna jama o wymiarach 144 
× 204 cm, w profilu nieckowata, o głębokości 80 cm. 
W wypełnisku wydzielono cztery poziomy próchnicy         
o zróżnicowanej barwie, z soczewkami żółtej gliny        
i spalenizny. Inwentarz: 51 fragmentów naczyń glinia-
nych; kości zwierzęce.

Js. 545, 553 na arze 84. Zagroda (?) ograniczona 
płotem plecionkowym. Ślady płotu (js. 553) czytelne 
były na długości ok. 10,5 m. Tworzyły linię ogranicza-
jącą warstwę kulturową (js. 545) od strony wschodniej 
i północno-wschodniej. Z konstrukcji płotu przetrwa-
ły nieokorowane kołki osnowy plecionki osiągające 
średnicę 6–8 cm, wbite w odległościach 25–50 cm (nie 
stwierdzono śladów osnowy). Ograniczana przez płot 
warstwa ciemnobrunatnej próchnicy odłożyła się na 
nieregularnej powierzchni o maksymalnych wymia-
rach 5,5 × 2,5 m. Osiągała miąższość 10–22 cm, miej-
scami była mocno zbita i przepalona. Zawierała także 
liczne fragmenty węgli drzewnych. Ślady przepalenia 
i obecność węgli drzewnych sugerują, że w obrębie 
zagrody prowadzono trudną do bliższego określe-
nia działalność produkcyjną. Inwentarz: 3 gwoździe,             
1 blaszka; liczne fragmenty skóry; 45 fragmentów na-
czyń glinianych; 202 fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 555 na arze 45. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 80 × 110 cm, prawie pionowych ścianach, głę-
bokości większej niż 60 cm. Jej wypełnisko tworzyła 
ciemnobrunatna próchnica. Inwentarz: 33 fragmenty 
naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 557 na arze 84. Półziemianka (?) o rzucie owa-
lu, o wymiarach 1,4 × 1,9 m, dłuższą osią orientowa-
na w linii N-S. Łagodnie zagłębiała się do płaskiego 
dna, usytuowanego na głębokości 30 cm od zarysu. 
Dno przykrywała 10-centymetrowej grubości war-
stwa ciemnobrunatnej próchnicy intensywnie nasyco-
nej drewnianymi strużynami, mchem, korą i trzciną. 
Wyższą część jamy wypełniała próchnica bez domie-
szek. Inwentarz: brak.

Js. 564 na arze 55. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 128 × 140 cm, zorientowana wzdłuż osi N-S.       
W przekroju nieregularnie nieckowata, głębokości  
28 cm od zarysu. Wypełniała ją ciemnobrunatna 

mierzwa, w spągu przemieszana z piaskiem. Inwen-
tarz: brak.

Js. 565 na arze 55. Owalna w rzucie jama o wymia-
rach 132 × 157 cm. W profilu łagodnie nieckowata, głę-
bokości do 12 cm, wypełniona lekko spiaszczoną, ciem-
nobrunatną próchnicą. Inwentarz: 1 kabłączek cynowy; 
56 fragmentów naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 585 na arach 73, 74. Negatyw budynku naziem-
nego (?) Jego zarys zachował się jako nieregularny 
kształt, zbliżony do czworoboku o wymiarach 150 × 
380 cm, ułożonego dłuższym bokiem w linii NW-SE. 
Krawędzie były łagodnie zagłębione, a dno płaskie, na 
głębokości 10 cm od zarysu. Wypełnisko stanowiła 
ciemnobrunatna próchnica z udziałem węgli drzew-
nych. Inwentarz: 7 fragmentów naczyń glinianych;         
79 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 586 na arze 84. W rzucie poziomym nieregularna 
jama o wymiarach maksymalnych 260 × 270 cm. Przy 
krawędziach opadająca łagodnie w dół, a w części cen-
tralnej radykalnie pogłębiająca się więcej niż na 50 cm. 
Jej wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna próchnica 
ze znacznym udziałem kości zwierzęcych – głównie 
rogów i kości długich – oraz z drewnianymi strużyna-
mi. W partii stropowej wyróżniono odcinającą się war-
stwę brunatnej próchnicy z udziałem żółtego piasku,  
o miąższości 20 cm. Magazyn surowca do produkcji 
rogowniczej (?). Inwentarz: 6 fragmentów naczyń gli-
nianych; 77 kości zwierzęcych.

Js. 594 na arze 86. Półziemianka (?). W rzucie po-
ziomym obiekt rysował się jako owal o zwężonej czę-
ści wschodniej. Jego wymiary wynosiły 230 × 340 cm. 
Dłuższą osią leżał na linii E-W (ryc. 21). Ściany opa-
dały w dół prawie pionowo w kierunku dna, poniżej 
głębokości 80 cm od zarysu. Dokładne rozpoznanie 
kształtu partii przydennej było utrudnione przez pod-
chodzącą wodę gruntową. W profilu udało się wyróżnić 
dwie warstwy wypełniska. Górna warstwa o miąższości 
dochodzącej do 40 cm składała się z szarobrunatnej 
próchnicy zawierającej soczewki szarej gliny. Bezpo-
średnio pod nią zalegała warstwa ciemnobrunatnej, 
mocno zbitej próchnicy z większym udziałem gliny. 
W tym wypełnisku przy zachodniej krawędzi obiektu 
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zalegał fragment belki o długości 70 i średnicy 20 cm. 
Bezpośrednio pod nią leżała dranica o szerokości 20, 
grubości 5 i długości 80 cm. Inwentarz: 19 fragmentów 
naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 595 na arze 84. Półziemianka (?) o rzucie owalu 
o wymiarach 1,6 × 2,7 m, dłuższą osią zgodnego z linią 
NW-SE. Przekrój wykazał formę niecki o głębokości 
większej niż 60 cm. Jej najniższą część zajmowała bru-
natna próchnica z gliną, o miąższości do 40 cm. Na niej 
leżała warstwa grubości 20 cm, złożona z surowej gli-
ny z udziałem próchnicy i węgli drzewnych, na której       
z kolei leżała próchnica przemieszana z węglami drzew-
nymi, o miąższości do 10 cm. Całość zasypana była 
zbitą, ciemnobrunatną próchnicą o miąższości 30 cm. 
Taki układ nawarstwień może wskazywać na dwie fazy 
użytkowania wnętrza. Inwentarz: 43 fragmenty naczyń 
glinianych; kości zwierzęce.

Js. 598 na arach 65, 66. Półziemianka (?) zarejestro-
wana fragmentarycznie – część południowa wykra-
czała poza teren badań. Odkryty fragment miał rzut 
nieregularny, o wymiarach 284 × 381 cm. W profilu 
nieckowata, o głębokości 50 cm. Wypełnisko stanowiła 
szarobrunatna próchnica przemieszana z jasnoszarym 
piaskiem oraz spalenizną. Inwentarz: brak.

Js. 599 na arach 65, 66. Półziemianka (?) o rzucie 
owalnym, o zachowanych wymiarach 188 × 220 cm.      
W części wschodniej zniszczona przez następującą 
po niej stratygraficznie js. 598. W profilu nieckowata,          
o głębokości 38 cm. Wypełnisko stanowiła szarobru-
natna próchnica przemieszana ze spalenizną. Inwen-
tarz: 25 kości kręgosłupa konia.

Js. 600 na arach 65, 66. Częściowo odkryta jama       
o rzucie owalnym, o wymiarach 142 × 169 cm. W czę-
ści wschodniej zniszczona częściowo przez js. 599. 
W profilu nieckowata, o głębokości 43 cm. Jej wypełni-
sko stanowiła ciemnobrunatna próchnica przemiesza-
na ze spalenizną. Inwentarz: brak.

Js. 601 na arze 65. Jama o rzucie owalnym, o wymia-
rach 84 × 90 cm. W profilu nieckowata, o głębokości 
29 cm. Jej wypełnisko stanowiła brunatnoszara próch-
nica przemieszana z piaskiem. Inwentarz: brak.

Js. 602 na arze 63. Niewielki wkop, w rzucie pozio-
mym owalny, o wymiarach 63 × 84 cm. W profilu niere-
gularny, o głębokości 18 cm. Jego wypełnisko stanowiła 
szarobrunatna próchnica, w spągu przemieszana ze spa-
lenizną i fragmentami gruzu ceglanego. Inwentarz: brak.

Js. 611 na arze 94. Półziemianka z wejściem koryta-
rzowym (?). Jej zarys miał plan owalu o długości w linii 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 21. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 594. 
Fot. P. Duma

Fig. 21. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 594. 
Phot. P. Duma
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N-S 264 cm. Szerokość w linii E-W, wraz z dołączonym 
od zachodu korytarzowym wejściem, wynosiła 320 cm 
(ryc. 22). Wnętrze miało płaskie dno na głębokości       
50 cm, zmniejszające się w strefie wejścia do 24 cm. 
Wypełnisko stanowiła czarna mierzwa przemieszana 
ze ścinkami drewna. Inwentarz: 1 okucie metalowe; 
wyroby ze skóry – 57 fragmentów, a w tym: 17 ścinków 
wtórnych, 1 strzęp przyszwy, 15 fragmentów spodów, 
21 ścinków pierwotnych, 1 fragment podeszwy, 2 paski; 
6 fragmentów naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 612, 615 na arze 45. Odkryty częściowo, rozle-
gły, prostokątny wkop o zarejestrowanych wymiarach 
243 × 546 cm, o stromych ścianach opadających na głę-
bokość 30 cm, do płaskiego dna, zarejestrowany jako  
js. 612. Na tym poziomie zlokalizowano przegłębie-
nie o planie owalu (js. 615), o zarejestrowanej w gra-
nicach wykopu długości 423 cm, szerokości 155 cm. 
Krawędzie przegłębienia powtarzały orientację wyższej 
części, ustawionej w przybliżeniu w linii N-S. Prze-
krój przegłębienia był nieckowaty i sięgał co najmniej                      
40 cm poniżej dna js. 612. Wypełnisko obiektu stano-
wiła ciemnobrunatna, tłusta mierzwa z drobinkami 
spalenizny i ścinkami drewna. W części północnej od-
naleziono przepalone ziarna zbóż. Inwentarz: wyroby 

metalowe – klucz, przedmiot do mocowania zwierzęcia 
przy ścianie; 40 fragmentów naczyń glinianych; kości 
zwierzęce; przepalone ziarna zbóż.

Js. 620 na arze 25. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 158 × 170 cm. Przekrój wykazał strome ścia-
ny i płaskie dno na głębokości 54 cm. Jej wypełnisko 
stanowiła ciemnobrunatna próchnica przemieszana             
z jasnoszarą gliną. Inwentarz: 16 kości zwierzęcych.

Js. 622 na arach 15, 25. Odkryty częściowo, mocno 
zniszczony obiekt o kształcie nieregularnym, o wymia-
rach zarejestrowanej części 180 × 454 cm. W wyeksplo-
rowanej części wypełniska stwierdzono szarobrunatną 
mierzwę, a w jej obrębie luźną belkę o wymiarach 101 
× 19 × 22 cm. Inwentarz: 1 pierścionek; 5 fragmentów 
naczyń glinianych.

Js. 623 na arze 15. Skrawek obiektu odkryty przy 
zachodniej krawędzi wykopu. Jego pełna długość wy-
nosiła 241 cm, a odsłonięta szerokość 72 cm. Wypełni-
sko wyeksplorowanej części tworzyła ciemnobrunatna 
mierzwa ze ściankami drewna. Inwentarz: 12 fragmen-
tów naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 632 na arze 103. Jama o rzucie prostokąta                 
o wymiarach 258 cm na osi E-W i 220 cm na osi N-S.               
W części południowej wchodziła w obszar nieeksplo-
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Ryc. 22. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 611.
 Fot. J. Nastaszyc

Fig. 22. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 611. 

Phot. J. Nastaszyc
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rowany. W przekroju miała kształt niecki o głębokości      
20 cm. Wypełniała ją ciemnoszara próchnica przemie-
szana ze ścinkami skóry. Inwentarz: 8 fragmentów na-
czyń glinianych; 5 kości zwierzęcych.

Js. 633 na arze 103. Jama o rzucie owalu o wymia-
rach 79 × 168 cm, orientowana dłuższą osią w linii 
E-W. W przekroju była łagodnie nieckowata, głęboka 
na 20 cm. Wypełniała ją ciemnoszara próchnica prze-
mieszana z polepą. Inwentarz: 19 fragmentów naczyń 
glinianych; kości zwierzęce.

***
Opisane wyżej obiekty fazy I odpowiadają wy-

dzielonym przez J. Kaźmierczyka warstwom K i J oraz 
związanym z nimi poziomom osadniczym I–IV. Autor 
zaliczył do nich gęstą sieć częściowo nakładających się 
na siebie obiektów, interpretowanych jako ziemianki 
i półziemianki. Zawartość warstw użytkowych i za-
sypisk skłoniła go do wniosku o rzemieślniczej funk-
cji tychże obiektów, a wraz z nimi całej osady. Był on 
skłonny widzieć w nich ślady produkcji szklarskiej, 
garbarskiej, przędzalniczej, kowalskiej, szycia wyro-
bów ze skóry, a być może także garncarstwa (Kaźmier-
czyk 1966–1970, cz. 2, s. 377–379). Tak zróżnicowana 
działalność miała się odbywać na powierzchni tylko 
jednego przebadanego ara, aczkolwiek była rozłożona              
w czasie kilkudziesięciu lat.

Nie jest do końca jasne, w jakim stopniu z fazą I 
można korelować obiekty z wykopu I z lat 1999–2000. 
Około 10 jednostek stratygraficznych określono tam 
jako związane z warstwą nadcalcową. Nie wiemy, czy 
chodziło o obiekty wkopane z poziomu pierwotnej 
mady (js. 58), czy też powstałe wraz z najstarszą war-
stwą kulturową określoną jako js. 16. W jednym z tych 
obiektów (js. 15a) mieścił się nieokorowany pień dębo-
wy interpretowany jako podstawa kowadła, pozyskany 
po 1112 r. Tak wczesne datowanie sugeruje związek 
z naszą fazą I (Niegoda 2005a, s. 20–21).

Analiza obiektów fazy I z wykopu z lat 2010–2012 
przynosi wnioski skromniejsze niż w opracowaniu               
J. Kaźmierczyka. Nie można jednak powiedzieć, że są 
one sprzeczne z opinią tego badacza, a przynajmniej 

część interpretacji pozostaje aktualna. Dotyczy to zagłę-
bionych w podłoże budynków, określanych przez Kaź-
mierczyka jako ziemianki i półziemianki, rekonstru-
owane jako przykryte dachem szałasowym. Kryteria 
ich wydzielenia nie są jasno sformułowane. Ich kształty 
są zróżnicowane, najczęściej owalne w rzucie i łagodnie 
nieckowate w przekroju, o nieczytelnych śladach kon-
strukcji, dość dowolnym stopniu zagłębienia i wielkości 
powierzchni. Brakuje w nich śladów palenisk, co jed-
nak w przypadku niewielkich budowli nie musi dziwić 
(Kaźmierczyk 1996–1970, cz. 2, s. 33). Nie odkryto ich 
jednak także w bliskim sąsiedztwie budynków, co zna-
cząco osłabia interpretację o stałej funkcji mieszkalnej.

W wykopie z lat 2010–2012 odkryto 32 obiekty     
o cechach wskazujących, iż mogły mieć czasowe lub 
stałe przeznaczenie mieszkalne. Tylko w kilku przy-
padkach taka ich interpretacja wydaje się wysoce 
prawdopodobna. Dotyczy to względnie dobrze zacho-
wanego budynku plecionkowego (js. 444), półziemia-
nek z charakterystycznym wejściem korytarzowym 
(js. 459, 531, 611), półziemianki ze śladami ogniska 
we wnętrzu (js. 495) czy też z wyraźnym wymoszcze-
niem wnętrza mchem, trzciną, wiórami i korą (js. 557). 
Można domniemywać, że niektóre podsypy piaszczyste 
i ograniczone wycinki warstw użytkowych mogą być 
pozostałością naziemnych domów o konstrukcji zrę-
bowej, niepozostawiającej śladów w podłożu (js. 156, 
157, 160). W przypadku większości kwalifikowanych 
tu obiektów trzeba jednak jasno powiedzieć, że obraz 
ich wnętrz, zaciemniony złym stanem zachowania, 
a także ograniczeniami rozpoznania stref przydennych 
podczas eksploracji poniżej lustra wody gruntowej, nie 
pozwala jednoznacznie powiedzieć, że spełniają one 
kryteria właściwe wczesnośredniowiecznym domom 
mieszkalnym znanym dotąd z Wrocławia. Mimo to 
trudno odmówić im funkcji prowizoriów mieszkalnych 
wykorzystywanych czasowo, raczej w ciepłych porach 
roku. Co więcej, mogły one z powodzeniem służyć jako 
pracownie rzemieślnicze lub ich zaplecze.

Ta ostatnia funkcja, wskazywana już przez J. Kaź-
mierczyka, znajduje w przypadku co najmniej kilku 
obiektów potwierdzenie. We wschodniej części wy-
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kopu w półziemiance oznaczonej jako js. 137, a tak-
że w innych jamach (js. 115 i 632) stwierdzono liczne 
ścinki skóry, interpretowane jako odpady produkcyj-
ne. W części zachodniej, na arach 44, 45, mieściła się 
jama z materiałem i odpadami z produkcji wykorzy-
stującej jako surowiec kości i rogi zwierząt hodow-
lanych. Na arach 42, 43, 52, 53 zarejestrowano zespół 
obiektów związanych zapewne z produkcją zużywają-
cą znaczne ilości wody. Składały się na nie: obszerny, 
sięgający wody gruntowej wkop o nieregularnym pla-
nie, kilka mniejszych jam o zróżnicowanej głęboko-
ści i rowy odprowadzające (doprowadzające?) wodę                                               
(js. 194, 203, 205, 208, 210, 211, 226, 230). W ich obrę-
bie stwierdzono obficie zalegające trociny i wióry. W tej 
samej strefie mieściła się jama ze znaczną zawartością 
sierści zwierzęcej (js. 382), sugerującą działalność gar-
barską. Z metalurgią związana jest jama (js. 526) przy 
południowo-wschodnim narożu wykopu, wypełniona 
spalenizną i węglami drzewnymi, z pniem służącym 
zapewne jako podstawa kowadła. Bliżej nieokreślona 
działalność z wykorzystaniem ognia mogła być prowa-
dzona także w plecionkowej zagrodzie (js. 545, 553) we 
wschodniej części wykopu. Otwarte pozostaje pytanie 
o zasadniczą funkcję prowadzonej tu wytwórczości: na 
ile pokrywała własne potrzeby mieszkańców osady, na 
ile była przeznaczona na potrzeby grodu na Ostrowie 
Tumskim, a w jakim stopniu na szerzej pojęty handel.

Rozplanowanie osady nie rysuje się jasno. Na 
pierwszy rzut oka półziemianki i towarzyszące im jamy 
rozrzucone są nieregularnie. Bliższa analiza i uwzględ-
nienie zaburzeń spowodowanych ingerencjami                    
z młodszych faz zabudowy pozwalają jednak dopatrzyć 
się uporządkowania obiektów wziemnych w koliste lub 
owalne skupiska otaczające wolne przestrzenie (ryc. 5).

Kompleks I tworzyła wspomniana zagroda na 
arach 74, 75, 84, 85, częściowo przynajmniej otoczo-
na plecionkowym płotem. W jej skład wchodziły pół-
ziemianki (js. 452, 459, 469, 531, 586, 595) otaczają-
ce centralny plac o średnicy 8–10 m. Średnica całego 
kompleksu mierzyła ok. 15 m.

Jako kompleks II oznaczono skupisko sąsiadujące 
z pierwszym od północy, na arach 72, 73, 82, 83, 92, 

94. W jego skład wchodziło 8 półziemianek (js. 137, 
149, 157, 160, 172, 557, 585, 611) odkrytych w wykopie       
z lat 2010–2012 oraz przebadane wcześniej przez              
J. Kaźmierczyka ziemianki 9, 11 i półziemianki 1, 2, 
3, 12, 15, a także towarzyszące im w obu wykopach 
jamy. Otaczały one plac wysypany piaskiem i wyłożo-
ny faszyną, o wielkości w linii N-S co najmniej 15 m,                       
a w linii E-W więcej niż 20 m.

Kompleks III mieścił się na arach 22, 23, 31–33, 
41–43, 52, 53, w północno-zachodniej strefie wykopu. 
W jego wschodniej części zawarty był wspomniany ze-
spół urządzeń wodnych (garbarnia?). Na jego krawę-
dziach stwierdzono 6 półziemianek (js. 192, 200, 223, 
225, 235, 373), dom plecionkowy (js. 444) i liczne jamy. 
Otaczały one plac o średnicy ok. 25 m.

Kompleks IV zawierał się częściowo w grani-
cach wykopu, w jego południowo-zachodniej części, 
na arach 34, 35, 44, 45, 54, 55, 65, 66. Tworzyło go                   
(w strefie przebadanej) 7 półziemianek (js. 380, 386, 
430, 455, 457, 598, 599) otaczających plac o rozpięto-
ści  w linii E-W 40 m, a w linii N-S więcej niż 20 m. 
W centrum mieścił się obszerny obiekt zagłębiony 
w podłoże, w którego wypełnisku odkryto przepalone 
ziarna zbóż.

Fazę I użytkowania terenu obecnego placu Nowy 
Targ tworzą obiekty wyodrębnione zgodnie z kryteria-
mi stratygrafii. Trwała ona co najmniej kilkadziesiąt 
lat, a niektóre półziemianki bądź inne jamy nakładają 
się na siebie, informując o następujących w tym czasie 
zmianach struktury. Datowanie tej fazy opiera się na 
analizie zabytków ruchomych. Podstawowe w tej kwe-
stii znaczenie miała ceramika.

W nawarstwieniach I fazy osadnictwa w wykopie 
z lat 2010–2012 odkryto 3501 ułamków naczyń glinia-
nych (ryc. 23). Pomocne w analizie datowania począt-
ków eksploatacji terenu są ich cechy technologiczne         
i formalne. Analizowane fragmenty ceramiki wykona-
no z masy garncarskiej schudzonej domieszką drobno-
ziarnistego piasku. Naczynia lepiono na kole techni-
ką ugniatania i taśmowo-ślizgową w różnym stopniu 
technicznego zaawansowania. Na dobrze zachowanych 
fragmentach naczyń występują ślady wskazujące na 
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obtaczanie na kole garncarskim. Najprawdopodobniej 
zasięg obtaczania obejmował całą powierzchnię na-
czynia. Powierzchnia dużej ilości zachowanych frag-
mentów jest wykonana niedbale, widoczne są miejsca 

dolepiania taśm i obmazywań. Ceramika ma barwę od 
kremowej do różnych odcieni brunatnej, informując 
o zróżnicowanych technikach wypału, właściwych dla 
wrocławskiej ceramiki tradycyjnej.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 23. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ułamki naczyń glinianych z fazy I. Rys. N. Lenkow

Fig. 23. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Phase I pottery sherds. Drawing N. Lenkow
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Zdecydowaną większość całego zbioru stanowi-
ły fragmenty naczyń o esowatym profilu z mniej lub 
bardziej wyeksponowanym brzuścem. Analizowane 
formy charakteryzują się wychylonym na zewnątrz 
brzegiem o krawędzi płasko ściętej albo silniej profi-
lowanej, wyciągniętej ku górze. Dna analizowanych 
naczyń są wklęsłe albo płaskie. Wklęsłe dna są cechą 
charakterystyczną dla ceramiki całkowicie obtaczanej, 
a ich upowszechnienie na ziemiach polskich przypada 
na okres od 2. poł. X do 1. poł. XIV w. (Rzeźnik 1992,  
s. 129–135).

Zdobnictwo analizowanych fragmentów naczyń 
jest proste. Są to głównie dookolne poziome żłobki oraz 
tzw. ornament fryzowy, na który składał się motyw 
zdobniczy, a pod nim dookolne poziome żłobki (Buko 
1990). Motyw zdobniczy w analizowanych fragmen-
tach naczyń to głównie ukośne nakłucia lub linia falista 
pojedyncza albo wielokrotna. Zdobienie zaobserwowa-
no w górnej partii naczyń.

Jedną trzecią całego zbioru skorup z fazy I stanowią 
pucharki, czyli naczynia o kształcie odwróconego, ścię-
tego stożka, z górną częścią lekko odchyloną na zewnątrz 
(Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 293; Piekalski 1991, 
s. 101). Zachowane fragmenty pucharów mają barwę 
brunatnokremową. Analiza zachowanych fragmentów 
pucharów pozwala wysunąć wniosek, że ich formy są 
do siebie podobne. W analizowanych fragmentach pu-
charów nie stwierdzono zdobień, a ich powierzchnia 
jest starannie wykonana. Cechy stylistyczno-technolo-
giczne pozwalają przyjąć, że naczynia te należy datować 
na XI i XII w. (Kaźmierczyk 1966-1970, cz.2, s. 295).

Analizowany zbiór fragmentów naczyń z I fazy 
osadniczej nie odbiega stylistycznie ani technologicz-
nie od ceramiki znanej z innych części Wrocławia. 
Najbliższej analogii do odnalezionego zbioru należy 
szukać w wynikach badań opublikowanych przez Jó-
zefa Kaźmierczyka. Analizę ceramiki przedstawiono 
tam wspólnie dla materiałów z sześciu wykopów: nr I –  
ul. Kotlarska, nr II – na parceli ul. Wita Stwosza 30, 
nr III – pomiędzy ul. Pokutniczą i Krowią, nr IV – 
we wnętrzu kościoła św. Marii Magdaleny, nr V – ul. 
Drewniana, nr VI – w południowej części placu Nowy 

Targ (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 7–13). Wśród 
odnalezionych podczas tych badań naczyń znajdu-
ją się identyczne z zarejestrowanymi w fazie I w wy-
kopie z lat 2010–2012 na placu Nowy Targ. Kaźmier-
czyk na podstawie analiz materiału ceramicznego np. 
z ul. Drewnianej i z placu Nowy Targ, a zwłaszcza na 
podstawie cech technologiczno-stylistycznych, datuje 
podobne zbiory ceramiki na XI/XII w. (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 1, s. 53; cz. 2, s. 272–329). Ceramika                                                              
z wrocławskiego Ołbina (Piekalski 1991) czy też zespo-
ły odkryte podczas badań Ostrowa Tumskiego (Rzeź-
nik 1995) również wykazują cechy zbliżone zarówno 
stylistycznie, jak i technologicznie do zbioru z fazy I 
z placu Nowy Targ.

Można także potwierdzić, że odkryty podczas ba-
dań na placu Nowy Targ materiał nie odbiega ani pod 
względem sposobu wykonania, ani pod względem or-
namentyki od równoległych chronologicznie materia-
łów pozyskanych poza Wrocławiem, np. na grodzisku        
i osadzie podgrodowej w Sądowlu (Lodowski 1972) czy 
też w Legnicy (Lasota 1980).

Próbując określić chronologię I fazy osadnictwa na 
Nowym Targu na podstawie zakwalifikowanej do niej 
ceramiki naczyniowej, można jednoznacznie stwier-
dzić, że cechy technologiczno-stylistyczne umieszcza-
ją ją w obrębie horyzontu wczesnośredniowiecznego. 
Bliższe datowanie nie jest jednak zupełnie jednoznacz-
ne. Technika budowy naczyń, stosowana domieszka do 
ciasta garncarskiego, ukształtowanie den i frekwencja 
form naczyń informują o dość długim czasie powsta-
wania zbioru, umieszczanym przez nas głównie w XII, 
ale z możliwością przesunięć zarówno na 2. poł. XI, jak 
i na początki XIII w. Na wczesne, XI-wieczne początki 
osadnictwa wskazują także inne zabytki. Pierwszym z 
nich jest kompletnie zachowana ostroga typu I odmia-
ny 1 wg Hilczerówny (1956, s. 30–31), pozyskana na 
arze 21, ćw. D, w warstwie oznaczonej jako js. 72. Drugą 
ostrogę tego typu odkryto w warstwie js. 16, zaliczonej 
do II fazy osadniczej na Nowym Targu, a więc zapewne 
na wtórnym złożu (zob. szerzej w rozdz.VIII). W latach 
1070–1100 emitowany był saski denar krzyżowy, od-
kryty w nadcalcowej madzie, oznaczonej jako js. 131. 
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Z wtórnego złoża pochodzi denar Władysława II Wy-
gnańca z lat ok. 1138–1140. Nie uzyskano w obiektach 
fazy I drewna do datowania dendrochronologicznego, 
aczkolwiek próby datowane na wiek XII były obecne        
w materiale z faz późniejszych.

Takie datowanie początków osadnictwa na Nowym 
Targu nie stoi w sprzeczności z ustaleniami Józefa Kaź-
mierczyka (1996–1970, cz. 2, s. 343–444), który oparł 
swoje podstawy chronologii na cechach zabytków 
ruchomych, aczkolwiek wstrzemięźliwie odnosimy 
się do datowania ekstremalnie wczesnego. Uzyskane 
przez nas materiały nie dają możliwości dyskutowania                
o początkach wykorzystania terenu przed XI w. Nie po-
twierdzamy jednak sceptycznej i zbyt ostrożnej opinii 
Cezarego Buśki i Jerzego Niegody, kładących początki 
osadnictwa dopiero na lata 90. XII w. (Niegoda 2005,      
s. 69–70). Podstawą ich tezy były ogólne przemyślenia 
o rytmie rozwoju zabudowy przy braku dobrego opar-
cia w wynikach analiz dendrochronologicznych i mate-
riału kulturowego. Na okupację terenu w XII w. wska-
zywały w ich wykopach dwie daty: po 1112 i 1198. Taką 
sytuację uzyskano w wykopach liniowych, niedających 
możliwości szerszej analizy przestrzennej. Dzisiaj, po 
przebadaniu 40 arów powierzchni, wiemy, że w najstar-
szych obiektach drewno zdatne do analizy nie zacho-
wało się. Warto jednak przytoczyć w tym miejscu daty 
pozyskane przez zespół Cezarego Buśki na wtórnym 
złożu, zwłaszcza że pochodzą one ze strefy sąsiadują-
cej bezpośrednio z główną osią osady lewobrzeżnej. 
Na wiek XI datowano 2 próby – po 1045 i 1070 (?) r.        
W XII w. plasuje się 11 prób – po 1115, po 1138, po 
1142, po 1167, po 1168, po 1168, po 1176, po 1183, 
po 1183, po 1186 (?), ca 1188 (Niegoda 2005a, analizy 
wg M. Krąpca). Uważamy je za pośrednią przesłankę 
wskazującą na wczesne datowanie początków osadnic-
twa we wschodniej części Starego Miasta.

b. Faza II – ad sanctum Adalbertum

W wykopie z lat 2010–2012 zaliczyliśmy do niej war-
stwę oznaczoną jako js. 72 i związanych z nią ok. 100 róż-
nego rodzaju obiektów zagłębionych w podłoże (ryc. 24).

Js. 72. Warstwa występująca na całej powierzchni 
wykopu. W spągu przemieszana z madą, opisaną jako 
js. 126, złożona jest z szarej piaszczystej próchnicy,  
a miejscami zawierała zbitą mierzwę. We wschodniej 
części badanego terenu warstwa zawierała więcej bru-
natnej próchnicy i mierzwy, informując o większej 
zawartości substancji organicznych. Jej miąższość 
była zmienna i wahała się od 30 do 70 cm. Spąg miał 
poziom 115,70 m n.p.m. w zachodniej części wyko-
pu, obniżał się nawet do 115,10 strefie środkowej, 
a na krańcach wschodnich podnosił do 115,60 m 
n.p.m. Strop wykazał niweletę 116,10 m n.p.m. w par-
tiach zachodnich, 115,90 w centrum i do 116,30 we 
wschodniej części wykopu. W partiach centralnych 
wykazano więc obniżenie. Inwentarz: wyroby metalo-
we – 4 pierścionki, w tym 1 złoty, 7 kabłączków skro-
niowych, 1 wisiorek dzwoneczkowaty, 1 badge orzeł,                                                    
1 badge łyżka, 2 znaki pielgrzymie, 1 brakteat, 1 szpila 
pierścieniowata, 1 fragment wagi, 2 wskazówki wagi, 
3 odważniki cylindryczne, 1 odważnik kulisty, 2 od-
ważniki, 11 sprzączek, 7 igieł, 1 haftel, 1 świder, 2 ha-
czyki, 6 kłódek, 2 fragmenty kłódki, 6 kluczy do kłód-
ki, 1 ciężarek rybacki (?), 1 sierp, 3 fragmenty sierpa, 
23 podkowiaki, 3 nity, 1 aplikacja, 9 par nożyczek, 
1 fragment nożyczek, 7 kluczy, 3 fragmenty klucza, 
2 krzesiwa, 4 fragmenty ostróg, 1 ogniwo wędzidła, 
1 zgrzebło końskie, 22 podkowy, 1 ogniowo kolczu-
gi, 1 grot bełta, 1 okucie pasa, 10 ostróg, 1 haczyk na 
ryby, 1 przekłuwacz, 1 ołowiany kapturek, 1 szydło, 
1 sprzączka buta, 1 wygięty pręt z końcem zawinię-
tym w uszko, 1 ciężarek rybacki, 1 uchwyt wiadra, 
1 kółko, 58 noży, 1 nóż z rękojeścią, 1 rękojeść noża, 
2 okucia pochwy noża, 1 obręcz, 1 okucie pochewki 
noża, 1 fragment okucia szpadla, 1 krzesiwo, 1 dłuto/
przecinak, 1 fragment szydła, 1 fragment ostrza sie-
kiery, 1 łańcuch do podwieszania kaganka, 1 łańcuch, 
1 okucie łopaty, 1 fragment narzędzia (?), 1 obejma 
z kabłąkiem, 1 fragment zawiasu (?), 18 okuć, 3 kół-
ka z drutu spłaszczonego, 24 druty, 232 gwoździe, 
17 skobli, 27 blaszek, 1 taśma, 1 krążek,1 tordowany 
pręt, 5 prętów, 1 sztaba, 2 bryłki, 51 przedmiotów nie-
określonych, 21 odpadów ołowianych, liczne bryłki 
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żużlu; wyroby ze szkła – bransoletka, 2 paciorki, 2 frag-
menty paciorków, 2 odpady po produkcji paciorków, 
7 pierścionków szklanych, 4 kółka, 1 fragment kółka, 
1 tulejka, ponad 8 fragmentów naczynia, 1 przed-
miot nieokreślony, 6 przedmiotów nieokreślonych, 
liczne fragmenty naczynia; wyroby ze skóry – pasek 
(?), pochwa noża z lamówką, pasek złocony, fragment 
buta malowanego, obuwie wysokie sznurowane z rze-
mieniem, ponad 1233 inne fragmenty, w tym liczne 
fragmenty obuwia; wyroby z drewna – 25 fragmentów 
naczyń toczonych, miniaturowe naczynie toczone, 
53 klepki, fragment misy klepkowej, 14 fragmentów 
den naczyń klepkowych, 2 fragmenty beczki, 1 nóż (?), 
1 oprawa rękojeści, 1 uchwyt, 1 łódeczka, 1 fragment 
krążka, 1 kulka, 4 fragmenty sznura z łyka, 2 nieokre-
ślone przedmioty zdobione, 14 przedmiotów nieokre-
ślonych, 1 przedmiot z karbami, 1 kijanka, 2 krążki, 
1 fragment koła, 1 łyżka, 5 fragmentów wiosła/łopaty, 
1 wrzeciono, 1 krążek ozdobiony, 1 kulka z otworem, 
1 kołek, 1 szpunt; wyroby z bursztynu – 1 krzyżyk, 
1 wisiorek (?), oczko bursztynowe, bryłka surowca; 
wyroby z kamienia – 2 formy odlewnicze, 19 osełek, 
1 kamień szlifierski, 7 fragmentów żaren, kulki ka-
mienne, 1 gładzik, 2 przęśliki z kamienia, 2 nie-
rozpoznane przedmioty kamienne, 4 krzemienie, 
1 skamielina (?), 11 fragmentów łupka; wyroby z kości – 
3 grzebienie dwustronne, 2 grzebienie tkackie, 1 frag-
ment grzebienia, 1 rękojeść noża, 1 przekłuwacz, 
1 szydło, 2 półfabrykaty łyżwy, 1 obrobiony róg, 4 od-
pady kościane; tkaniny – liczne fragmenty; ceramika 
– 6 przęślików, 4 grzechotki, 2 krążki, 1 kulka, 2 frag-
menty tygla, liczne fragmenty ceramiki budowlanej, 
w tym detal architektoniczny, 1 fragment figurki, 
19 870 fragmentów naczyń glinianych; inne – 1 frag-
ment ludzkiej ręki, 1 muszla jakubowa, 5 innych mu-
szli, sierść zwierzęca, 9 łupin orzechów laskowych, 
3 pestki, 1 fragment sznura konopnego (?), 1 taśma 
materii organicznej; kości zwierzęce – ponad 7611 
fragmentów.

Js. 74, 74A, 75 na arach 82, 83, 92, 93. Budynek 
plecionkowy na planie prostokąta z zaokrąglonymi 
narożami, naziemny. Jego długość w linii N-S wyno-

siła maksymalnie 6 m, a szerokość w linii E-W 5,15 
m. Ze ścian przetrwały porwane odcinki plecionki                            
(js. 74, 74A). Nieokorowane kołki osnowy, o średnicach  
5–6 cm, rozmieszczone były w odległościach 16–35 
cm. Wątek wypleciono z gałązek o średnicy do 1 cm. 
Wnętrze wyłożone było glinianym klepiskiem, na-
syconym intensywnie ciemnobrunatną próchnicą             
z fragmentami polepy i strużynami drewna. Jego 
miąższość wynosiła maksymalnie 10 cm. Inwentarz: 
wyroby metalowe – 7 gwoździ, 1 skobel, 1 podkowa, 
1 nóż garncarski, 1 blacha, 1 hak, 1 nożyce kabłąkowe, 
liczne żużle żelazne, 1 odpad ołowiany; 2 fragmenty 
naczyń szklanych; wyroby z drewna – 1 fragment pły-
waka, 1 klepka, 1 dno naczynia, 1 przedmiot nieokre-
ślony; wyroby ze skóry – ponad 126 fragmentów, w tym 
podeszwy i ścinki; 1 osełka; 381 fragmentów naczyń 
glinianych; liczne fragmenty polepy; 158 kości zwie-
rzęcych; 29 łupin orzecha laskowego; mech; pestka.

Js. 103, 107 i 258 na arze 83. Lokalne umocnienie 
nawierzchni. Złożyły się na nie dwa elementy kon-
strukcyjne. Niższy z nich tworzyła (js. 258) jednolita, 
zbita warstwa o miąższości dochodzącej do 5 cm, zło-
żona z drobnych trocin koloru ciemnobrązowego. Za-
jęta przez nią powierzchnia była w rzucie poziomym 
mocno nieregularna, o maksymalnych wymiarach 2,2 
× 4,1 m. Poziom wyższy (js. 103) tworzyły dranice, 
luźno ułożone na linii NE-SW, miejscami na podkład-
kach z okrąglaków. Długość dranic wahała się od 1 do 
2,7 m, szerokość 10–28 cm, a grubość 4–7 cm. Niektó-
re z elementów nawierzchni noszą ślady wcześniejszej 
obróbki i wykorzystania w konstrukcjach. Mieści się 
wśród nich zniszczona beczka (js. 107), przygnieciona 
podkładką pod dranice. Jej dno miało średnicę 44 cm, 
a klepki długość 1,25 m, szerokość 8–12 cm, grubość 
1 cm. W połowie długości jednej z klepek stwierdzono 
prostokątny otwór o wymiarach 7,5 × 8,5 cm. Zacho-
wały się także fragmenty dookolnego wiązania z ga-
łązek wierzbowych o średnicy 1–2 cm. Tworzyły one 
trzy wieńce złożone z sąsiadujących ze sobą trzech 
pierścieni, umieszczone u dołu, w połowie i w górnej 
partii beczki. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 młotek 
złotniczy, 1 pręt, 1 podkowiak, 1 kółko.
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Js. 106 i 592 na arach 93, 94. Plecionkowy płot              
z dołączonym kojcem (?). Z płotu zachował się ciąg 
plecionki o długości 4,9 m, ułożony w linii zbliżonej do 
osi N-S, z nieznacznym odchyleniem do NW-SE. Two-
rzyły go nieokorowane kołki o średnicy 4–6 cm, wbite         
w odległościach 18–26 cm. Przy północnym krańcu 
płotu mieściła się dołączona do niego od wschodu, tak-
że plecionkowa konstrukcja o ścianie północnej dłu-
gości 1,76 m, wschodniej 0,9 m, otwarta od południa. 
Wewnątrz konstrukcji stwierdzono luźno rzucone de-
ski o wymiarach 130 × 18 × 2 cm. Inwentarz: 1 gwóźdź 
żelazny; 5 ścinków skóry; 18 ułamków naczyń glinia-
nych; polepa; nieliczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 113 na arze 93. Koryto (?) o zarysie prostokąta        
z zaokrąglonymi narożami, o wymiarach 2,4 (N-S) × 
0,72 (E-W) m. We wschodniej ścianie przetrwały 2 dra-
nice ułożone poziomo na sztorc, o wymiarach 1,65 × 0,24 
× 0,01 m.Wypełnienie stanowiła brązowa, spiaszczona 
próchnica z soczewkami jasnoszarej gliny i fragmenta-
mi drewna. Inwentarz: 1 ścinek skóry; wyroby z drewna 
– 1 szpunt, 1 fragment rękojeści; 24 ułamki naczyń gli-
nianych; 6 łupin orzechów laskowych; kości zwierzęce.

Js. 114, 127, 292 na arach 72, 73. Relikt budynku za-
głębionego w podłoże, o konstrukcji szkieletowej (?). 
Wkop pod budynek miał plan zbliżony do prostokąta  
o wymiarach 4,5 (N-S) na 5,3 m (E-W), a jego głę-
bokość osiągała 62 cm od zarysu. Relikty konstrukcji 
drewnianej nie zachowały się. Wkop pod budynek 
zasypano próchnicą i piaskiem z grudkami surowej 
gliny, polepy i spalenizny (js. 127, 292). Na zasypisku 
ułożono konstrukcję młodszej fazy budynku. Pozostała 
z niej północna belka przyciesiowa o zachowanej dłu-
gości 3,8 m (kraniec zachodni został zniszczony przy 
budowie fontanny w XVIII w.). Belka miała przekrój 
czworoboczny o wymiarach 11 × 13 cm. Przy krańcu 
wschodnim dolnej krawędzi belki mieścił się wycios 
pod zamek naroża. Wypełnienie ścian stanowił szalu-
nek z dranic, z których zachowała się jedna, założona 
za zewnętrzną północną krawędź belki. Zachowana 
wysokość dranicy wynosiła 62 cm, jej szerokość 31 cm, 
a grubość 3 cm. Inwentarz: wyroby metalowe – 2 gwoź-
dzie, 1 okucie, 1 wędzidło, 1 fragment kolca sprzączki, 

1 fragment mechanizmu zamka, 1 okucie noża; 18 ułam-
ków naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 118 na arze 73. Jama o rzucie czworoboku o wy-
miarach 1,06 × ponad 1,65 m, w przekroju nieckowata, 
o głębokości 45 cm. Wypełniała ją szara glina przemie-
szana z piaskiem i bryłkami zwietrzałej polepy, a także 
pionowo umieszczona dranica, której nie powiązano 
z żadną konstrukcją. W spągu widoczne były ślady spa-
lenizny. Inwentarz: 2 gwoździe żelazne; 11 ułamków 
naczyń glinianych.

Js. 119 na arze 73. Mocno zniszczony przez młod-
sze obiekty, zarejestrowany na niewielkim fragmencie 
wkop pod budynek. Na jego dnie zarejestrowano wy-
cinek belki przyciesiowej. Dno obok belki wypełniała 
surowa glina, a wyższą część wkopu próchnica z gliną. 
Inwentarz: brak.

Js. 120 na arze 73. Relikt budynku naziemnego (?) 
Przetrwało z niego naroże południowo-zachodnie, 
tworząc czworobok o wymiarach 0,98 × 1,4 m, pokryty 
warstwą szarego piasku przemieszanego z gliną. Połu-
dniową krawędź budynku wyznaczała belka o przekro-
ju prostokątnym i wymiarach 14 × 28 cm. Piasek służył 
jako podkład pod podłogę z fragmentarycznie zacho-
wanych dranic. Inwentarz: brak.

Js. 121 na arze 92. Relikt konstrukcji plecionkowej. 
Zachowało się z niej 10 nieokorowanych kołków osno-
wy wbitych w linii N-S, w odległościach 12–58 cm od 
siebie. Tworzyły one ciąg o długości 2,2 m. Inwentarz: 
wyroby ze skóry – 10 fragmentów, w tym 2 fragmen-
ty podeszew; 1 fragment dna naczynia drewnianego; 
24 ułamki naczyń glinianych.

Js. 128 na arach 83, 93. Półziemianka (ziemian-
ka?) o owalnym zarysie, wymiarach 2,4 (N-S) × 4,1 m          
(E-W). Jej ścianki były strome, a głębokość przekracza-
ła 1,2 cm. Niższą część wypełniska, miąższości 85 cm, 
stanowiła ciemnobrązowa próchnica z dużą domiesz-
ką fragmentów drewna i soczewek jasnoszarej gliny. 
Wyższą część jamy przykrywała próchnica o nieco ja-
śniejszym zabarwieniu, zawierająca sporadycznie oto-
czaki. Brak konstrukcji drewnianych czy murowanych 
– prawdopodobnie półziemianka. Profil nieckowaty, 
dno na głębokości 114,30 m n.p.m. Inwentarz: wyroby 
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metalowe – 1 fragment ozdoby cynowej, 3 podkowy, 
2 podkowiaki, 1 szydło, 3 gwoździe, 1 okucie, 1 od-
pad ołowiany, liczne bryłki żużlu; 2 fragmenty naczyń 
szklanych, 1 szklany paciorek; 1 fragment sznurka; 
1 kulka gliniana, 121 ułamków naczyń glinianych; 
liczne fragmenty skóry; krzemień ze śladami obróbki; 
39 kości zwierzęcych.

Js. 129 na arze 93. Płot (?). Relikt konstrukcji ple-
cionkowej fragmentarycznie zachowany między póź-
niejszymi jamami. Zarejestrowano z niego 2 rzędy ple-
cionki oddalone od siebie o 20–30 cm, przebiegające na 
linii NW-SE (równolegle do ulicy?). Długości obu cią-
gów plecionki nie przekraczały 108 cm. Nieokorowa-
ne kołki osnowy miały średnice 6–8 cm, a witki wątku 
0,5–1 cm. Relikt przedstawia zapewne dwie fazy płotu. 
Inwentarz: liczne fragmenty skóry; 5 ułamków naczyń 
glinianych; 10 kości zwierzęcych.

Js. 133 na arach 82, 83. Podsyp pod budynek. War-
stwa jasnożółtego piasku z rzadkimi soczewkami gli-
ny koloru szarego, grubości do 30 cm, zachowana 
w wycinkach przerywanych późniejszymi wkopami. Jej 
zasięg południowy ograniczała belka długości 3,6 m, 
średnicy 15 cm. Zasięg w linii N-S osiągał (z przerwa-
mi) 7,9 m. Od wschodu otaczała ją plecionka (js. 287) 
o długości 12 m, a więc przekraczająca zasięg warstwy, 
interpretowana jako płot równoległy do ulicy. Warstwa 
została zinterpretowana jako podsyp pod budynek na-
ziemny i towarzyszącą mu przestrzeń gospodarczą. In-
wentarz: brak.

Js. 141 na arze 83. Budynek naziemny (?). W rzu-
cie poziomym obiekt rysował się jako prostokąt ze sła-
bo dostrzegalnymi granicami północną i wschodnią,              
o wymiarach ok. 3,6 (E-W) × 1,9 (N-S) m. Płaskie 
dno mieściło się na głębokości 15 cm. W narożu po-
łudniowo-zachodnim stwierdzono dużą koncentrację 
ścinków skór, w tym elementów obuwia. Resztę wypeł-
nienia obiektu stanowiła ciemnobrunatna próchnica 
z soczewkami jasnoszarej gliny. Brak czytelnych śladów 
konstrukcji ścian. Całość stanowi prawdopodobnie po-
zostałość po warsztacie szewskim. Inwentarz: wyroby 
metalowe – 2 noże, 1 fragment ozdoby, 6 odpadów oło-
wianych; liczne fragmenty wyrobów i odpadów ze skó-

ry; 12 ułamków naczyń glinianych; 2 łupiny orzechów 
laskowych.

Js. 143 na arze 93. Jama o owalnym zarysie, wymia-
rach 1,3 (N-S) × 1,96 (E-W) m. W przekroju niecko-
wata, głębokości 25 cm. Jej wypełnisko stanowiła ciem-
nobrązowa próchnica z dużymi fragmentami ścinków 
skórzanych. Inwentarz: 1 naczynie toczone z drewna.

Js. 145 na arze 93. Jama o kolistym, zarysie, średnicy 
1,3 m, w przekroju nieckowata, głębokości 15 cm. Wy-
pełniona spiaszczoną, brunatną próchnicą z soczewka-
mi jasnokremowej gliny z rdzawymi przebarwieniami. 
Inwentarz: brak.

Js. 146 na arze 93. Relikt konstrukcji drewnianej – 
ścianka z desek wbitych pionowo na linii NW-SE. Sze-
rokość desek mierzyła średnio 10 cm, a grubość 2 cm. 
Zachowana długość ścianki wynosiła 78 cm. Ogranicza-
ła ona złożoną na południe od niej warstwę kremowej 
gliny. Inwentarz: kilka ułamków naczynia glinianego.

Js. 154 na arze 52. Zachowany fragment miał rzut 
prostokąta o pełnej długości ściany południowej 4,35 m
 i zarejestrowanej długości ścian wschodniej i zachod-
niej 1,95 m (ryc. 25). Jego głębokość osiągała 44 cm. 
Płaskie dno jamy wyłożone było warstwą gliny o gru-
bości do 18 cm. Na glinie stwierdzono spalone drew-
no w postaci węgla drzewnego, miału i spalenizny, 
a także gruz z przepalonej gliny, a na nich całe cegły 
o wymiarach 8–8,5 × 10–13,5 × 28–29 cm i ich frag-
menty. Cegły charakteryzował nierównomierny wypał, 
od bardzo słabego o barwie jasnobrunatnej przez ce-
glasty do ciemnobrązowego. Jakość cegieł była mocno 
zróżnicowana i reprezentowała pełny profil jakościo-
wy. Były wśród nich zarówno cegły wysuszone, jak 
i nadmiernie przepalone. Stwierdzono wśród nich 
także bryły przepalonej gliny z domieszką organiczną 
i odciskami drewna. W wypełnisku odnaleziono także 
fragment płaskiej dachówki pokrytej szkliwem. Cechy 
obiektu wskazują, że mógł być pozostałością po polo-
wym wypale cegieł w formie stosu ułożonego z drewna. 
Przeciw takiej interpretacji przemawia jednak lokalizacja  
w strefie zabudowanej. Możliwe także, że był to magazyn 
odpadów ceglarskich, przydatnych do budowy palenisk 
i pieców. Inwentarz: 1 fragment naczynia glinianego.
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Js. 155 na arze 52. Piec zlokalizowany w odległości 
95 cm na SE od opisanej wyżej jamy z odpadami ce-
glarskimi, umieszczony w łagodnej niecce o głębokości 
do 10 cm (ryc. 25). Był dwudzielny, zbudowany na pla-
nie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 1,9 × 1,28 m. 
Jego ściany wzniesiono z cegieł spojonych gliną. Gru-
bość ścian wynikała z szerokości cegły, tj. 12–13 cm, po-
szerzonej o nałożoną glinę, a ich zachowana wysokość 
równa była wysokości cegły, czyli 10 cm. Wnętrze pieca 
przedzielone było na dwie prostokątne części o wymia-
rach wewnętrznych: część wschodnia 72 × 103 cm, część 
zachodnia 80 × 100 cm. Poziom użytkowy wylepiony 
był w obu częściach warstwą gliny o grubości  5 cm.
Stropowa płaszczyzna warstwy gliny była wypalona, 
tworząc twardą nawierzchnię o barwie żółtobrunatnej. 
Granicę między komorami wyznaczała ścianka, po któ-
rej przetrwała najniższa warstwa, złożona z 3 kamieni 
i fragmentów cegieł. Kamienie miały wymiary 25 × 9, 
34 × 10, 16 × 12 cm. Zachowane relikty nie dają pod-
staw do wniosku o konstrukcji części wyższych pieca. 
Z czasów budowy pieca pozostały przy jego południo-
wo-wschodniej części płaty surowej gliny. Rozważając 
funkcję pieca, można postawić tezę, że wchodził on          
w skład pracowni strycharskiej i służył do suszenia suro-
wych cegieł. Inwentarz: 77 ułamków naczyń glinianych.

Js. 162 na arze 93. Jama o kolistym zarysie, średnicy 
1,24 m. W przekroju nieckowata, o głębokości 52 cm. 
Wypełniała ją ciemnobrązowa próchnica z dużą ilością 
ścinków skóry. Inwentarz: wyroby ze skóry – liczne 
fragmenty; liczne fragmenty naczyń glinianych; kości 
zwierzęce.

Js. 168A na arze 33. Nieregularna jama o wymia-
rach 2,9 × 1,66 m, w przekroju nieckowata, o głęboko-
ści przekraczającej 60 cm. Na jej dnie wystąpiła cienka 
(do 2 cm) warstwa węgielków drzewnych i spalenizny, 
wyższą część wypełniała brązowa próchnica ze struży-
nami drewna. Inwentarz: brak.

Js. 170 na arze 92. Jama o kolistym zarysie, średnicy 
88 cm. W przekroju przedstawiała odwrócony stożek, 
wypełniony ciemnobrunatną próchnicą z soczewkami 
żółtego piasku. Inwentarz: 1 gwóźdź; 4 ułamki naczyń 
glinianych.

Js. 173 na arze 33. Owalna w rzucie jama o wymiarach 
38 × 43 cm. W profilu nieckowata, o głębokości 25 cm. 
Jej wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna próchnica    
z fragmentami ścinków drewnianych. Inwentarz: brak.

Js. 175 na arze 42. Dół kloaczny Kolista w rzucie 
jama o średnicy 145 cm, wkopana w js. 72 na głębokość 
ponad 90 cm (ryc. 26). Główną część wypełniska stano-
wiła szarobrunatna, tłusta, zbita próchnica, w obrębie 

Ryc. 25. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 154 i 155. 
Fot. M. Mackiewicz 

Fig. 25. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 

units 154 and 155. 
Phot. M. Mackiewicz
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której wyróżniono dodatkowo kilka nawarstwień. Przy 
dnie była to jasnobrunatna, tłusta próchnica z dużą 
ilością pestek, wyżej znajdowała się ciemnobrunatna, 
tłusta zbita próchnica, a nad nią spora ilość ciemno-
szarego, sypkiego piasku, przechodzącego w stropie 
w piasek jasnoszary. Inwentarz: wyroby ze skóry – licz-
ne fragmenty; wyroby z drewna – 8 den, 25 klepek, 
1 naczynie klepkowe, 1 misa klepkowa; naczynia gli-
niane – 98 fragmentów, 1 całe; 1 fragment żarna; 1 frag-
ment sznura; kości zwierzęce – ponad 146 fragmentów, 
w tym 1 półfabrykat łyżwy, 1 czaszka psa (?); 27 pestek.

Js. 178, 287 na arach 82, 83. Relikty płotu plecion-
kowego położonego na linii N-S (ryc. 27), skręconego 

lekkim łukiem w części południowej w stronę zachod-
nią. Wspólna długość w obrębie obu wydzielonych 
jednostek mierzyła ok. 12 m. Osnowę plecionki wyko-
nano z nieokorowanych kołków, głównie brzozowych, 
o średnicach 4–7 cm, rozmieszczonych w odległościach 
od 10 do 30 cm. Kołki zostały zaostrzone na końcach 
i wbite na głębokość do 35 cm. Miejscami występowa-
ły podwójnie (ślady naprawy?). W części północnej, 
na długości 5 m, zachował się do wysokości 10 cm 
warkocz plecionki. Tworzyły go nieokorowane witki 
o średnicach 1–2 cm. Linia płotu przebiegała równo-
legle do zachodniej krawędzi ulicy oznaczonej jako 
js. 411. Inwentarz: brak.

Ryc. 27. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 178. 
Fot. P. Duma

Fig. 27. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
unit 178. Phot. P. Duma

Ryc. 26. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profil js. 175. Rys. J. Sawicki, M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 26. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic unit 175. 
Drawing J. Sawicki , M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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Js. 182 na arze 52. Relikt budynku o konstrukcji 
zrębowej umieszczony we wkopie o wymiarach 4,3 × 
4,3 m, głębokości do 30 cm od zarysu. Z konstrukcji 
zachował się wieniec, który tworzyły dranice dębowe 
o przekroju prostokąta o wymiarach 7 × 30, 7,5 × 17 cm 
(ryc. 28). Długość dranic wynosiła 4,3 m. Ich ostatki 
były wypuszczone na 10 cm z każdej strony. Tym sa-
mym przestrzeń wewnątrz ścian miała wymiary 3,97 
× 3,97 m. Jedynie w ścianie zachodniej zachowały się 
dwa poziomy dranic. Dranica dolna miała wymiary 
podobne do pozostałych. Poziom użytkowy budynku 
oznaczono jako js. 190. Tworzyła go brunatna próchni-
ca przemieszana z surową szarą gliną, odłożona w war-
stwę o grubości do 10 cm. Data dendro: 1184 (-6/+9). 
Inwentarz: 2 gwoździe, 1 odpad ołowiany; wyroby ze 
skóry – liczne fragmenty; 34 fragmenty naczyń glinia-
nych; 16 kości zwierzęcych.

Js. 189, 191 na arach 43, 52, 53. Budynek słupowy. 
Zarejestrowano z niego relikty konstrukcji nośnej, wy-
pełnienia ścian i podłogi (js. 189). Wzniesiono go we 
wkopie (js. 191) o głębokości 25 cm, na planie prosto-
kąta o wymiarach 4,22 × 2,75 m, zorientowanego dłuż-
szą osią w linii NE-SW. Ze ściany północno-zachodniej 
zarejestrowano 4 słupy umieszczone w odległościach 
168, 160, 40 cm (licząc od naroża północnego). Odpo-

wiadające im 4 słupy w ścianie południowo-wschod-
niej rozmieszczono w odległościach 169, 166, 47 cm. 
W ścianie północno-wschodniej poza narożami mieścił 
się jeszcze jeden słup, w odległości 31 cm od narożni-
ka wschodniego. Jako słupy konstrukcji nośnej wyko-
rzystano bierwiona oddzielone z pnia i czworoboczne 
kantówki o przekroju w granicach od 14 × 14 do 27 
× 18 cm. Ściany budynku wypełnione były plecionką. 
Jej relikty przetrwały na zewnątrz słupów ściany pół-
nocno-wschodniej. Kołki plecionki miały średnicę 
4–7 cm. Rozmieszczono je w odległościach od 10 do 21 
cm. Na kołkach osnowy umieszczono wątek z gałązek 
o średnicach ok. 1 cm. Na zewnątrz ściany południo-
wo-wschodniej leżał nieokorowany pień (osiki lub to-
poli) o średnicy 15 i długości 185 cm, a także 2 dranice 
o długościach 60 i 81 cm, prowizorycznie wspierające 
ściany. We wnętrzu mieściły się ślady podłogi. Skon-
struowano ją z dranic ułożonych na legarach. Długość 
legara zachowanego przy ścianie północno-zachodniej 
wynosiła 1,58 m, a średnica 7 cm. Na legarze umiesz-
czone były 3 wtórnie użyte dranice (ze śladami starszej 
obróbki). Długość dranic wynosiła 2,63, 2,08, 1,62 m 
przy szerokościach odpowiednio 29, 16, 28 cm. W ob-
rębie wnętrza na poziomie użytkowym zarejestrowano 
duże ilości strużyn drewnianych, korę sosnową i tro-

Ryc. 28. Wrocław,
 pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 182. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 28. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 182. 

Phot. M. Mackiewicz
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ciny, tworzące warstwę o miąższości 0,5–3 cm. Inwen-
tarz: 10 ścinków skóry; 1 osełka; 34 fragmenty naczyń 
glinianych; 40 kości zwierzęcych.

Js. 196 na arze 42. W przybliżeniu owalny w rzu-
cie wkop o wymiarach ok. 2,2 × 2,6 m. W przekroju 
nieregularny, o stromych ścianach, głębokości 95 cm 
w centralnej części, a w części południowej wypłycony 
do 50 cm. Wyróżniono 3 warstwy wypełniska: na dnie 
jasnobrązowy piasek przemieszany z madą, wyżej czar-
na próchnica z domieszką piasku, gliny i fragmentów 
drewna, nad nią czarna warstwa piasku przemieszane-
go z gliną, mierzwą, drewnem, kośćmi i ceramiką. In-
wentarz: wyroby metalowe – 1 podkowa, 1 sprzączka,
7 brył żużlu; wyroby z drewna – 3 fragmenty naczyń to-
czonych, 1 przedmiot nieokreślony, 1 zwitek kory brzo-
zowej; 1 osełka, 5 fragmentów żarna, 1 buła krzemien-
na; 205 ułamków naczyń glinianych + 6 fragmentów 
tygla; 1 muszla małża; liczne przepalone ziarna zbóż; 
liczne kości zwierzęce.

Js. 197 na arach 31, 41. Owalna jama o zachowa-
nych wymiarach 0,95 × 2,25 m, ułożona dłuższą osią 
w linii N-S. Jej ściany łagodnie opadały do płaskiego 
dna na głębokości 35 cm. Wypełniała ją ciemnobrunat-
na, tłusta i zbita próchnica, przykryta w stropie mier-
zwą odłożoną prawdopodobnie w kolejnej fazie użytko-
wania terenu (js. 16). Inwentarz: 42 fragmenty naczyń 
glinianych; liczne bryłki żużlu; 61 kości zwierzęcych.

Js. 212 na arze 82. Fragmentarycznie zachowa-
ny budynek o konstrukcji szkieletowej (?). Przetrwa-
ło z niego naroże południowo-wschodnie. Ze ściany 
wschodniej zachował się wycinek wtórnie użytej belki 
przyciesiowej, o długości 0,95 m, w przekroju czworo-
kątnej o wymiarach 19 × 14 cm. W jej bocznej krawę-
dzi stwierdzono gniazdo pod czop słupa o wymiarach 
10 × 11 cm i głębokości 8 cm. Ścianę południową wy-
znaczał długi na 1,2 m ciąg pionowo wbitych dranic 
o przekroju 7–8 × 25–30 cm. We wnętrzu zachowały 
się 2 dranice podłogi ułożone równolegle do ściany 
wschodniej. Pozostałą część wnętrza pokrywała war-
stwa węgli drzewnych o grubości 2 cm. Inwentarz: brak.

Js. 221 na arze 42. Jama o kształcie nieregularnym, 
wymiarach w rzucie 2,2 × 2,3 m. Jej ścianki łagodnie 

przechodziły w płaskie dno umieszczone na głęboko-
ści 22–24 cm. Dno przykrywała warstwa ciemnobru-
natnej, tłustej próchnicy grubości 6–10 cm, zasypana 
prawie czarną warstwą piasku przemieszanego z gliną. 
Inwentarz: 65 ułamków naczyń glinianych.

Js. 222 na arze 42. Półziemianka (?) o rzucie pro-
stokąta o wymiarach 3,36 (NE-SW) × 1,95 (NW-SE) 
m (ryc. 29). Jej ściany opadały dość stromo do względ-
nie płaskiego dna umieszczonego na głębokości 52 cm 
(ryc. 30). W części centralnej, lecz nieco bliżej ściany 
południowej, stwierdzono ślady ogniska bez konstruk-
cji. Jamę półziemianki wypełniała ciemnobrunatna, 
tłusta próchnica z dużą ilością materiału organicznego, 
przechodząca w stropie w jasnoszarą glinę. Inwentarz: 
wyroby metalowe – 1 pręt, 1 szalka do wagi; 1 osełka; 
142 ułamki naczyń glinianych.

Js. 224 na arze 42. Zagłębienie na planie owalu 
o wymiarach 90 × 160 cm, o płaskim dnie na głębo-
kości 8 cm od uchwyconego zarysu, wypełnione szaro-
brunatną próchnicą. Inwentarz: brak.

Js. 231 na arach 32, 42. Jama o rzucie prostokąta z za-
okrąglonymi narożami, o wymiarach 1,3 × 2,7 m, ułożo-
na dłuższą osią w linii E-W. W przekroju przedstawiała 
nieregularną nieckę o głębokości 39 cm. Treść wypełni-
ska stanowiła ciemnobrunatna próchnica z drobnymi 
fragmentami drewna i domieszką szarego piasku. In-
wentarz: wyroby ze skóry – 4, w tym 2 otoki i 2 przedmio-
ty nieokreślone; liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 239 na arach 102, 103. Jama o zarysie czwo-
roboku o wymiarach 1,22 (E-W) × 0,43 (N-S) m. 
W przekroju przedstawiała nieckę o głębokości 32 cm.
Na dnie odłożyła się warstwa o grubości 8 cm, zło-
żona z jasnoszarej gliny, przykryta ciemnobrązo-
wą gliną o miąższości 12 cm. W części stropowej 
odłożyła się 10-centymetrowa warstwa kremowej 
gliny. Inwentarz: 8 ułamków naczyń glinianych.

Js. 259 na arze 83. Relikt wiaty wzniesionej na miej-
scu starszego domu (js. 141). Z konstrukcji nośnej 
zachowało się 6 nieokorowanych, dębowych słupów, 
wkopanych po 3 w ścianach wschodniej i zachodniej. 
Wymiary wiaty wynosiły 3,3 (N-S) × 1,8 (E-W) m. 
Średnice słupów mierzyły średnio 25 cm, przy czym 
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w narożach zastosowano połówki pni. W północnej 
części wiaty znajdował się pionowo wkopany, płasko 
zakończony pień o średnicy 30 cm, wysokości 80 cm. 
Na podstawie kontekstu znaleziska – dużego udziału 
kości zwierzęcych ze śladami uboju w obrębie wiaty            
i w jej sąsiedztwie, obecności pnia do rąbania mięsa (?) 
– możemy domniemywać, że służyła ona jako rzeźnia. 
Dendrologiczne datowanie słupów: 1196 (-4/+9), po 
1193, 1198 (-4/+9). Inwentarz: kości zwierzęce.

Js. 281 na arach 44, 54. Jama o rzucie nieregularne-
go czworoboku o wymiarach 1,72 × 1,09 m. Jej ścianki 
opadały strono do nierównego dna, na głębokości do 

52 cm. Wypełnisko stanowiła ciemna, spiaszczo-
na próchnica przechodząca w głębszych partiach                          
w mierzwę z dużą ilością szczątków organicznych i ko-
ści. Inwentarz: 4 ścinki skórzane; 7 fragmentów naczyń 
glinianych; 1 kieł świni/dzika.

Js. 289, 411 na arach 82, 83, 93, 84, 94, 95, 96. Ulica  
o drewnianej konstrukcji, zbudowana w linii zbliżo-
nej do N-S, z odchyleniem NW-SE, potwierdzona na 
długości 35 m. Pozostało po niej 11 dębowych słupów 
wbitych w podłoże, 3 takież poprzecznie leżące dźwi-
gary i miejscami rozłożone ślady legarów nawierzchni 
(ryc. 31). Słupy rozmieszczone zostały przy krawę-

Ryc. 29. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 222. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 29. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 222.

 Phot. J. Sawicki

Ryc. 30. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profil js. 222. Rys. J. Sawicki, M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 30. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic unit 222. 
Drawing J. Sawicki, M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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dziach ulicy – 8 z nich tworzyło pary, a 3 wbito poje-
dynczo. Odległości między słupami w parach wynosiły 
3,05–3,26 m, wyznaczając szerokość ulicy. Średnice 
słupów wahały się w granicach 17–27 cm, długość ok. 
85 cm, a dolne krańce były szpiczasto zaciosane. Od 
góry wyciosano w nich prostokątne czopy o długości 
19 i szerokości 5 cm oraz wysokości 5 cm, do osadzenia 
wyższych elementów konstrukcyjnych. Poprzecznie 
ułożone belki dźwigarów osiągały długość 4,14 m, były 
zaciosane czworobocznie do wymiarów 17–18 × 25–31 
cm. Pierwsza z nich, licząc od południa (przy drugiej 
od południa parze słupów), miała wyciosane od spodu 
gniazdo nakładające się na czop wykonany we wschod-
nim słupie. Gniazdo zostało wyciosane w odległości ok. 
70 cm od wschodniego końca belki. Pozostałe dźwigary 
leżały bez powiązania ze słupami, lecz w ich dolnych 
krawędziach także stwierdzono gniazda na prostokąt-
ne czopy, o wymiarach 25 × 16 i głębokości 8 cm oraz 
24 × 12 i głębokości 10 cm, umieszczone w odległości 
3,04 m od siebie (krawędzie wewnętrzne). Zachowane 
dźwigary leżały w odległościach 7,2 i 11,59 m od siebie. 
Daty dendro: 1189 (-0/+7); 1192 (-0/+9); 1195, 1199 
(-2/+9), po 1216. Inwentarz: brak.

Js. 331 na arze 22. Relikt budynku o konstrukcji 
plecionkowej. Zarejestrowany układ kołków osnowy 
plecionki wskazuje, że budynek miał plan prostokąta               
o zaokrąglonych narożach, o wymiarach 3,8 × 4,2 m. 
Jego dłuższa oś pokrywała się z linią NW-SE. Kołki 
osnowy miały średnicę 3–4 cm, a odległości między 
nimi mierzyły 16–22 cm. Wątek plecionki zachował 
się fragmentarycznie w postaci słabo czytelnych witek 
wplecionych między kołki. Inwentarz: brak.

Js. 338 na arze 21. Jama o nieregularnym, częściowo 
zachowanym rzucie i wymiarach 2,64 × 1,05 m. W prze-
kroju miała kształt nieregularnej niecki o głębokości 32 
cm (ryc. 32). Jej wypełnisko tworzyła szara próchnica 
przewarstwiona piaskiem. Inwentarz: 11 ułamków na-
czyń glinianych; 6 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 355 na arze 55. Palenisko o rzucie nieregular-
nym, wymiarach 65 × 62 cm. Jego zniszczony tok two-
rzyła warstwa gliny o grubości do 5 cm, przepalona na 
kolor kremowy do pomarańczowego. Inwentarz: brak.

Js. 362 na arze 54. Zachowana częściowo jama               
o rzucie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach 55 × 
103 cm. W przekroju nieregularnie nieckowata, głę-
bokości 20 cm, wypełniona tłustą, brunatną mierzwą 
z soczewkami szarej gliny, a także licznie występujący-
mi strużynami drewnianymi i sieczką z drobnych gałą-
zek. Inwentarz: brak.

Js. 363 na arach 54, 55. Jama w rzucie owalna, o wy-
miarach 98 × 105 cm, w przekroju nieckowata, o głę-
bokości 14 cm. Jej wypełnisko składało się z próchnicy 
przemieszanej ze zwietrzałą mierzwą i szarą gliną, sporą 
ilością strużyn drewnianych i trocin. Inwentarz: brak.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 31. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 289. Fot. J. Nastaszyc

Fig. 31. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 289. Phot. J. Nastaszyc
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Js. 364 na arze 55. Jama o rzucie nieregularnym, 
o wymiarach 1,05 × 1,36 m, głęboka na 10 cm, wypeł-
niona szarobrunatną próchnicą ze zwietrzałą mierzwą. 
Inwentarz: brak.

Js. 372 na arze 21. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 1,83 × 1,24 m, w przekroju nieckowata, o mak-
symalnej głębokości 33 cm (ryc. 32). Wypełnisko jamy 
stanowiła ciemnobrunatna mierzwa przemieszana             
z soczewkami surowej gliny oraz ścinkami drewna. In-
wentarz: wyroby z drewna – 1 kula drewniana, 1 kulka 
z otworem; 33 ułamki naczyń glinianych; 10 fragmen-
tów kości zwierzęcych.

Js. 375 na arze 22. Jama w rzucie nieregularna,           
o wymiarach 1,4 × 2,6 m, dłuższą osią zorientowana 
w linii E-W. W przekroju miała formę niecki o głębo-
kości 60 cm (ryc. 32). Wypełnisko tworzyły nakładają-
ce się na siebie warstewki różnej barwy próchnicy i pia-
sku. Inwentarz: 1 nieokreślony przedmiot metalowy; 
79 fragmentów naczyń metalowych.

Js. 381 na arze 54. Jama o rzucie zbliżonym do pro-
stokąta o wymiarach 50 × 42 cm, zorientowana w przy-
bliżeniu wzdłuż osi N-S. Jej głębokość przekraczała 
12 cm, a wypełnisko stanowiła mierzwa z otoczakami  

o średnicy 6–13 cm, fragmentami drewna i kośćmi 
zwierzęcymi. Inwentarz: brak.

Js. 387 na arze 95. Budynek plecionkowy (?) zbudo-
wany na miejscu starszego, oznaczonego jako js. 388. 
Zachowały się z niego ściany północna i wschodnia. 
Długość ściany północnej przekraczała 4 m, a wschod-
niej 3,7 m. Nieokorowane kołki osnowy miały średnice 
4–6 cm. Wątek zachował się śladowo. Inwentarz: wyro-
by metalowe – 3 podkowy, 1 fragment łańcucha do ka-
ganka (?); liczne fragmenty wyrobów ze skóry; wyroby 
z drewna – 1 fragment naczynia toczonego, 1 klepka;     
1 kamienna kulka; 4 przedmioty nieokreślone ze szkła; 
1 szkliwiony paciorek gliniany; 1124 fragmenty naczyń 
glinianych; liczne bryły żużlu; 210 kości zwierzęcych.

Js. 388, 402, 417 na arach 95, 96. Relikt budynku 
plecionkowego, starszego od js. 387. Zachowały się                 
z niego fragmenty ścian wschodniej, północnej (js. 
388) i południowej (js. 402). Jego wymiary wynosiły 5,4 
(N-S) × ponad 4,1 (E-W). Nieokorowane kołki osno-
wy, o średnicach ok. 5 cm, wbite były w odległościach 
19–20 cm. Zachowany śladowo wątek tworzyły gałązki 
o średnicy ok. 1 cm. W skład konstrukcji nośnej dachu 
wchodził zapewne słup, umieszczony w ciągu ściany 
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Ryc. 32. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profile js. 338, 372 i 375. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 32. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic units 338, 372 and 375. 
Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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południowej. Pozostał po nim dołek, oznaczony jako 
js. 417, średnicy i głębokości 20 cm. Inwentarz: brak.

Js. 389 na arze 22. Jama o nieregularnym zarysie, 
o długości 2,65 m (N-S), szerokości 80 cm, niecko-
wata, o głębokości 55 cm. Wypełniała ją ciemnoszara, 
spiaszczona próchnica z soczewkami żółtoszarego pia-
sku. Inwentarz: 41 fragmentów naczyń ceramicznych; 
kilka fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 392 na arze 22. Palenisko o zarysie kolistym, śred-
nicy 1,4 m, zagłębione na 25 cm. Jego tok stanowiła war-
stwa gliny, mocno przepalonej w trakcie użytkowania 
i przykrytej popiołem. W części północnej przetrwa-
ło kilka przepalonych kamieni z obstawy. Inwentarz: 
2 fragmenty naczyń glinianych; 1 kość zwierzęca.

Js. 393 na arze 22. Częściowo zachowana jama o rzu-
cie zapewne owalnym, o pełnej długości 1,7 m (E-W) 
i szerokości przekraczającej 60 cm (N-S). Jej przekrój 
wykazał kształt niecki o głębokości 43 cm, a wypełni-
sko tworzyła ciemnobrunatna próchnica z domieszką 
piasku. Inwentarz: 76 fragmentów naczyń glinianych; 
8 kości zwierzęcych; łuski rybie.

Js. 394 na arze 95. Jama o rzucie wydłużonej gruszki, 
o wymiarach 2,06 (N-S) × 1,01 m (E-W), o ściankach 
łagodnie opadających do płaskiego dna na głębokości 
30 cm, wypełniona tłustą, czarną mierzwą. Inwentarz: 
liczne fragmenty wyrobów ze skóry; 283 ułamki naczyń 
ceramicznych; liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 396 na arach 85, 95. Jama – półziemianka (?) – 
o długości w linii N-S 3,38 m, szerokości w linii E-W 
powyżej 1,6 m. Ścianki opadały stromo do płaskiego 
dna na głębokości 40 cm. Wnętrze wypełniała tłusta, 
czarna mierzwa z dużą domieszką materiałów orga-
nicznych. Inwentarz: kilka fragmentów naczyń glinia-
nych; kilka fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 400 na arach 13, 23, 14, 24. Budynek zrębowy 
z drewna jodły. Odkryty odcinek ściany północ-
nej miał długość 4,51 m, a ściana wschodnia 5,35 m. 
Z konstrukcji przerwały dwa wieńce ułożone z okrą-
glaków o średnicach 24 cm i mniejszej. Ze względu na 
słaby stan zachowania średnica mniejszych belek jest 
trudna do określenia. Pod ścianą wschodnią mieściła 
się belka podłożona dla wzmocnienia podłoża. Naroże 

skonstruowano, pozostawiając ostatki o długości ok.  
18 cm. Wejście do wnętrza umieszczone było prawdo-
podobnie w ścianie północnej, przy której stwierdzono 
4 belki i dalsze ich fragmenty ułatwiające zejście. Pod-
czas budowy domu wnętrze oczyszczono ze starszych 
warstw, do poziomu stropu mady. Na niej wytworzyła 
się warstwa mierzwy o grubości 3–4 cm. Na mierzwę 
wysypano warstwę piasku o grubości maksymalnej 
20 cm, na której ułożono drewnianą podłogę. Relikt tej-
że podłogi zachował się w złym stanie w południowej 
części budynku. Kolejna warstwa użytkowania – bru-
natna mierzwa – miała zmienną grubość od 4 do 24 cm. 
Po zakończeniu użytkowania i rozebraniu ścian budyn-
ku jego wnętrze i najniższe relikty konstrukcji zasypano 
piaskiem przemieszanym z gliną oraz próchnicą, a gru-
bość zasypu wynosi średnio 70 cm. Zachodnia ściana 
uległa destrukcji w trakcie rozbiórki. (Data dendro: po 
1176?). Inwentarz: 100 fragmentów naczyń glinianych; 
ponad 31 kości zwierzęcych; 1 skamieniały jeżowiec.

Js. 401 na arze 95. Lokalne umocnienie nawierzchni. 
Z konstrukcji zachowały się dwa legary o długościach 
3,3 m, średnicach 10 i 13 cm, leżące na osi N-S w odleg- 
łości 1,32 m od siebie. Na wschód od nich zarejestro-
wano luźno leżące deski, pochodzące prawdopodobnie 
z konstrukcji nawierzchni. Pomiędzy legarami rzucone 
były gałęzie o średnicy 4–6 cm. Inwentarz: brak.

Js. 404 na arze 96. Jama o zarysie prostokąta z za-
okrąglonymi narożami, o wymiarach 1,1 (N-S) × 1,85 
(E-W) m, w przekroju nieregularna, głębokości 70 cm. 
Wypełniała ją tłusta, czarna mierzwa z dużą ilością fa-
szyny oraz soczewkami jasnoszarej gliny. Inwentarz:      
7 fragmentów naczyń glinianych; kilka fragmentów 
kości zwierzęcych.

Js. 421 na arze 95. Częściowo zachowana jama                
o zarysie owalnym, pełnej długości 1,1 m (N-S) i za-
chowanej szerokości 47 cm (E-W). W przekroju nie-
regularnie nieckowata, głębokości 20 cm, wypełniona 
surową, jasnoszarą gliną przemieszaną z żółtym pia-
skiem. Inwentarz: brak.

Js. 426 na arach 95, 96. Częściowo zachowana jama 
o rzucie prostokąta o pełnej długości 2,06 cm (N-S), 
uchwyconej szerokości 35 cm. Przekrój wykazał kształt 
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nieckowaty, przy głębokości 40 cm. Wypełnisko jamy 
stanowiła ciemnobrązowa próchnica. Inwentarz: liczne 
fragmenty wyrobów ze skóry; 32 fragmenty naczyń gli-
nianych; 10 kości zwierzęcych.

Js. 427 na arze 44. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 0,9 × 1,1 m, zorientowana wzdłuż osi NE-SW.      
W przekroju nieckowata, o głębokości 22 cm. Wypeł-
nisko stanowiła ciemnobrunatna mierzwa ze ścinkami 
drewna. Inwentarz: 1 plecionka z łyka; 5 ułamków na-
czyń ceramicznych; astragalus.

Js. 453, 458, 575 na arach 73, 74. Budynek o rzucie 
prostokąta o wymiarach 4,6 (N-S) × 5,98 m (E-W), za-
głębiony do 40 cm (js. 458, 575). Przy ścianie wschod-
niej znajdował się słabo czytelny negatyw po belce 
(przyciesiowej?) o szerokości do 20 cm. Płaskie dno 
przykrywały resztki klepiska w postaci płatów szarej 
gliny o miąższości kilku centymetrów. W ścianie połu-
dniowej, przy narożu południowo-wschodnim, mieści-
ło się wejście w formie ziemnej rampy (js. 453). Wykra-
czała ona na 1,8 m na zewnątrz budynku, a we wnętrzu 
czytelna była na długości 2,2 m. Jej szerokość wynosiła 
1,9 m. Całość wypełniona była rumoszem złożonym 
z wysuszonej gliny z domieszką pomarańczowej po-
lepy i soczewkami brunatnej próchnicy. Materiał ten 
pochodził prawdopodobnie z destrukcji ścian. Na kle-
pisku odnaleziono rozbite naczynie zasobowe dużych 
rozmiarów (nr inw. 11741/11). Inwentarz: 1 podkowa; 
1 kijanka (wiosło/łopata?), 1 deska z symetrycznymi, 
trójkątnymi wcięciami przy obu końcach i niewiel-
kimi otworami na środku; liczne fragmenty skóry;                  
203 ułamki naczyń glinianych; 1 łyżwa kościana; liczne 
fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 460 na arze 95. Jama o zarysie nieregularnie wy-
dłużonym, o wymiarach 1,66 (E-W) × 0,5 m, w prze-
kroju nieckowata, o głębokości 29 cm. Wypełniała ją 
ciemnobrązowa próchnica z fragmentami drewna. In-
wentarz: materiał przemieszany razem z js. 461.

Js. 461 na arze 95. Jama sąsiadująca z wyżej opisaną. 
Miała owalny zarys, wymiary 0,2 × 1,06 m. W przekro-
ju była nieckowata, głęboka na 20 cm. Wypełniała ją 
ciemnobrązowa próchnica z fragmentami drewna. In-
wentarz: wyroby metalowe – 2 gwoździe, 1 nóż, 1 ostro-

ga; wyroby ze skóry – liczne fragmenty; wyroby z drew-
na – 1 fragment naczynia toczonego, 1 z gwoździem; 
237 fragmentów naczyń glinianych; liczne bryłki żużlu; 
1 czaszka ludzka; 256 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 475 na arze 85. Budynek zrębowy o wymiarach 
w rzucie 4,7 × 5,6 m, orientowany zgodnie z kierunka-
mi świata, dłuższą ścianą na linii E-W, krótszą zgodnie 
z przebiegiem ulicy. Ze ściany południowej zachowała 
się belka o przekroju czworoboku o wymiarach 17 × 22 
cm, z wyciosem szerokości 18 cm i głębokości 10 cm 
i z ostatkiem o długości 48 cm od strony wschodniej 
(ryc. 33). Ostatek od strony zachodniej miał długość 
18 cm, przy szerokości zaciosu 29 cm i głębokości  
12 cm. Ze ściany wschodniej zachowała się dranica 
o szerokości 8 cm, ustabilizowana dodatkowo kołka-
mi. Zachowały się 4 kołki o wymiarach od 12 × 6 do 
12 × 8 cm: 3 kołki zostały wbite od strony zewnętrznej                    
i 1 od wewnętrznej. Po stronie zewnętrznej kołki wbito 
w odległościach, kolejno od północnego końca drani-
cy, 35 cm, 2,05 m, 3,75 m, kołek wewnętrzny natomiast 
w odległości 3,15 m. Ściana zachodnia została znisz-
czona wkopem pod młodszy budynek (js. 334). Ścia-
na północna zachowała się w niewielkim fragmencie 
dochodzącym do narożnika północno-wschodniego. 
Pozostał po niej okorowany okrąglak o średnicy 20 cm, 
długości 3,45 m, ustabilizowany od strony wewnętrz-
nej 2 dranicami pionowo wbitymi, o wymiarach 16 × 
3 i 12 × 3 cm w odległości 0,5 i 1,95 m od narożnika 
północno-wschodniego. Pod całością budynku stwier-
dzono podsypkę z piasku koloru jasnokremowego 
i ciemnożółtego, zawierającą miejscami fragmenty po-
lepy i jasnoszarej gliny. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 ostroga, 1 drut, 1 sztaba; 1 dno i 6 klepek naczynia 
drewnianego; 2 ścinki skóry; 721 fragmentów naczyń 
glinianych; 102 kości zwierzęce.

Js. 477 na arze 86. Jama w rzucie poziomym czwo-
roboczna, o wymiarach 1,45 × 0,9 m, dłuższą osią zo-
rientowana na linii E-W. Jej głębokość wynosiła 19 cm, 
a treść stanowiła ciemnobrunatna próchnica przemie-
szana z szarym piaskiem, z dużą zawartością fragmen-
tów drewna – strużyn i fragmentów dranic. Inwentarz: 
brak.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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Js. 480, 561, 562 na arze 84. Budynek lub wiata             
o konstrukcji słupowej o rzucie czworoboku usytuowa-
nego w linii NE-SW. Ścianę południowo-wschodnią, 
długości 7,2 m, wyznaczał rząd 3 słupów (js. 561) ocio-
sanych czworobocznie do przekrojów o wymiarach od 
30 × 40 do 30 × 50 cm, o zachowanej wysokości (licząc 
od spodu) od 40 do 80 cm. Płaskie w dolnych krańcach 
słupy były wkopane w odległościach 3 i 4 m. Ze ściany 
NE przetrwał ciąg plecionki (js. 562) o długości 2,6 m, 
złożony z 7 zaciosanych czworobocznie kołków o prze-
kroju 8 × 6 cm i nieco mniejszych. Kołki zachowały się 
do wysokości 40 cm. U podstawy zostały zaostrzone     
i wbite w odległościach od 12 do 60 cm. Przy południo-
wym krańcu ściany południowo-wschodniej mieściła 
się konstrukcja złożona z 8 kołków zaciosanych czwo-
robocznie na wymiar 5 × 8 cm, na linii N-S, wbitych 
w odległościach od 7 do 20 cm (ryc. 34). Zajmowa-
ła ona nieznaczne zagłębienie o rzucie w przybliże-
niu kolistym, średnicy 1,7 m. W obrębie zagłębienia                        
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiły wyraźne 
ślady działalności metalurgicznej – duże skupiska żużli 
przylegających do konstrukcji na obszarze ok. 1 × 2 m,       
a także węgle drzewne i fragmenty polepy. Cały zespół 
js. 480, 561 i 562 stanowi zapewne pozostałość po kuź-
ni. Inwentarz: 1 przęślik gliniany, 25 fragmentów na-

czyń glinianych; liczne bryłki żużlu; 12 fragmentów 
kości zwierzęcych.

Js. 483 na arze 85. Relikty płotu. Przetrwały z niego 
dwa odcinki plecionki łączące się pod kątem prostym. 
Odcinek na linii N-S miał długość 3,2 m, odcinek na 
linii E-W natomiast 6,85 m. Większość kołków użytych 
w konstrukcji była nieokorowana, a ich średnice wahały 
się od 5 do 8 cm. Niektóre kołki były zaciosane czworo-
bocznie do wymiarów od 4 × 4 do 4 × 8 cm. Odległości 
między nimi wahały się w granicach 10–16 cm. Zostały 
zaostrzone na końcach i wbite na głębokość do 40 cm. 
Nieokorowane witki wątku plecionki, która przetrwała 
miejscami do wysokości 10 cm, miały średnicę od 1 do 
2 cm. Przy narożu, od strony północnej, zalegała po-
łówka żarna oparta o pozostałości płotu. W warstwie 
otaczającej konstrukcję (js. 72) wystąpiły niespotykane 
nigdzie indziej w takiej ilości zarówno fragmenty pu-
charków, jak i całe pucharki ceramiczne różnych roz-
miarów. Ułamki naczyń innych typów występowały 
tylko sporadycznie. Inwentarz: metalowy fragment re-
gulacji kaganka; 9 ścinków skóry; 2 fragmenty sznurów 
z łyka (?); przedmioty kamienne – 1 fragment żarna, 
2 osełki, 1 przedmiot nieokreślony; 654 fragmenty na-
czyń glinianych; liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 33. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 475. 
Fot. P. Duma

Fig. 33. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 475. 
Phot. P. Duma
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Js. 484 na arze 85. Relikt budynku o konstrukcji 
szkieletowej (?). Przetrwała z niego okorowana belka 
(przyciesiowa?) ułożona na linii E-W, o długości 6,1 m 
i średnicy 18 cm. W odległości 2,6 m od jej zachodnie-
go końca stwierdzono wydłutowane gniazdo o szero-
kości 23 i głębokości 8 cm. W gnieździe tkwił fragment 
zastrzału o wymiarach w przekroju 18 × 15 cm, dłu-
gości 36 cm. Przy południowej krawędzi belki stwier-
dzono 2 dranice (2,7 × 0,2 × 0,02 m i 1,4 × 0,15 × 0,02 
m). Całość jest przypuszczalnie pozostałością budynku 
zniszczonego od strony południowej przez wkop pod 
młodszy budynek (js. 334). Inwentarz: brak.

Js. 486 na arach 31, 32. Jama w rzucie prostokątna 
o zachowanych wymiarach 2,4 × 0,98 m, przecięta od 
strony północnej przez js. 199, a od strony południo-
wej przez js. 138. W przekroju była nieckowata, o głę-
bokości 26 cm, wypełniona szarobrunatną próchnicą 
przemieszaną z piaskiem. Inwentarz: 31 fragmentów 
naczyń ceramicznych; 37 kości zwierzęcych.

Js. 491 na arze 33. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 1,03 × 1,46 m, zorientowana w przybliżeniu 
wzdłuż osi N-S. W przekroju nieckowata, o głęboko-
ści 26 cm. Dno wyłożone było gałązkami o średnicy 
do 1 cm, a zasypisko stanowiła brunatna, spiaszczona 
próchnica. Inwentarz: brak.

Js. 505 na arach 75, 85. Płot plecionkowy przebie-
gający na długości 11,04 m w linii E-W. Zachowały się 
z niego wbite w podłoże żerdzie (kołki) osnowy i za-
walona w stronę północną ściana plecionkowa o wyso-
kości 2,4 m. Zachowało się 26 nieokorowanych żerdzi 
o średnicy 2,5–7 cm, długości 1,2–2,4 m (ryc. 35). Od-
ległość pomiędzy żerdziami osnowy wynosiła od 25 do 
35 cm. Od strony południowej złamane żerdzie korelo-
wały z pozostałymi w ziemi, zaostrzonymi na końcach 
kołkami. Wątek plecionki wykonano z nieokorowa-
nych witek o średnicy 0,5–1,5 cm. Inwentarz: wyroby 
ze skóry – 3 otoki, 2 podeszwy, 2 ścinki; 131 ułamków 
naczyń glinianych; 8 kości zwierzęcych.

Js. 523 na arach 95, 96. Jama o zarysie czworoboku 
z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 1,12 (N-S) 
× 0,8 (E-W) m. Jej ściany opadły stromo do dna poło-
żonego na głębokości ponad 55 cm. Niższą część wy-
pełniska stanowił popiół z węglami drzewnymi tworzą-
cy warstwę o grubości ponad 20 cm, przykryty czarną 
próchnicą o miąższości 12 cm. Najwyższą część jamy 
wypełniała brunatna próchnica, także z dużą ilością 
węgli drzewnych. Inwentarz: liczne fragmenty skóry;      
6 ułamków naczyń ceramicznych; kilka fragmentów 
kości zwierzęcych.
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Ryc. 34. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 480. 
Fot. P. Duma

Fig. 34. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
unit 480. Phot. P. Duma
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Js. 549 na arze 66. Pozostałości płotu (?) o kon-
strukcji palisadowej. Pozostało po nim 8 dranic roz-
stawionych w odległości 10–15 cm, tworzących ciąg 
o długości 2,08 m w linii zbliżonej do osi N-S. Drani-
ce miały przekroje od 5 × 4 do 9 × 6 cm, dołem były 
zaostrzone, a zachowały się do wysokości 25–30 cm. 
Inwentarz: brak.

Js. 552 na arach 84, 94. Rów o długości 18,4 m, sze-
rokości 1,1–1,3 m i głębokości maksymalnej 70 cm, 
wykopany w linii E-W. Jego ściany opadały ukośnie 
do płaskiego dna. Miejscami zachowany był szalunek 
ścian – dranice położone na sztorc pionowo, o szero-
kości 30 cm, grubości 3 cm, w górnych partiach nadpa-
lone. Wschodnia część rowu zakończona była pionową 
krawędzią, a zachodnia wypłycała się łagodnie, tworząc 

półkole. Na ściankach osadził się piasek – jasnokre-
mowy, drobnoziarnisty. Miejscami w części stropowej 
zalegały dranice oparte na poprzecznych bierwionach, 
pełniące prawdopodobnie funkcję przykrycia bądź 
kładek. Również one nosiły ślady spalenia. Wypełni-
sko rowu stanowiła czarna mierzwa z dużą zawartością 
strużyn drewnianych, fragmentów gałązek, kory oraz 
pojedynczych elementów konstrukcji – we wschodniej 
części belka z zaciosem zrębowym o długości 2,95 m, 
nosząca ślady spalenia. Dno sięgało calca, w trakcie 
eksploracji nie udało się uchwycić kierunku spadku. 
W obrębie rowu stwierdzono liczny materiał zabytko-
wy. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 fragment sierpa, 
2 gwoździe, 1 strzemię, 1 pręt; liczne fragmenty skóry; 
2 fragmenty naczynia szklanego; wyroby z drewna –              
2 fragmenty pokrywki, 1 miska klepkowa, 46 klepek, 
3 dna, 5 fragmentów den, 1 naczynie toczone na nóż-
ce, 1 fragment naczynia toczonego, 1 mieczyk tkacki, 
1 sznur z łyka; 1 łuczywo; 1 przedmiot nieokreślony; 
wyroby w gliny – 1 przęślik z ceramiki szkliwionej, 
1 przęślik, 3 grzechotki, 102 fragmenty naczyń cera-
micznych, 5 fragmentów naczyń z resztkami pożywie-
nia (?); liczne kości zwierzęce.

Js. 554 na arze 55. Rozległy, nieregularny w rzucie 
obiekt o wymiarach 6,5 × 2,2 m, zorientowany wzdłuż 
osi NW-SE. W przekroju nieregularnie nieckowaty,     
o głębokości 60 cm. Jego wypełnisko stanowiła ciemno-
brunatna próchnica przemieszana ze ścinkami drewna 
i trocinami. Inwentarz: brak.

Js. 573 na arze 25. Jama o rzucie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach 2,81 × 1,09 m, zorientowana 
wzdłuż osi NE-SW. W profilu nieckowata, o głębokości 
do 39 cm. Jej treść stanowiła ciemnobrunatna próchni-
ca z przecinającą ją cienką soczewką brunatnej próch-
nicy przemieszanej z piaskiem. Inwentarz: 12 frag-
mentów naczyń ceramicznych; kilka fragmentów kości 
zwierzęcych.

Js. 578 na arze 64. Jama o rzucie owalnym, częścio-
wo zachowana, o wymiarach 1,2 × 0,9 m, położona 
dłuższą osią na linii NW-SE. W przekroju rysowała się 
jako niecka o dosyć stromych krawędziach, głębokości 
40 cm. W części przydennej wyróżniono ilastą i moc-

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 35. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Js. 505. Fot. P. Duma

Fig. 35. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 505. Phot. P. Duma
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no zbitą warstwę o miąższości 10 cm, a ponad nią bru-
natną próchnicę z licznymi fragmentami drewnianych 
strużyn i kory. Inwentarz: 47 ułamków naczyń glinia-
nych; 15 kości zwierzęcych.

Js. 603 na arze 25. Placek szarej gliny o rzucie czwo-
robocznym, o wymiarach 1,79 × 1,32 m, miąższości do 
4 cm. Inwentarz: brak.

Js. 604 na arze 25. Jama o rzucie owalnym, o wymia-
rach 1,88 × 1,11 m. Przekrój wykazał łagodne ścianki 
i płaskie dno na głębokości 36 cm. Wypełnisko jamy 
stanowiła ciemnobrunatna próchnica przemieszana ze 
ścinkami drewna. Inwentarz: brak.

Js. 605 na arach 84, 94. Rów biegnący w linii E-W, 
równolegle do wcześniej opisanego (js. 552), mieszczą-
cego się w odległości ok. 2 m w kierunku północnym. 
Jego długość wynosiła 12,2 m, szerokość wahała się od 
70 do 90 cm, a głębokość do 70 cm od zarejestrowane-
go stropu. Oba krańce rowu zakończone były owalnie, 
z tym że krawędź wschodnia uformowana była stro-
mo, zachodnia natomiast wypłycała się pod łagodnym 
kątem. Dno rowu było płaskie, a ścianki pionowe. Nie 
zaobserwowano śladów szalowania. Wypełnisko skła-
dało się głównie z czarnej próchnicy z dużą zawarto-
ścią fragmentów drewna, nieokorowanych witek, frag-
mentów skór i ceramiki. Inwentarz: wyroby metalowe 
– 1 sprzączka, 1 dłuto, 3 druty; przedmioty ze skóry: 
8 fragmentów, a wśród nich 1 przyszwa, 1 cholewa, 
1 wstawka i 5 ścinków; wyroby z drewna – 1 sznur                    
z łyka, 2 fragmenty naczyń toczonych; ceramika – 
1 całe naczynie, 4 pucharki, 1 puchar w licznych frag-
mentach, 1 naczynie z lepiszczem, 79 fragmentów na-
czyń; 69 kości zwierzęcych.

Js. 606 na arze 104. Fragmentarycznie odkryta jama 
o rzucie zapewne owalnym. Jej pełna długość wynosi-
ła 2,16 m (N-S), uchwycona szerokość 1,04 m (E-W), 
a głębokość ponad 78 cm. Na dnie odłożyła się warstwa 
brunatnej próchnicy, następnie warstwa jasnokremo-
wego piasku z soczewkami jasnoszarej gliny oraz czar-
nej próchnicy. Inwentarz: brak.

Js. 606A na arze 25. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 56 × 99 cm, w przekroju nieckowata, o głę-
bokości co najmniej 40 cm. Jej wypełnisko stanowiła 

ciemnoszara próchnica przemieszana z piaskiem. In-
wentarz: brak.

Js. 607 na arze 104. Jama o zarysie prostokąta 
z zaokrąglonymi narożami, o wymiarach 1,75 (N-S) 
× 1,1 m. W przekroju nieregularnie nieckowata, o głę-
bokości 47 cm, wypełniona jasnokremowym piaskiem 
z soczewkami jasnoszarej gliny. Inwentarz: 18 ułamków 
naczyń glinianych.

Js. 608 na arze 104. Jama o owalnym zarysie, odsło-
nięta częściowo, o uchwyconych wymiarach 0,65 × 1,26 
m, w przekroju nieregularnie nieckowata, o głębokości 
32 cm, wypełniona ciemnobrązową mierzwą. Inwen-
tarz: brak.

Js. 609 na arach 94, 104. Jama o gruszkowatym zary-
sie, o wymiarach 3,2 (NW-SE) × 1,76 m. W przekroju 
miała mocno nieregularny kształt, płytkie strefy przy-
krawędne i centrum zagłębione poniżej 60 cm. Jej wy-
pełnisko składało się ze spiaszczonej, czarnej mierzwy  
i brązowej próchnicy z fragmentami drewna. Inwen-
tarz: liczne fragmenty skóry, 16 ułamków naczyń cera-
micznych; liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 610 na arze 94. Jama o zarysie owalu, o wymia-
rach 2,9 (NW-SE) × 1,36 m. Rozdzielała się na dwie 
jamy o kolistych zarysach. W przekroju obie były niec-
kowate, o głębokości 58 i 75 cm. Wypełniała je czarna 
mierzwa przemieszana z brązową próchnicą i ścinkami 
drewna. Inwentarz: 59 fragmentów skóry; 11 ułamków 
naczyń glinianych; nieliczne fragmenty drobnych kości 
zwierzęcych.

***
Wydzielona dla materiałów z wykopu z lat 2010–

2012 faza II nawiązuje do V poziomu osadniczego 
(warstwy I) z wykopu Józefa Kaźmierczyka (1966–
1970, cz. 2, s. 379–397). Badacz ten widzi ją jako re-
zultat zmiany uporządkowania zabudowy w stosunku 
do poziomu poprzedniego. Po nowym zagospodaro-
waniu terenu, na przebadanym przez Kaźmierczyka 
arze pozostały dwa relikty budynków zagłębionych 
w podłoże i jednego naziemnego o ścianach plecionko-
wych, z paleniskiem we wnętrzu, a także otwarte pale-
nisko poza zabudową. W obiektach tych lub w ich bez-
pośrednim sąsiedztwie potwierdzono obróbkę skóry, 
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obróbkę drewna na tokarce, kowalstwo, szklarstwo (?), 
być może złotnictwo. Autor uważa też, że w sąsiedztwie 
mogła mieścić się pracownia garncarska lub prowadzo-
no inne działania związane z użyciem gliny (a więc za-
pewne budownictwo).

Korelacja z wynikami uzyskanymi w latach 1999–
2000 przez zespół Cezarego Buśki jest trudniejsza. 
Ograniczona powierzchnia wykonanych wówczas li-
niowych wykopów nie dała bowiem możliwości wła-
ściwego rozgraniczenia poziomów zabudowy utrwa-
lonych w skomplikowanym układzie stratygraficznym. 
Jak już wspomniano, najstarsza data dendrochronolo-
giczna określona tam została na lata po 1112 r. Jednak 
autorzy, mając na uwadze całość materiału ruchomego 
i sytuacji obiektów nieruchomych, zdecydowali się za-
proponować datowanie I poziomu osadniczego dopie-
ro na lata 90. XII w. Poziom II natomiast funkcjonował 
do ok. 1215 r. (Niegoda 2005, s. 69–70). W interpretacji 
przyjętej dla materiałów z lat 2010–2012 oba te pozio-
my odpowiadają fazie II.

Uzyskany na powierzchni blisko 40 arów obraz po-
twierdził opinię J. Kaźmierczyka o radykalnej zmianie 
wewnętrznej topografii osady, jaka się wówczas doko-
nała. Jak wspomnieliśmy wcześniej, kryterium przy-
porządkowania obiektów nieruchomych do fazy II był 
ich stratygraficzny związek z warstwą oznaczoną jako           
js. 72. Warstwa ta odkładała się w długim czasie, a obiek-
ty, o których mowa, powstawały, trwały i były likwido-
wane, dając miejsce nowym. Diachroniczny charakter 
ich obecności nie daje możliwości przedstawienia pla-
nu zabudowy z jednego punktu na osi czasu. Jamy i bu-
dynki zarejestrowane na planie fazy II nakładają się na 
siebie w wielu miejscach. Nie zamyka to jednak moż-
liwości analizy przestrzeni osady. Zasadnicza zmiana 
w stosunku do planu poprzedniego, przedstawiającego 
4 wyodrębniające się kompleksy zabudowy, wyraża się 
w wytyczeniu nowej ulicy, przecinającej osadę w linii 
N-S. Przebiegała ona we wschodniej strefie wykopu, 
w pobliżu istniejącej obecnie ul. Piaskowej, a jej relikty 
(js. 289, 411) czytelne były na odcinku ok. 35 m. Zacho-
wane ślady, a także ich relacja do znanych z Wrocławia 
analogicznych zabytków upoważniają do stwierdzenia, 

że ulica ta miała drewnianą konstrukcję złożoną ze słu-
pów stabilizujących podłoże, dźwigarów umieszczo-
nych na słupach poprzecznie do kierunku komunika-
cji, legarów leżących wzdłuż biegu ulicy, wspierających 
poprzecznie ułożone dranice nawierzchni (Konczew-
ski, Piekalski 2010, s. 152–153). Jej szerokość wynosiła 
ok. 3,3 m. Liniowe uporządkowanie słupów wskazuje, 
że przebieg ulicy został zaplanowany i starannie wyty-
czony. Jej kierunek nie jest przypadkowy. Można uznać, 
że wytyczenie ulicy było przełomowym wydarzeniem 
dla rozwoju struktury wrocławskiego osadnictwa na 
lewym brzegu Odry. Jest wysoce prawdopodobne, że 
prowadziła ona od ówczesnej głównej przeprawy przez 
rzekę, a więc z grodu na Ostrowie Tumskim, przez wy-
spę Piasek, przez osadę lewobrzeżną (dla której stano-
wiła główną oś) do kościoła św. Wojciecha i dalej, jako 
zewnętrzny szlak (via regia?) do Opola i Krakowa.

Po obu stronach ulicy powstała luźna zabudowa, 
oddzielona od niej na niektórych odcinkach plecionko-
wym płotem. W przeciwieństwie do fazy poprzedniej, 
dominowały w niej budynki naziemne w konstrukcji 
plecionkowej bądź zrębowej. Słaby stan zachowania 
konstrukcji plecionkowych znacząco utrudnia ocenę 
gęstości zabudowy terenu. W niektórych przypad-
kach można stwierdzić, że pozostały one po domach 
mieszkalnych, inne to różnej wielkości klecie i kojce 
gospodarcze, a jeszcze inne to ślady płotów. Są także 
podstawy do wskazania, że w osadzie mogły wówczas 
istnieć domy wzniesione w obcej, nowej we Wrocławiu 
konstrukcji szkieletowej. Stan zachowania ich reliktów 
nie upoważnia jednak do jednoznacznej interpretacji 
(js. 114, 127, 292, 212, 453, 458, 484, 575).

Reminiscencją starego porządku przestrzenne-
go wydaje się skupisko obiektów w północno-za-
chodniej strefie wykopu. Powtarza ono kolisty plan 
kompleksu III z fazy I. Tworzą go dwie półziemianki                            
(js. 222, 331) i towarzyszące im jamy, otaczające wolny 
plac w centrum koła.

Kontynuowana była rzemieślnicza funkcja osady. 
Po zachodniej stronie drogi, przy jej północnym od-
cinku, potwierdzono budynek (js. 141) z odpadami 
po produkcji szewskiej. Funkcja tego miejsca została 
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zmieniona już w trakcie trwania fazy II. Powstała tam 
wiata lub budynek słupowy (js. 259) wykorzystywany 
najpewniej jako rzeźnia. Dalej na południe, także po 
zachodniej stronie ulicy, zbudowana została obszerna 
wiata (js. 480, 561, 562) związana z produkcją meta-
lurgiczną (kuźnia?). Frapujące jest skupisko pucharków 
ceramicznych zlokalizowane przy płocie (js. 483) przed 
domem zrębowym (js. 475) po zachodniej stronie po-
łudniowego odcinka ulicy. W innych częściach wy-
kopu asortyment odkrywanych naczyń ceramicznych 
nie był tak jednolity. Tajemniczo przedstawiają się dwa 
rowy (js. 552, 605) przecinające poprzecznie ulicę. Nie 
potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy wiążą się one               
z produkcją wymagającą obecności wody, czy też słu-
żyły jako dreny odwadniające podłoże.

Z rezerwą podeszliśmy także do identyfikacji pra-
cowni obróbki drewna. Wszechobecne w warstwach 
strużyny, trociny i inne drobne odpady drewniane są 
raczej świadectwem powszechnego użytkowania tego 
surowca przez wszystkich mieszkańców osady. Nie 
uważamy ich za argument uzasadniający interpretację 
o lokalizacji specjalistycznych pracowni rzemieślni-
czych. Trzeba raczej przyjąć powszechną znajomość 
technik obróbki drewna na potrzeby budownictwa            
i przydomowej produkcji prostych narzędzi.

Faza II była najstarszym poziomem, z którego 
pozyskano drewno zdatne do analizy dendrochrono-
logicznej. Serię 8 prób uważamy za niewystarczającą 
do właściwego datowania obszernego zbioru zabyt-
ków nieruchomych powstających w dość długim cza-
sie. Tym niemniej wskazujemy, że mieszczą się one                
w okresie od 1176 (?) do 1216 r., przy czym większość 
dat informuje o ścięciu drzew w latach 90. XII w. Z da-
towaniem takim dobrze korelują cechy właściwej dla tej 
fazy ceramiki naczyniowej. Zakwalifikowano do niej 
25 170 fragmentów naczyń, 8 całych pucharów oraz 
3 inne naczynia. Stopień rozdrobnienia naczyń jest 
znaczny. Analizowane fragmenty wykonano z masy 
schudzonej domieszką drobnoziarnistą, a niekiedy 
pylistą (nr inw. 4566/11). Badane ułamki pochodzą 
z egzemplarzy wykonanych na kole garncarskim tech-
niką ugniatania lub taśmowo-ślizgową (ryc. 36). Zaob-

serwowano ślady wskazujące na obtaczanie o zasięgu 
obejmującym najprawdopodobniej całe naczynie. 
Stwierdzono także ślady dolepiania taśm i obmazywań. 
Czerepy mają kolor od kremowego aż do brunatne-
go, co sugeruje średnią jakość wypału (Rzeźnik 2005, 
s. 99).Wśród form naczyń dominują garnki o profilu 
w górnej strefie esowatym, naczynia z cylindryczną 
szyjką i pucharki. Zdecydowanie przeważają wśród 
nich bezuche garnki o esowatym profilu, z wychylo-
nym na zewnątrz brzegiem, o krawędzi płasko ściętej 
lub silniej profilowanej, wyciągniętej ku górze. Dna są 
wklęsłe lub płaskie, często ze znakiem garncarskim. 
Zdobienie naczyń zaobserwowano w ich górnych par-
tiach. Stosowano głównie dookolne, poziome żłobki 
oraz tzw. ornament fryzowy, na który składały się mo-
tyw zdobniczy, a pod nim dookolne żłobki. Ów motyw 
to ukośne nakłucia, linia falista pojedyncza albo wielo-
krotna, a także odciski wykonane grzebykiem.

Naczynia z cylindryczną szyjką nie odbiegają skła-
dem masy garncarskiej, techniką wykonania czy też 
barwą od garnków o profilu esowatym (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 291). Ich zdobienie koncentrowa-
ło się w górnych partiach naczynia, wykazując te same 
motywy. Pucharki mają formę odwróconego stożka, 
z górną częścią lekko odchyloną na zewnątrz. Ich po-
wierzchnia o różnorodnym zabarwieniu w odcieniu 
brunatnym, jest zwykle starannie wykonana, pozba-
wiona ornamentu.

Zbiór fragmentów naczyń z II fazy osadniczej             
z placu Nowy Targ nie odbiega technologicznie ani sty-
listycznie od ceramiki znanej z innych części Wrocła-
wia. Jest tożsamy z omówioną wcześniej przez Józefa 
Kaźmierczyka ceramiką z ul. Drewnianej czy też z pla-
cu Nowy Targ, określoną jako pochodząca z XII/XIII w. 
(Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 86; cz. 2, s. 272–329). 
Znajdziemy ją także w opracowaniu Pawła Rzeźnika 
(2005, s. 97–110) obejmującym materiały z ul. Piasko-
wej, pozyskane w latach 1999–2000.

Pomocne w datowaniu tej fazy są także inne za-
bytki ruchome. Chodzi przy tym zwłaszcza o ostrogi 
z bodźcem kolcowym, należące do odmian 3–5 typu II 
wg Hilczerówny i odnoszone do 2. poł. XI, a głównie do 
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XII w., oraz o egzemplarze typu II odmiany 4, których 
datowanie przypada na XII–1. poł. XIII w. (Hilczerów-
na 1956; por. rozdz. VIII w tomie drugim).

Uwzględniając relacje stratygraficzne, cechy zabyt-
ków ruchomych i uzyskane daty dendrologiczne, ma-

jąc przy tym na uwadze możliwość przemieszczeń za-
bytków w tworzącej się warstwie kulturowej, możemy 
ostrożnie datować fazę II na ostatnie dziesięciolecia XII 
i na początki XIII w.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 36. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Naczynia gliniane z fazy II. Rys. N. Lenkow

Fig. 36. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Phase II ceramic vessel. Drawing N. Lenkow
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c. Faza III – wczesna civitas

Wyznacza ją okres intensywnego użytkowania te-
renu, manifestujący się znacznym natężeniem przyro-
stu warstwy kulturowej, zagęszczeniem dynamicznie 
zmieniającej się zabudowy drewnianej i związanej z nią 
infrastruktury – ciągów komunikacyjnych, urządzeń 
ogniowych i licznych jam o zróżnicowanej, często nie-
jasnej funkcji. W wykopie z lat 2010–2012 zaliczono do 
niej warstwę js. 16, lokalnie wydzielone w niej warstwy 
js. 35 i js. 52 oraz 277 innych, równoległych z nią straty-
graficznie jednostek.

Js. 16. Zajmująca całą badaną powierzchnię war-
stwa o przeciętnej miąższości 55 cm, na poziomie 
o skrajnych wartościach 117,03–115,85 m n.p.m. Jej 
podstawową treść tworzyła ciemnobrązowa, tłusta 
mierzwa z dużą zawartością wiórów, ścinków i drzazg 
drewna, z wkładkami piasku i surowej bądź przepalonej 
gliny. Zawierała liczny i zróżnicowany materiał zabyt-
kowy. Powstawała w długim czasie, w trakcie budowy, 
użytkowania i likwidacji kolejnych konstrukcji drew-
nianych. Porządek ich realizacji i niszczenia był diachro-
niczny, niedający możliwości uporządkowania w posta-
ci poziomów osadniczych. Daty dendro: po 1152, 1216 
(-6/+9) oraz daty uzyskane z poszczególnych obiektów. 
Inwentarz: wyroby metalowe – 1 aplikacja kwiatowa, 
1 figurka, 1 paciorek, 1 pierścionek z kamieniem, 1 pier-
ścionek z płytką, 1 pierścionek z kasztą, 4 pierścionki, 
1 puzderko, 1 zapinka karo, 2 zapinki koliste, 3 badge -  
jabłka wonności, 1 łyżka zdobiona, 2 badge, 2 dzwonki, 
1 guzik kulisty, 2 wisiorki dzwoneczkowate, 1 zapinka 
w kształcie krzyża, 1 kołtka, 4 bortenstreckery, 1 diadem, 
1 znak pielgrzymi (św. Jodok), 1 pasek ze sprzączką, 
1 sprzączka, 1 guzik, 5 kabłączków, 2 łańcuszki, 1 skuw-
ka sprzączki pasa, 36 sprzączek, 1 sprzączka od buta, 
1 tuleja miedziana, 1 fragment bransoletki, 1 zapad-
ka sprzączki zapadkowej, 1 okucie karo, 1 dzwonek, 
1 skuwka, 1 kolec sprzączki, 1 fragment sprzącz-
ki, 1 sprzączka dwudzielna, 1 sprzączka profilowana, 
1 sprzączka z tuleją, 1 sprzączka ze skuwką, 2 ramy 
sprzączki, 1 fragment sprzączki, 1 guzik, 1 okucie 
pasa, 1 klamra, 1 szpila pierścieniowata, 1 diadem, 

1 pasek pozłacany, 1 pasek zdobiony ażurem, 16 mo-
net, kilkadziesiąt monet wielkopolskich Przemysła I 
i Bolesława Pobożnego, 1 srebrny brakteat, 2 brakteaty, 
5 odważników cylindrycznych, 5 odważników kuli-
stych spłaszczonych, 1 odważnik stożkowaty, 1 odważ-
nik (pastylka-punca), 5 odważników, 1 plombownica, 
1 element wagi, 1 fragment sztychu miecza, 1 trzewik 
pochwy miecza, 2 fragmenty pochew puginałów, 1 frag-
ment wąsa broni drzewcowej, 3 groty bełtu, 1 grot bełtu 
z fragmentem drewna, 1 grot spisy szydłowatej, 1 tuleja 
grotu, 6 grotów strzał, 2 fragmenty kolczugi, liczne ogni-
wa kolczugi, 1 grot strzały z zadziorami, 7 fragmentów 
wędzidła, 28 ostróg, 5 fragmentów ostrogi, 2 fragmenty 
kabłąka ostrogi, 1 ramię ostrogi, 1 bodziec gwiaździsty, 
2 sprzączki ostrogi, 1 strzemię, 10 fragmentów zgrze-
bła, 116 podków i ich fragmentów, 21 podkowiaków, 
2 fragmenty uchwytu kaganka, 1 fragment mechanizmu 
kaganka, 1 regulator wysokości do kaganka lub kotłow-
ni, 2 świecaki, 5 kłódek, 2 kłódki cylindryczne, 2 kłód-
ki z zaklinowanym kluczem, 1 skobel kłódki, 1 kłódka 
cylindryczna, 1 fragment mechanizmu zamka, 1 szyld 
zamka, 10 kluczy, 6 kluczy do kłódki, 5 kluczy do zam-
ka, element mechanizmu zamka, 1 klucz, 2 fragmenty 
klucza, 1 zasuwka zamka, 1 fragment uchwytu do wia-
dra, 1 kabłąk z jednym uchem zawiniętym w uszko, 
1 siekiera z toporzyskiem, 1 oskard, 2 krzesiwa ogniw-
kowe, 3 młotki, 1 młotek złotniczy, 1 dłuto, 1 fragment 
dłuta, 2 fragmenty maszyny/narzędzia (?), 173 noże, 
1 trzpień noża z kościaną rękojeścią z nitami miedzia-
nymi, 2 okucia noża, 2 noże z rękojeścią, 1 nóż z kościa-
ną rękojeścią, 3 pochewki, 1 pochwa z okuciem, 57 okuć 
pochewki noża, 2 brzytwy, 3 świdry, 8 sierpów, 6 frag-
mentów sierpa, 5 fragmentów nożyczek kabłąkowych, 
1 para nożyc do blachy, 5 par nożyc kabłąkowych, 3 pary 
nożyczek, 3 pary nożyczek kabłąkowych, 5 par nożyc, 
7 zębów grzebienia tkackiego (?), 8 szydeł, 39 igieł, 
1 igła szewska, 27 skobli, 13 klinów, 1 nit, 1823 gwoździe, 
1 gwóźdź z dużą główką, 2 miski, 1 haczyk, 1 haczyk na 
ryby, 1 tordowany haczyk, 2 pary szczypiec kowalskich, 
1 szpila, 1 zawias, 1 obręcz, 2 taśmy, 2 kabłąki, 3 obej-
my, 3 wrzeciądze, 1 okucie budowlane, 1 okucie skrzyni, 
1 ramię kabłąka, 1 fragment ramienia kabłąka, 1 za-
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wiasowy kabłąk, 2 pręty tordowane, 1 zawias od drzwi, 
1 tulejka, 1 pręt zaostrzony, 1 pręt zakończony hakiem, 
1 przedmiot w kształcie grotu, 2 złączone druty, 2 zgięte 
druty, 1 drut z pętelką, 1 fragment przedmiotu kuliste-
go, 1 fragment rury (?), 6 cienkich drucików, 4 obrę-
cze, 7 ogniw, 1 okucie budowlane, 4 haki, 1 tordowany 
drut, 3 ogniwa łańcucha, 3 tordowane ogniwa łańcucha, 
14 kółek, 1 przedmiot stożkowaty, 1 zakończenie 
sznurka, 1 pręt żelazny z uszkiem, 1 blacha z otworem, 
3 żelazne bryłki, 52 blaszki, 1 placek ołowiany, 67 okuć, 
2 aplikacje miedziane, 131 fragmentów drutu, 1 obej-
ma miedziana, 1 rurka, 6 kółek, 51 prętów, 31 blach, 
12 sztab, 1 fragment obejmy, 3 odpady produkcyjne, 
pół koła, 1 taśma, 1 okucie, 2 złączone obręczą druty, 
2 złączone pręty, 1 fragment kółka, 1 taśma, 3 obejmy, 
1 kółko od łańcucha, 1 dolne okucie kija spacerowe-
go, 2 elementy konstrukcji, 1 fragment obejmy, 7 frag-
mentów płaskiej sztaby, 213 przedmioty nieokreślone, 
liczne bryłki metalu, ponad 54 odpadów ołowianych, 
6 odpadów cynowych, 41 odpadów metalowych, ponad 
75 bryłek żużlu; wyroby ze szkła – 14 pierścionków 
szklanych, 2 fragmenty kółka szklanego, ponad 72 frag-
menty naczyń szklanych, 3 brzegi szklane, 1 dno szkla-
ne, 1 fragment naczynia szklanego zdobionego, 2 przed-
mioty nieokreślone szklane, 1 guzek szklany, 4 kółka 
szklane, 2 paciorki, liczne pokruszone fragmenty szkła, 
6 odpadów szklarskich, 3 żużle szklane; wyroby ze skóry 
– 1 futerał, ponad 1376 fragmentów skór, a w nich frag-
menty ścinków wtórnych, ścinki pierwotne, malowane 
fragmenty skór, fragmenty butów, rzemieni i pasków, 
1 sakiewka; wyroby ze skóry z metalem – 1 pochwa 
z ćwiekami, 1 sprzączka ze skórą, 1 przyszwa ażurowa; 
wyroby z drewna – 5 czerpaków, 135 den naczyń klep-
kowych, 400 fragmentów naczyń klepkowych i luźnych 
klepek, 2 dna beczki, 2 wieka naczynia, 1 pokrywka, 
1 fragment dna lub wieka beczki, 1175 naczyń toczo-
nych i ich fragmentów, 1 fragment misy obustronnie to-
czonej, 1 bloczek, 5 fragmentów plecionki, 16 fragmen-
tów sznura z łyka, 9 łyżek, fragmenty plecionki z kory, 
2 plecionki z łyka, kilka fragmentów sznurka, 2 fujarki, 
3 grzebienie dwustronne, liczne fragmenty kory, 7 krąż-
ków, 2 krążki z otworem, 7 kulek, 1 kulka z otworem, 

1 klin, 3 kołki, 1 łódeczka, 4 łopatki, 2 listwy z otwora-
mi, 2 mieczyki tkackie, 1 mieczyk, 14 pływaków, 2 rę-
kojeści, 1 ramka lusterka, 1 przedmiot z prostokątnym 
wycięciem, 2 przedmioty z prostokątnym otworem/
szpatułki, 2 przedmioty z otworem, 1 fragment rękoje-
ści, 7 szpatułek, 1 przedmiot wrzecionowatego kształ-
tu, 6 wrzecion, 1 dekiel, 1 zabawka/bączek, 2 zatyczki/
szpunty, 2 zwęglone przedmioty, 1 zatyczka, 11 łuczyw, 
1 trzonek od siekiery (?), 2 szpunty, 1 fragment pływaka, 
4 uchwyty, pół dna, 4 półfabrykaty klepki, 1 narta (?), 
4 półkule, 14 dybli, 1 zabawka, 2 bączki, 3 wrzeciona, 
5 odpadów tokarskich, 1 fragment sznura/oplotu, 1 frag-
ment splecionych gałązek z zachowaną korą, 1 fragment 
przedmiotu z otworem, 1 fragment krążka, 9 listew, 
2 łyżki, 4 fragmenty kory, 4 klocki, 24 szpunty, 1 frag-
ment łopatki, 6 przedmiotów z kołeczkami, 4 taśmy 
z łyka, 1 fragment pojemnika, 10 bloków drewna z pazą, 
1 zatyczka, 1 fragment łyżki, 16 fragmentów bąka, 1 czop, 
2 deski z otworem, 3 styliska, 3 kołeczki, 2 uchwyty/rę-
kojeści, 4 elementy konstrukcyjne, 2 fragmenty krążka, 
1 fragment kołka ze znakiem, 1 fragment listwy profilo-
wanej, 1 fragment miotły z zachowaną korą i oplotem, 
2 listwy z wycięciem, 3 bryłki polepy, 1 fragment na-
czynia z okuciem żelaznym, 1 przedmiot z otworem, 
1 kołek z gwoździem, 2 grzebienie, 1 pionek szachowy, 
1 grzebień dwustronny, 1 pokrywka, 90 przedmiotów 
nieokreślonych; wyroby z bursztynu – 1 paciorek, 1 płyt-
ka bursztynowa, liczne bryłki bursztynu; wyroby z ka-
mienia – forma odlewnicza lub osełka; 42 osełki, 1 amu-
let, 9 detali architektonicznych, liczne fragmenty żaren, 
1 kamień szlifierski, 1 kryształ górski, 1 kulisty przed-
miot, 4 kulki kamienne, 1 płytka kamienna z rowkiem, 
1 płytka posadzkowa (?), 1 półprodukt płytki posadzko-
wej, 2 przęśliki, 1 płyta szlifierska, 1 krążek kamienny; 
26 krzemieni, w tym rdzenie i odłupki, 3 nieokreślone 
przedmioty przepalone; wyroby z kości – 2 rękojeści ko-
ściane, 1 amulet, 11 grzebieni tkackich, 1 igła kościana, 
1 kościany przedmiot zdobiony, liczne astragale i palicz-
ki, 2 hetki, 1 płoza, 2 łyżwy, 1 fragment łyżwy, 1 półpro-
dukt łyżwy, 4 kostki do gry, 1 krążek kościany, 1 pionek 
do gry, płytka kościana, 1 pokrywka kościana (?), 1 po-
krywka igielnika, 1 półprodukt kościany, 1 przedmiot 
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z otworem, 1 przekłuwacz kościany, 1 przęślik zdobiony, 
1 zawieszka kościana, 1 zgrzebło kościane, 1 okładzina 
zdobiona, 3 przedmioty nieokreślone, liczne obrobione 
kości, 1 obrobiony krąg rybi, 1 rogowy odpad produk-
cyjny, 7 odpadów po produkcji paciorków; ceramika – 
1 fragment tygla, 1 tygiel, 1 dysza, 1 figurka centaura, 
8 figurek konika, 1 figurka konika z jeźdźcem, 3 płytki 
podłogowe szkliwione, 1 cegła zdobiona motywem ro-
ślinnym, liczne fragmenty ceramiki budowlanej, 1 pa-
ciorek, 46 przęślików, 7 przedmiotów nieokreślonych, 
liczne fragmenty ceramiki szkliwione, 1 fragment figur-
ki, 4 krążki z otworem, 2 kulki, ponad 54 428 fragmentów 
naczyń glinianych; liczne kości zwierzęce; inne – liczne 
fragmenty tkanin, 1 fragment ludzkiej kości udowej, 
1 ludzka kość krzyżowa, 14 muszli małża, 8 fragmentów 
muszli małża, 1 muszla jakubowa, łupiny orzechów la-
skowych, 5 pestek, liczne przepalone ziarna zbóż, 17 żo-
łędzi, sierść zwierzęca, liczne przedmioty nieokreślone.

Wewnętrzne zróżnicowanie js. 16 było przyczyną 
wydzielenia w trakcie wykopalisk jej lokalnych warian-
tów:
– na arze 73 lokalnie wydzielono z niej js. 35 – jedno-

rodną, ciemnobrązową, tłustą mierzwę ze spora-
dycznie występującymi fragmentami cegieł. Inwen-
tarz: 22 fragmenty naczyń glinianych.

– na arze 52 wydzielono lokalnie js. 40, o miąższości do 
    10 cm. Zalegała w stropie js. 16 cm. Tworzyła ją jasnosza-

ra glina przemieszana z dużą ilością polepy, drobnym 
żwirem i dużą ilością przepalonego drewna. Inwen-
tarz: 1 gwóźdź; 85 fragmentów naczyń glinianych.

Duża miąższość warstwy i bogactwo nakładających 
się na siebie reliktów wymusiły mechaniczny podział 
związanych z fazą III obiektów na należące do etapów 
IIIa i IIIb. Przy kwalifikacji stosowano kryterium wyso-
kości poziomu budowy obiektów na niwelecie 116,40 m
 n.p.m., a więc w przybliżeniu w połowie jej miąższości, 
przy uwzględnieniu zależności stratygraficznych.

Do etapu IIIa, a więc do starszego segmentu sekwen-
cji związanych z warstwą oznaczoną jako js. 16, zakwa-
lifikowano 137 jednostek stratygraficznych (ryc. 37).

Js. 66 na arach 83, 93. Drewniane umocnienie na-
wierzchni. Konstrukcję tworzyły dwa legary o długości 

po ok. 4,5 m, średnicy 10–14 cm, ułożone na osi E-W, 
oddalone od siebie o 1,32 m, oraz leżące na nich belki 
i dranice. Zarejestrowano 7 belek okorowanych, o śred-
nicach od 16 do 30 cm, oraz dranice o wymiarach 2,3 
× 0,2 × 0,04 m. Poziom budowy: 115,91 m n.p.m. Daty 
dendro: po 1201 jodła, po 1207, 1209, 1223 (-6/+9). 
Inwentarz: wyroby metalowe – 1 zapinka kolista, 
1 fragment szydła, 1 sprzączka, 1 okucie pochewki noża, 
3 gwoździe, 1 zwinięty kawałek ołowiu; 1 fragment 
tkaniny; 20 fragmentów skóry; 1 fragment drewniane-
go naczynia toczonego; 1 osełka, 7 fragmentów łupka; 
3 łupiny orzecha laskowego; 1 bryłka żużlu; 194 frag-
menty naczyń glinianych; liczne fragmenty kości zwie-
rzęcych.

Js. 66A na arach 83, 93. Cztery legary odkryte pod 
konstrukcją opisaną jako js. 66, oddzielone od niej 
warstwą mierzwy o grubości do 25 cm. Ułożone były 
w linii E-W, ich długości wynosiły od 2,1 do 3,2 m, 
a średnice od 10 do 20 cm. Poziom budowy: 115,75 m 
n.p.m. Data dendro: 1223 (-6/+9). Inwentarz: wyroby 
metalowe – 1 sprzączka, 1 klamra.

Js. 66B na arach 83, 93. Rów o długości 8,9 m, sze-
rokości 80 cm, głębokości 26–30 cm, wykopany w linii 
E-W. Miał przekrój nieckowaty, wypełniała go czarna 
próchnica. Pełnił prawdopodobnie funkcję odwadnia-
jącą pod nawierzchnią drewnianą. Zarejestrowany na 
poziomie 115,57 m n.p.m. Inwentarz: wyroby meta-
lowe – 1 klucz, 4 gwoździe, 1 przedmiot nieokreślony, 
2 odpady ołowiane; liczne fragmenty skóry; fragmenty 
ceramiki budowlanej; 1 odpad kościany po produkcji 
paciorków; 25 fragmentów naczyń glinianych; 25 frag-
mentów kości zwierzęcych.

Js. 88 na arze 83. Luźne elementy konstrukcji drew-
nianej – belki leżące w linii E-W, o długości od 0,8 do 
1,9 m i średnicy od 10 do 25 cm. Jedna z nich pochodzi-
ła z rozbiórki konstrukcji zrębowej. Na południe od be-
lek leżała dranica o długości ok. 2 m i szerokości 0,4 m. 
Niwelacja: 115,90 m n.p.m. Inwentarz: wyroby me-
talowe – 1 regulator pasa, 1 zapinka karo, 5 gwoździ, 
2 podkowiaki, 1 bryła ołowiu, 3 bryłki żużlu; 2 fragmen-
ty skórzanego futerału; 1 drewniana łyżka; 57 fragmen-
tów naczyń glinianych; fragmenty kości zwierzęcych.
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Js. 95 na arze 92. Budynek zrębowy. Zachowała się 
z niego najniższa belka ściany południowej, długości 
4,85 m, średnicy 18 cm, oraz fragmenty belek ścian 
wschodniej i zachodniej. Te ostatnie przetrwały na dłu-
gości 2,24 m. Naroże południowo-zachodnie wsparte 
było na starszym słupie o średnicy 40 cm. W tymże 
narożu stwierdzono elementy konstrukcji wyposażenia 
wnętrza: 6 okorowanych kołków o średnicy 4 cm, wbi-
tych w odległościach 18–20 cm od siebie, tworzących 
plan prostokąta o wymiarach 60 × 35 cm. Poziom bu-
dowy: 116,00 m n.p.m. Inwentarz: 15 fragmentów na-
czyń glinianych; liczne bryłki żużlu; liczne fragmenty 
kości zwierzęcych.

Js. 98, 99 na arze 93. Budynek zrębowy. Zacho-
wały się z niego połączone węgłem fragmenty ścian: 
wschodniej na długości 1,8 m oraz południowej na 
długości 3,4 m. Słabo zachowane belki miały przekrój 
18 × 18 cm. Wnętrze budynku wyłożone było klepi-
skiem z jasnoszarej gliny, osiągającym grubość 10 cm 
(js. 99). Na klepisku zachowały się bezładnie leżą-
ce, pojedyncze deski o długości do 1,4 m, szerokości 
18 cm, grubości 2 cm. Wysokość poziomu użytkowego: 
116,18 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 sprzączka, 3 gwoździe, 1 podkowiak; 32 fragmenty 
skór; 1 drewniany przedmiot w kształcie wiosła; liczne 
bryłki żużlu; 58 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 100 na arze 93. Jama – piwniczka/chłodnia 
(?). Miała kolisty zarys o średnicy 1,48 m, głębokość           
1,07 m. Ściany zabezpieczone były dranicami o sze-
rokości do 10 cm i grubości 0,5 cm, uszczelnionymi 
mchem. Wypełniała ją brązowa mierzwa z dużą ilością 
trocin. Poziom górnego zarysu: 116,20 m n.p.m. – dno 
jamy na głębokości 115,13 m n.p.m. Inwentarz: 1 oło-
wiany pionek szachowy; liczne fragmenty skór; 1 przę-
ślik gliniany, 25 fragmentów naczyń glinianych; liczne 
fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 101 na arach 83, 93. Jama o zarysie wydłużone-
go owalu, o wymiarach 4 × 1,8 m, ułożonego dłuższą 
osią w linii E-W. Jej profil był łagodnie nieckowaty, 
a głębokość mierzyła 18 cm. Wypełniała ją próchnica 
o czarnym zabarwieniu, z dużą ilością fragmentów 
drewna. Poziom zarysu: 116,20 m n.p.m. Inwentarz: 

kilka fragmentów naczyń glinianych; kilka fragmentów 
kości zwierzęcych.

Js. 108 na arach 32, 42. Relikt niewielkiego paleni-
ska i konstrukcja plecionkowa. Palenisko mieściło się 
w niewielkim zagłębieniu wypełnionym jasnobrunat-
ną, przepaloną próchnicą z piaskiem i węglami drzew-
nymi. Na wschód od niego stwierdzono relikt ściany 
plecionkowej o zachowanej długości 1,48 m, przebie-
gającej w linii NE-SW (ryc. 38). Mieściło się w niej 
9 kołków o średnicy 8–10 cm ze śladami plecionki. Po 
stronie zachodniej paleniska rysuje się układ 16 kołków 
o średnicy 2–3 cm wbitych w linii NW-SE. Niwelacja: 
116,40 m n.p.m. Inwentarz: liczne fragmenty skór; 52 
fragmenty naczyń glinianych.

Js. 110 na arze 32. Budynek plecionkowy na planie 
prostokąta o wymiarach 2,4 × 3,3 m, narożami zwró-
cony do głównych stron świata. Zachowały się z niego 
najniższe części trzech podwójnych ścian wypełnio-
nych piaskiem. Ściana południowo-zachodnia, długo-
ści 2,4 m, miała najbardziej wyraźny układ 2 rzędów 
kołków z plecionką i wypełnieniem piaskiem. Skła-
dała się z 11 kołków po stronie wewnętrznej i 14 po 
zewnętrznej. W zewnętrznej linii ściany południowo-
-wschodniej, długości 3,3 m, mieściło się 18 kołków. Tę 
samą liczbę kołków stwierdzono w linii wewnętrznej. 
W obu liniach śladowo przetrwały gałązki wątku plecion-
ki. Ściana północno-wschodnia miała długość  1,96 m. 
W jej linii wewnętrznej stwierdzono 9 kołków z zacho-
wanym wątkiem. W linii zewnętrznej przetrwały 4 słu-
py. Średnice wszystkich kołków wahały się w granicach 
5–8 cm. Wnętrze budynku wypełniała zbita, brązowo-
szara mierzwa z dużą ilością odpadków organicznych. 
Niwelacja: 116,36 m n.p.m. Inwentarz: wyroby meta-
lowe – 1 trzewik pochwy miecza, 1 fragment pochwy 
z nitami; kilka fragmentów naczyń glinianych; 2 pestki.

Js. 112, 116 na arach 93, 103. Półziemianka o zary-
sie owalnym, o wymiarach 3,84 (E-W) × 3,22 (N-S) m. 
W przekroju nieckowata, o głębokości 1,2 m. Wnętrze 
wypełniała ciemnobrązowa próchnica z soczewkami 
jasnoszarej gliny, z dużą ilością skórzanych skraw-
ków. W górnej części zasypu stwierdzono luźny układ 
dranic i bierwion, leżących głównie w linii N-S bądź 
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w przybliżeniu poprzecznie. Długość poszczególnych 
elementów wynosiła 84–95 cm, szerokość 10–13 cm. 
Leżące poprzecznie pod nimi dranice miały wymiary 
1,8 × 0,18 m, 1,3 × 0,2 m i podobnie. Drewno pocho-
dzi zapewne z destrukcji zadaszenia półziemianki. Ni-
welacja stropu półziemianki wynosiła 116,00 m n.p.m. 
Inwentarz: wyroby metalowe – 2 gwoździe, 1 fragment 
blachy; 2 fragmenty naczynia szklanego; fragmenty 
skóry; wyroby z drewna – 2 fragmenty naczyń toczo-
nych, 1 klepka, 2 fragmenty den naczyń klepkowych; 
124 fragmenty naczyń glinianych, fragmenty ceramiki 
budowlanej; 19 fragmentów kości zwierzęcych; 2 łupi-
ny orzechów.

Js. 140 na arze 72. Fragmentarycznie zachowa-
na konstrukcja palisadowa (budynek?, ogrodzenie?). 
Przetrwały z niej 3 elementy pionowe. Skrajny zachod-
ni to słup o zachowanej wysokości 1,2 m, dołem za-
ostrzony, ociosany do czworoboku o wymiarach 23 × 
18 cm. Dwa kolejne elementy to dranice o szerokości 
30 cm, grubości 6 cm, osadzone o 70 cm płycej od słu-
pa. Niwelacja: 116,30 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 164 na arze 92. Częściowo zachowana jama 
o nieregularnym planie i trapezowatym przekroju. Jej 

głębokość określono na 26 cm. Na dnie stwierdzono 
warstwę ciemnobrązowej próchnicy o miąższości 6 cm, 
przykrytej spalenizną i mocno zwęglonym drewnem. 
Poziom stropu: 115,97 m n.p.m. Inwentarz: liczne frag-
menty skóry; 10 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 177 na arze 103. Konstrukcja plecionkowa bieg- 
nąca w linii N-S. Zapewne zachodnia ściana budynku 
o długości 4,27 m. Składała się z 11 nieokorowanych 
kołków o średnicy 5–6 cm, wbitych w odstępach               
28–37 cm. Wątek plecionki zachował się śladowo. Ni-
welacja: 116,21 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe 
– 1 skobel, 1 pręt; 1 fragment naczynia szklanego; liczne 
fragmenty skóry; 1 klepka drewniana; 25 fragmentów 
naczyń glinianych; 9 fragmentów kości zwierzęcych; 
liczne bryłki żużlu.

Js. 198, 199 na arze 31. Półziemianka z wejściem od 
strony wschodniej. Jej maksymalne wymiary wynosiły 
6,9 m w linii E-W i 7,1 m w linii N-S. Jej zarys był nie-
regularny, zbliżony do dwóch nakładających się pro-
stokątów. Przy wschodniej krawędzi odkryto ślad po 
wejściu w postaci zewnętrznego korytarzyka o długości 
2,2 m. Wnętrze ziemianki, zagłębione ponad 1,98 m od 
poziomu stropu, było mocno zaburzone późniejszymi 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ
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Targ, wykop 2010–2012. Js. 108.
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wkopami. Wypełnisko tworzyła tłusta, zbita próchni-
ca przemieszana z drewnem, nietworzącym jednak 
żadnej konstrukcji. Obiekt mógł służyć jako zagłębio-
ny w podłoże magazyn (piwniczka?). Poziom zarysu: 
115,66 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 plakietka miłosna, 5 noży, 2 podkowy, 1 podkowiak, 
1 kabłąk, 2 pary nożyc kabłąkowych, 2 igły, 1 skobel, 
1 drut, 13 gwoździ, 2 pręty, 1 fragment blachy, 1 przed-
miot nieokreślony, 1 odpad ołowiany; 1 fragment na-
czynia szklanego; 149 fragmentów skór; liczne frag-
menty tkanin; wyroby z drewna – 11 klepek, 3 dna, 
5 fragmentów naczynia toczonego, 1 krążek, 1 miseczka 
toczona, 2 łyżki, 1 przedmiot nieokreślony, 2 fragmen-
ty dna, 1 przedmiot drewniany okuty żelazem; wyroby 
z kamienia – 1 osełka, 1 kamienna kulka; 1 kościany 
odpad produkcyjny; ceramika – 3 przęśliki, 1 figurka, 
1 krążek, 1 kulka, 796 fragmentów naczyń; 850 frag-
mentów kości zwierzęcych; 1 muszla.

Js. 232 na arze 82. Jama o rzucie nieregularnego 
czworoboku, o wymiarach 2,5 × 1,1 m, dłuższą osią 
ułożona na linii E-W. Jej przekrój wykazał kształt niec-
kowaty, przy głębokości 60 cm. Wypełnisko stanowiła 
luźna, miejscami grudowata ciemna próchnica z za-
wartością drewnianych strużyn oraz kości. W spągu 
znajdowały się przepalone fragmenty dranic o maksy-
malnych długościach 0,5 m i szerokościach do 25 cm. 
Poziom zarysu: 116,30 m n.p.m. Inwentarz: wyroby 
metalowe – 1 puginał nerkowaty, 3 noże, 1 przedmiot 
nieokreślony, 1 blaszka; liczne fragmenty skór; wyroby 
z drewna – 3 klepki, 1 fragment naczynia toczonego, 
1 łódeczka; ceramika – 38 fragmentów naczyń; 6 frag-
mentów kości zwierzęcych.

Js. 265 na arach 22, 32. Relikt wędzarni (?), suszarni 
(?) założonej na osi E-W. Przetrwały z niej 2 komory 
połączone kanałem ogniowym (ryc. 39). Zbudowano ją 
w linii zbliżonej do osi W. Całe założenie miało długość 
6,3 m, z czego 4,2 m przypadało na kanał łączący komo-
ry. Szerokość kanału wahała się w granicach od 0,45 do 
0,8 m. Jego konstrukcję, podobnie jak konstrukcję obu 
komór, tworzyły kołki o przekroju 2 × 4 cm oblepione 
gliną do grubości 18 cm. Zarejestrowano 16 kołków po 
południowej stronie kanału oraz 15 po stronie północ-

nej. Odległości między kołkami wynosiły średnio 20 cm 
przy konstrukcjach pieca i komory, w środkowej części 
kanału natomiast odległość między kołkami wynosiła 
od 30 do 40 cm. Przyjęto, że otwór do niecenia ognia 
mieścił się w linii kanału, bliżej jego zachodniego krań-
ca. Stwierdzono tam tok paleniska wylepionego z gliny. 
Miało ono wymiary w linii E-W 84 cm, a w linii N-S 
40 cm. Grubość toku mieściła się w granicach 6–7 cm, 
jego górna powierzchnia była słabo wypalona do jasno-
brunatnej barwy, a przy komorze mocniej spieczona do 
barwy szarej. Wierzchnią warstwę środkowej części ka-
nału wypełniał gruz z polepy i fragmentów cegieł. Ko-
mora wschodnia miała plan półkola o wymiarach 60 × 
165 cm. Zachodnia osiągała, przy tym samym planie, 
wymiary 117 × 195 cm. Wnętrze komór wyłożone było 
płatem gliny o grubości do 10 cm. Strop gliny przykry-
wała spalenizna osiągająca maksymalną grubość 5 cm. 
Niwelacja toku paleniska: 116,35 m n.p.m. Inwentarz: 
wyroby metalowe – 3 gwoździe, 3 przedmioty nieokre-
ślone; 2 nieokreślone przedmioty z drewna; ceramika 
– 44 fragmenty naczyń; 38 kości zwierzęcych.

Js. 270 na arach 82, 92. Relikt budynku o konstrukcji 
słupowej (?). Przetrwało z niego naroże północno-za-
chodnie wyznaczone przez okorowany słup o średnicy 
19 cm i fragmenty konstrukcji ścian. Ze ściany pół-
nocnej zadokumentowano poziomo ułożone dranice 
o długości 2,3 m, a z zachodniej dranicę o długości 
2,2 m, szerokości 28 cm i grubości 6 cm. Wewnątrz, 
równolegle do ściany północnej, przebiegała kon-
strukcja plecionkowa czytelna jako linia czworobocz-
nie ociosanych kołków o przekroju 5 × 5 cm, wbitych 
w odległościach 10–13 cm. Długość plecionki osiągała 
90 cm. Daty dendro: 1201 (-3/+9), po 1229 (-4/+9). Ni-
welacja: 116,17 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 277 na arach 54, 55. Palenisko (?) o rzucie zbli-
żonym do prostokąta o wymiarach 2,84 × 1,76 m, za-
głębione na głębokości 31 cm. Dno zagłębienia przy-
krywała mierzwa, a nad nią stwierdzono pokruszony, 
mocno przepalony tok paleniska. Wysokość zarysu: 
116,30 m n.p.m. Inwentarz: 1 fragment cholewki buta; 
2 klepki drewniane; ceramika – 14 fragmentów naczyń; 
8 kości zwierzęcych.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich



75

Js. 278 na arze 54. Jama o rzucie zbliżonym do pro-
stokąta o wymiarach 89 × 102 cm, w profilu nieckowata, 
o głębokości 62 cm. Jej wypełnisko stanowiła brunatna 
mierzwa przemieszana z nielicznymi soczewkami gli-
ny, wystąpił w niej także gruz ceglany oraz ścinki drew-
na. W spągu obiektu odnaleziono luźno leżącą dranicę 
niepowiązaną z żadną konstrukcją. Poziom zarysu: 
116,25 m n.p.m. Inwentarz: wyroby z drewna – 3 klep-
ki, 2 dno, 1 pojemnik toczony, 1 fragment naczynia 
toczonego; 9 fragmentów skór; ceramika – 2 przęśliki; 
74 fragmenty naczyń.

Js. 279 na arze 54. Zagłębienie o rzucie owalnym, 
o wymiarach 1,09 × 1,2 m. W przekroju nieckowa-
te, głębokości 12 cm. Wypełniała je ciemnobrunatna 
mierzwa przemieszana z piaskiem. Wysokość stropu: 
116,30 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 282 na arze 54. Jama o kształcie zbliżonym do 
owalu, o wymiarach 0,61 × 1,43 m, w profilu wanno-
wata, o głębokości do 36 cm. Wypełniała ją ciemno-
brunatna mierzwa. Poziom stropu: 116,33 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 283 na arach 44, 45. Jama o rzucie zbliżonym do 
prostokąta, o wymiarach 0,99 × 1,53 m. W przekroju 
miała formę nieregularnej niecki o głębokości 32 cm. 
Wypełniała ją ciemna mierzwa, słabo wydzielająca się 

z otaczającej ją warstwy js. 16. Wysokość stropu: 
116,35 m n.p.m. Inwentarz: liczne fragmenty naczyń 
glinianych.

Js. 284 na arze 44. Zagłębienie o nieregularnym 
rzucie, o wymiarach 1,31 × 1,81 m. W przekroju także 
nieregularne, o głębokości do 25 cm, wypełnione ciem-
nożółtą, spiaszczoną próchnicą i gliną. Poziom stropu: 
116,37 m n.p.m. Inwentarz: 4 fragmenty naczyń glinia-
nych.

Js. 285 na arach 45, 55. Jama o zachowanych wymia-
rach rzutu 0,77 × 2,17 m. Pierwotnie prawdopodobnie 
o kształcie owalu, o maksymalnej głębokości 25 cm. 
Wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna mierzwa. Po-
ziom stropu: 116,37 m n.p.m. Inwentarz: 4 fragmenty 
naczyń glinianych.

Js. 286 na arze 54. Wkop o kształcie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach 1,06 × 2,25 m, o stromych 
ścianach i nierównym dnie na maksymalnej głębokości 
46 cm. Wypełnisko obiektu tworzyła ciemnobrunatna 
mierzwa z dużą ilością ścinków drewnianych i trocin 
oraz innych odpadów drewnianych. Wysokość stropu: 
116,32 m n.p.m. Inwentarz: 4 fragmenty skóry; kilka 
fragmentów naczyń glinianych; 2 kości zwierzęce.

Js. 288 na arze 64. Budynek (?) zagłębiony w podło-
że, o plecionkowej konstrukcji ścian. Był słabo zacho-

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 39. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 265. 
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wany, zlokalizowano go na podstawie wkopów i prze-
cięć otaczających go obiektów (js. 316, 324 od S; js. 271, 
274 od W). Wymiary jego planu określono na 3 × 3,9 
m, przy czym północna krawędź była nieczytelna. We 
wschodniej ścianie wkopu odkryto 5 pionowo wbitych 
kołków o średnicy 6–9 cm z plecionkowej konstrukcji 
ściany. Tworzyły ciąg o długości 1,65 m, a odległości 
między kołkami wahały się w granicach 23–32 cm. Wy-
sokość zarysu: 116,36 m n.p.m. Inwentarz: wyroby me-
talowe – 1 odważnik cylindryczny, 1 guz, 2 groty strzały, 
1 podkowa, 1 nóż, 2 skoble, 1 wrzeciądze, 99 gwoździ, 
1 drut, 7 przedmiotów nieokreślonych, 1 okucie, 2 zgię-
te grube pręty, 1 sztabka, 1 tordowany pręt, 1 rurka, 
1 odpad ołowiany, 9 bryłek żużlu; liczne fragmen-
ty skór; 1 niezidentyfikowany przedmiot drewniany; 
przedmioty kamienne – 1 fragment kamiennej for-
my do pierścionków, 1 kamienna forma odlewnicza, 
1 fragment osełki, 1 płytka kamienna; 218 fragmentów 
naczyń glinianych; 21 kości zwierzęcych.

Js. 295 na arze 21. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 2,72 × 1,21 m, zorientowana wzdłuż osi N-S. Jej 
krawędzie opadały łagodnie do płaskiego dna na głębo-
kości 21 cm od zarysu. Wypełniała ją tłusta, brunatna 
mierzwa przemieszana ze ścinkami drewna. Poziom 
zarysu: 116,30 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 gwóźdź, 1 kolista obejma, 1 przedmiot nieokreślony; 
małe fragmenty szkła, liczne fragmenty skóry; 1 klepka 
drewniana; 21 fragmentów naczyń glinianych; liczne 
kości zwierzęce.

Js. 297 na arze 21. Jama o rzucie w przybliżeniu 
owalnym, średnicy 1,54 m, w przekroju nieregularnie 
nieckowata, głębokości 38 cm, wypełniona brunatną 
mierzwą przemieszaną z szarą gliną. Poziom zarysu: 
116,30 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 ha-
czyk na ryby, 1 gwóźdź, 2 bryłki żużlu; liczne fragmenty 
skóry; ceramika – 24 fragmenty naczyń, fragmenty ce-
ramiki budowlanej; 17 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 298 na arze 21. Obiekt o kształcie nieregularne-
go, wydłużonego owalu o długości 2,7 m i szerokości 
1,4 m. Przekrój poprzeczny wykazał kształt łagodnej 
niecki o głębokości 25 cm. Wypełnisko stanowiła ciem-
nobrunatna próchnica z dużą ilością ścinków drewna. 

Poziom zarysu: 116,30 m n.p.m. Inwentarz: liczne frag-
menty skóry; ceramika – 51 ułamków naczyń, liczne 
fragmenty polepy; 34 fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 299, 300 na arze 21. Budynek zrębowy. Zacho-
wało się z niego naroże północne wraz z fragmentami 
ścian i wycinkiem wnętrza (js. 300). Najniższa belka 
ściany północno-wschodniej przetrwała na długości 
3,2 m, a jej północny kraniec nosił zacios właściwy dla 
systemu zrębowego. Belka ściany północno-zachodniej 
zachowała się na długości 1,65 m. We wnętrzu stwier-
dzono klepisko o grubości do 30 cm oraz palenisko (js. 
299) zlokalizowane przy ścianie północno-zachodniej. 
Palenisko miało rzut zbliżony do prostokąta o wymia-
rach 77 × 113 cm. Było wyłożone gliną, przepaloną 
w trakcie użytkowania, i otoczone przepalonymi ka-
mieniami. Poziom posadowienia budynku: 116,15 m 
n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 okucie pochwy 
noża, 1 gwóźdź, 1 drut; przedmioty ze skóry – liczne 
fragmenty; 36 kości zwierzęcych; mech (uszczelniający 
ściany?).

Js. 301 na arze 54. Piec (palenisko?) na planie owalu 
o wymiarach 2,63 × 1,81 m. Zarejestrowano z niego po-
zostałości paleniska w części wschodniej oraz destrukt 
kanału wlotowego od strony zachodniej. Przy krawę-
dziach północnej i południowej stwierdzono półkoli-
ście przebiegające soczewy gliny, być może pozostało-
ści kopuły pieca. Nie zarejestrowano natomiast śladów 
szkieletu kopuły (ryc. 40). Poziom budowy: 116,30 m 
n.p.m. Inwentarz: 39 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 304 na arze 34. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 75 × 69 cm. W profilu nieregularnie nieckowata, 
o głębokości 26 cm. Jej wypełnisko składało się ze zwie-
trzałej mierzwy z dużą ilością ścinków drewnianych 
i trocin, z soczewami piasku w strefie stropu. Poziom 
zarysu: 116,20 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe 
– 1 nożyczki kabłąkowe; 79 fragmentów naczyń glinia-
nych; liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 305 na arze 34. Jama o rzucie kolistym, średnicy 
80 cm. W przekroju nieckowata, o głębokości 45 cm. 
Wypełniała ją próchnica z piaskiem, a przy dnie odna-
leziono dwie klepki beczki. Poziom stropu: 116,12 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.
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Js. 308 na arze 34. Obiekt o rzucie kolistym, o śred-
nicy 1,3 m i przekroju nieckowatym, głębokości 20 cm. 
W kierunku północno-wschodnim odbiegał od niego 
rów o długości 3,47 m, szerokości 38 cm, głęboki na 
16 cm. Wypełnisko obu części stanowiła ciemnobrązo-
wa próchnica z soczewkami żółtej gliny. Forma obiektu 
sugeruje, że mógł pełnić funkcję rowu drenażowego 
z odstojnikiem. Poziom zarysu: 116,20 m n.p.m. In-
wentarz: wyroby kamienne – 1 osełka, 1 krzemienny 
okruch; 30 fragmentów naczyń glinianych; liczne frag-
menty kości zwierzęcych.

Js. 309 na arze 34. Palenisko na planie trapezu o wy-
miarach 86 × 56 cm. Umieszczono je w niecce o głębo-
kości 12 cm i wypełniono jasnożółtą gliną. Strop gliny 
przykrywała spalenizna i węgle drzewne. Niwelacja: 
116,25 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 310 na arze 34. Jama o rzucie nieregularnym, 
o wymiarach 2,14 × 4,54 m, o łagodnych ściankach 
i płaskim dnie, głębokości 20 cm, wypełniona brunatną 
mierzwą. Poziom zarysu: 116,12 m n.p.m. Inwentarz: 
25 fragmentów naczyń glinianych; 6 kości zwierzęcych.

Js. 311 na arze 64. Jama o rzucie owalnym, o wymia-
rach 99 × 103 cm. W profilu nieckowata, o głębokości 
20 cm. Wypełniała ją żółta glina. W pobliżu zarejestro-
wano kilka dranic krzyżujących się pod kątem prostym, 
być może pozostałości nierozpoznanej konstrukcji. Po-
ziom zarysu: 116,02 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 312 na arze 55. Jama w rzucie czworoboczna, 
o wymiarach 32 × 42 cm. Przekrój wykazał strome 
ścianki i płaskie dno na głębokości 21 cm. Wypełniała 
ją brązowa próchnica. Poziom zarysu: 116,30 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 313 na arach 54, 55. Relikt ścianki o konstrukcji 
plecionkowej, długości 5,8 m, zorientowanej w przybli-
żeniu w osi N-S. Pozostało z niej 25 nieokorowanych 
kołków o średnicy 5–6 cm, rozmieszczonych w odleg- 
łości 15–25 cm od siebie. Równolegle do opisanej kon-
strukcji, po stronie zachodniej, w odległości 30 cm 
znajdował się rząd 3 rzadko rozmieszczonych kołków 
o wymiarach zbliżonych do wyżej opisanych, również 
nieokorowanych. Odległości między nimi wynosiły 
1,3 m. Niwelacja: 115,90 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 314 na arze 55. Zespół 9 kołków zarejestrowany 
na odcinku 85 cm, przebiegający zgodnie z przebie-
giem ścian sąsiednich budynków – w linii E-W z od-
chyleniem na NW-SE. Pierwsze 4 kołki od strony pół-
nocno-zachodniej były okrągłe w przekroju, o średnicy 
4–6 cm, nieokorowane, a 5 kolejnych miało przekrój 
prostokątny o wymiarach od 4 × 5 do 5 × 6 cm. Odleg- 
łość między słupkami wynosiła 7–10 cm. Niwelacja: 
115,97 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 316, 328 na arach 64, 65. Budynek o nierozpozna-
nej konstrukcji. Zachowane z niego elementy stanowią 
zapewne podkłady pod właściwą konstrukcję ścian. 
Miał plan prostokąta o ścianach ustawionych zgodnie 
z przebiegiem ścian budynków sąsiednich. Podkład 
ściany zachodniej zachował się na długości 1,3 m. Były 
to 2 połówki pni o średnicach 16 i 20 cm, długości 1,08 
i 0,52 m. Ścianę południową, o pełnej długości 3,97 m, 
wyznaczono na podstawie dwóch zachowanych ele-
mentów – dranicy o wymiarach 1,28 × 0,21 × 0,04 m 
i połówki pnia o wymiarach 2,3 × 0,22 × 0,1 m. Ścianę 
wschodnią wyznaczały 2 dranice ułożone równolegle, 
o łącznej szerokości 32 cm, długości 2,28 m. W dranice 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 40. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profil js. 301. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 40. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic unit 301. 
Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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te został wbity słup z młodszej konstrukcji. Równolegle 
do ściany wschodniej, od strony wnętrza, zarejestrowa-
no plecionkę o długości 1,9 m, złożoną z kilku kołków 
o średnicy 3–4 cm. Ściana północna nie zachowała się. 
W południowo-zachodnim narożu budynku odkryto 
piec (js. 316) zbudowany na planie owalu. Jego zacho-
wana część miała wymiary 1,56 × 0,92 m. Z konstrukcji 
pieca przetrwały ślady drewnianego szkieletu kopuły – 
kołki o średnicy 3–5 cm i draniczki o wymiarach od 
3 × 5 do 4 × 6 cm, wbite na okręgu wokół paleniska. 
Odległości między kołkami wynosiły 3–8 cm. Paleni-
sko pieca umieszczono w łagodnej niecce o głęboko-
ści 18 cm, wypełniając je gliną, przepaloną następnie 
w trakcie użytkowania (ryc. 41). Poziom użytkowy: 
116,50 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 320 na arze 55. Jama o rzucie owalnym, o wymia-
rach 58 × 92 cm. W profilu trójkątna, o maksymalnej głę-
bokości 46 cm. W zasypie wyróżniały się dwie warstwy 
– starsza składała się z żółtego, sypkiego piasku prze-
mieszanego z szarobrunatną próchnicą, fragmentami 
drewna i trocinami, a młodszą, zasypiskową, tworzył 
jasnożółty, sypki piasek zawierający fragmenty drew-
na. Poziom zarysu: 116,30 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 321 na arach 95, 96. Jama o owalnym zarysie, 
o wymiarach 1,5 × 1,1 m. W przekroju nieckowata, głę-
bokości 20 cm. Wypełniała ją czarna, tłusta próchnica 
z dużą domieszką materiałów organicznych. Poziom 
zarysu: 116,35 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 gwóźdź, 1 przedmiot nieokreślony; liczne fragmenty 
skóry; 31 fragmentów naczyń glinianych; 13 fragmen-
tów kości zwierzęcych.

Js. 329 na arze 21. Palenisko o zarysie owalnym, 
średnicy 49 cm, umieszczone w niecce o głębokości 
21 cm. Nieckę wypełniała szara, przepalona glina z pia-
skiem, przykryta centymetrową warstwą spalenizny. 
Poziom zarysu: 115,93 m n.p.m. Inwentarz: 9 fragmen-
tów naczyń glinianych; 6 fragmentów kości zwierzę-
cych.

Js. 330 na arze 21. Palenisko o zarysie wydłużonego 
owalu o wymiarach 100 × 50 cm, umieszczone w niecce 
o głębokości 19 cm. Jego konstrukcję tworzyła szaro-
żółta glina przemieszana z piaskiem, przepalona i przy-
kryta spalenizną. Poziom budowy: 115,83 m n.p.m. In-
wentarz: 13 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 336 na arze 64. Ściana o konstrukcji plecionko-
wej, o przebiegu w przybliżeniu NE-SW, zachowana 
na odcinku 1,94 m. Zarejestrowano z niej 9 nieoko-
rowanych kołków o średnicy 4–9 cm, wbitych w od-
ległościach 10–22 cm od siebie. W odległości 1,04 m 
na południowy wschód od ostatniego kołka, zgodnie 
z przebiegiem opisywanej ściany, znajdowała się pio-
nowo wkopana dranica oparta na słupie, którą tak-
że można powiązać ze ścianą plecionkową. Wówczas 
jej całkowita długość wynosiłaby 3,3 m. Niwelacja: 
115,94 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 337 na arze 24. Jama w przybliżeniu owalna, 
o wymiarach 164 × 67 cm, w profilu nieckowata, 
o głębokości 45 cm. Wypełniała ją szara próchnica 
przemieszana z popiołem, węglami drzewnymi i grud-
kami surowej gliny. Poziom zarysu: 116,03 m n.p.m. In-
wentarz: 40 fragmentów naczyń glinianych; fragmenty 
kości zwierzęcych.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 41. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profil js. 316. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 41. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic unit 316. 
Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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Js. 342 na arach 23, 24. Rów o długości 10,2 m                  
i szerokości wahającej się od 86 do 90 cm, zorientowany 
w przybliżeniu w linii N-S. Miał przekrój nieckowaty, 
a głębokość wahała się w granicach 12–35 cm. Przy 
jego zachodniej krawędzi stwierdzono trzy występy. 
Pierwszy z nich mieścił się z odległości 1,15 m od krań-
ca północnego. Miał kształt nieregularnego półkola 
o średnicy 1,3 m, w jego obrębie odkryto trzy fragmen-
ty dranic o długości 51–65 cm służące jako podkłady 
(?). Drugi występ znajdował się w odległości 4,6 m od 
północnego krańca rowu, miał formę i wielkość podob-
ne do opisanego wyżej, ale w jego obrębie nie stwier-
dzono obecności drewna. Trzeci występ, stwierdzony 
w odległości 7,35 m od północnego krańca rowu, miał 
w rzucie plan prostokąta o wymiarach 80 × 70 cm. Wy-
pełnisko rowu stanowiła jednolita, ciemnobrunatna, 
tłusta próchnica. Obiekt mógł pełnić funkcję sanitarną 
lub służyć do odprowadzania zużytej wody. Poziom za-
rysu: 116,09 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 sprzączka profilowana, 1 nóż, 1 pręt; fragmenty szkła; 
1 nieokreślony przedmiot z drewna; 60 fragmentów na-
czyń ceramicznych; liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 344 na arach 94, 95. Budynek (?) o nierozpo-
znanej konstrukcji, wzniesiony na planie prostokąta 

o wymiarach 3,74 × 4,76 m, ustawiony dłuższą osią 
w linii E-W (ryc. 42). Zachowały się z niego relikty 
ścian zachodniej i południowej. Ze ściany zachod-
niej przetrwała belka o długości 3,74 m, ociosana do 
prostokąta o przekroju 20 × 18 cm. Pod nią leżała 
belka o podobnych wymiarach. Ściana ta w częściach 
centralnej i północnej była mocno zniszczona przez 
późniejsze wkopy. W narożu południowo-zachod-
nim, po zewnętrznej stronie belki ściany zachodniej, 
mieścił się prostokątny w przekroju słup o wymiarach 
18 × 14 cm, prawdopodobnie związany z konstrukcją. 
Ścianę południową wyznaczały luźno leżące 4 belki 
o maksymalnej długości 4,76 m, ociosane czworobocz-
nie do przekroju o wymiarach 16 × 18, 18 × 20 cm 
i podobne. Obok belek leżały także dranice o wymia-
rach 240 × 25 × 3 cm i mniejsze. Drewno nosiło ślady 
pożaru. Wysokość poziomu budowy: 116,29 m n.p.m. 
Inwentarz: wyroby metalowe – 1 odważnik cylindrycz-
ny, 1 bortenstrecker, 1 sprzączka, 3 noże, 3 gwoździe, 
1 przedmiot nieokreślony, 1 odpad ołowiany; 1 kolia 
z paciorków szklanych; liczne fragmenty skóry; wyroby 
z drewna – 1 pokrywka toczona; ceramika – 1 przęślik, 
1 krążek, 447 fragmentów naczyń; 180 fragmentów ko-
ści zwierzęcych; mech.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 42. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 344. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 42. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 344. 
Phot. J. Nastaszyc
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Js. 345 na arze 54. Piec lub palenisko z obstawą ka-
mienną o rzucie kolistym, średnicy 80 cm. Wewnątrz 
obstawy zarejestrowano 11 śladów po słupkach o śred-
nicy 3–5 cm, prawdopodobnie ze szkieletu kopuły. 
Wnętrze wypełniała szara, plastyczna glina z domiesz-
kami żółtego piasku, przemieszana z węglami drzew-
nymi i plamkami spalenizny. Miąższość placka gliny 
wynosiła 10–12 cm. Poziom zarysu 115,98 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 346 na arze 54. Płytka jama o rzucie owalnym, 
o wymiarach 1,82 × 1,74 m. Miała płaskie dno na 
głębokości 29 cm. Jej wypełnisko – szary piasek z so-
czewkami szaroniebieskiej gliny, próchnicy, popiołu                       
i węgla drzewnego – sprawia wrażenie ruiny zniszczo-
nego urządzenia grzewczego (pieca?). Poziom zarysu: 
115,98 m n.p.m. Inwentarz: 21 fragmentów naczyń gli-
nianych; 14 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 347 na arze 54. Jama o rzucie nieregularnym, 
o wymiarach 1,95 × 1,52 m. Miała przekrój łagodnej 
niecki o głębokości 40 cm. Wypełniała ją brunatna 
próchnica przemieszana z mierzwą, z drobnymi plam-
kami szarej gliny i bardzo rozdrobnionymi fragmen-
tami gruzu szachulcowego. Poziom zarysu: 115,96 m 
n.p.m. Inwentarz: 1 fragment blachy; przedmioty ze 
skóry – 2 wtórnie rozkrojone ścinki; 64 fragmenty na-
czyń glinianych; 35 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 348 na arze 54. Jama o rzucie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach 1,97 × 0,74 m, zorientowana                
w przybliżeniu w osi NW-SE. W przekroju nieckowata, 
o maksymalnej głębokości 40 cm. Wypełniała ją mie-
szanka szarej próchnicy, brunatnej zwietrzałej mierz- 
wy, jasnoszarego i żółtego piasku, węgli drzewnych        
i szaroniebieskiej gliny. Poziom zarysu: 115,98 m n.p.m. 
Inwentarz: 13 fragmentów naczyń glinianych; 3 frag-
menty kości zwierzęcych.

Js. 349 na arze 94. Fragment konstrukcji plecion-
kowej, z której zachowało się 6 kołków osnowy, okrąg- 
łych, niekorowanych, o średnicach 4–6 cm, wbitych 
w odległościach od 15 do 25 cm na głębokość do 
20 cm. W trakcie eksploracji nie stwierdzono śladów 
witek wątku. Niwelacja: 116,20 m n.p.m. Inwentarz: 
brak.

Js. 351 na arze 95. Budynek o konstrukcji słupowej 
z ryglami przyciesiowymi. Zbudowano go na planie 
prostokąta, orientowanego ścianami do głównych stron 
świata. Odkryta w całości ściana wschodnia miała dłu-
gość 4,97 m (ryc. 43). Ściany północna i południowa 
przetrwały na długości do 4,1 m. W narożu południo-
wo-wschodnim zarejestrowano słup o przekroju 11 × 
20 cm. W linii ściany wschodniej leżała belka o długo-
ści 2,15 m, zaostrzona na północnym krańcu (wtórnie 
użyta), na niej spoczywały dwie kolejne, wypełniające 
całą długość ściany. Niższa miała przekrój 20 × 18 cm, 
a jej końce były zaciosane w celu umieszczenia w pio-
nowych pazach słupów narożnych. Trzecia, umieszczo-
na najwyżej belka miała przekrój 15 × 10 cm i miała 
analogiczne zaciosy na krańcach. Ze ściany północnej 
zachowały się: słup umieszczony w odległości 3,17 m 
od naroża północno-wschodniego oraz relikty podkła-
dów pod ściany i samych ścian. Na odcinku od naroża 
północno-wschodniego do słupa wkopanego w ciągu 
ściany stwierdzono 2 okrąglaki o średnicy 12–13 cm, 
zaciosane na końcach. Zachodnie krańce okrąglaków 
w trakcie odkrycia mieściły się w pazie słupa. Dalej 
na zachód od słupa stwierdzono tylko podkłady pod 
dalszą część ściany. Były to dwa elementy – pierwszy 
o długości 27 cm, ułożony poprzecznie do linii ścia-
ny, drugi o długości 42 cm, zgodny z jej przebiegiem. 
Ze ściany południowej zachowały się tylko podkłady 
pod najniższą belkę. Były to wtórnie użyte okrągla-
ki (ze śladami wcześniejszej obróbki), ułożone w linii 
ściany, długości 2,12 m i więcej. Przed północną ścianą 
budynku stwierdzono ślady umocnienia nawierzchni 
drewnem (js. 419, 437) Poziom budowy: ok. 116,00 m 
n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 nóż z drewnia-
ną rękojeścią, 1 nożyczki kabłąkowe, 7 gwoździ, 1 drut, 
1 okucie, 4 odpady metalowe, 1 bryłka żużlu; wyroby 
ze skóry – liczne fragmenty; wyroby z drewna – 1 frag-
ment czerpaka, 4 fragmenty den, 9 klepek, 20 dużych 
klepek, 1 dno, 2 kołki, 1 fragment naczynia tocznego, 
1 fragment naczynia z otworem; ceramika – 1 figurka 
centaura (?), 90 fragmentów naczyń; 305 fragmentów 
kości zwierzęcych; 1 fragment skorupki jajka.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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Js. 352 na arze 95. Relikt umocnienia nawierzchni 
przed wschodnią ścianą budynku js. 351. Z konstrukcji 
zachowały się dwa dźwigary – belki o grubości 12 cm, 
długości do 74 cm, leżące w linii E-W. Na nich ułożono 
w linii N-S dwa legary o długościach 3,19 i 3,14 cm, 
okorowane, o średnicy 15–16 cm. Dranice nawierzchni 
nie zachowały się. Poziom budowy: ok. 116,30 m n.p.m. 
Inwentarz: wyroby metalowe – 1 sprzączka, 1 podko-
wa, 1 podkowiak, 11 gwoździ, 2 bryłki żużlu; 1 pier-
ścionek szklany; fragmenty tkaniny; liczne fragmen-
ty skóry; wyroby z drewna – 1 klepka, 1 dno, 1 sznur 
z łyka, 1 przedmiot nieokreślony; 224 fragmenty na-
czyń glinianych; 54 fragmenty kości zwierzęcych; 1 łu-
pina orzecha; 1 pestka; sierść zwierzęca.

Js. 353 na arach 54, 55. Palenisko o rzucie owalnym, 
o wymiarach 75 × 110 cm, zorientowane dłuższą osią 
w linii NW-SE. Składało się z dwóch warstw – sinozie-
lonej surowej gliny o miąższości 10 cm i leżącej na niej, 
przepalonej gliny koloru żółtego o miąższości 8 cm. Po-
ziom zarysu: 115,75 m n.p.m. Inwentarz: 8 fragmentów 
naczyń glinianych; 3 fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 354 na arze 55. Jama garbarska (?), owalna w rzu-
cie, o wymiarach 0,85 × 1,23 m, w przekroju wannowa-

ta, o głębokości 80 cm. Wypełniały ją: popiół drzewny 
(żółty), węgle drzewne, sierść, strużyny drewna i kora. 
Poziom zarysu: 115,87 m n.p.m. Inwentarz: liczne frag-
menty skóry; 79 fragmentów kości zwierzęcych; sierść.

Js. 356 na arze 54. Jama garbarska (?) o rzucie zbli-
żonym do prostokąta o wymiarach 92 × 79 cm. W prze-
kroju nieregularna, głębokości do 30 cm. Wypełniała 
ją mierzwa mocno przemieszana z jasnym popiołem 
drzewnym, węglami i korą. Poziom zarysu: 115,70 m 
n.p.m. Inwentarz: 35 fragmentów naczyń glinianych; 
18 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 357 na arze 95. Klepki z beczki – luźno rzucone, 
tworzące skupisko o wymiarach 172 × 12 cm. Praw-
dopodobnie służyły jako utwardzenie podłoża przed 
południową ścianą budynku oznaczonego jako js. 351. 
Niwelacja 116,12 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 358 na arze 95. Płot (budynek?) o konstruk-
cji plecionkowej. Pozostały po nim nieokorowane 
kołki osnowy o średnicy 4–5 cm, wbite w odstępach 
13–30 cm, oraz wątek z nieokorowanych witek o śred-
nicy 0,5–1 cm. Plecionka tworzyła linię o przebiegu 
E-W, długości 5,94 m. Niwelacja: 116,06 m n.p.m. In-
wentarz: wyroby metalowe – 1 nóż, 2 bryłki żużlu; wy-

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 43. Wrocław,
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 351. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 43. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 351. 
Phot. J. Nastaszyc
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roby z drewna – 2 klepki, 1 dno, 1 fragment sznurka          
z łyka; 47 fragmentów naczyń glinianych; 54 fragmenty 
kości zwierzęcych.

Js. 361 na arach 55, 65. Jama o rzucie zbliżonym do 
owalu o wymiarach 1,95 × 1,44 m, w przekroju niec-
kowata, o głębokości 70 cm. Wypełniała ją tłusta, bru-
natna mierzwa, z dużą ilością ścinków drewnianych, 
grudkami gruzu ceglanego i soczewkami piasku. Zarys 
stropu: 115,87 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 klucz; 60 fragmentów naczyń glinianych; fragmenty 
kości zwierzęcych.

Js. 365 na arze 22. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 90 × 70 cm, w profilu nieckowata, o głębokości 
38 cm. Wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna próch-
nica przemieszana z fragmentami drewna. Poziom 
zarysu: 116,36 m n.p.m. Inwentarz: fragmenty naczyń 
glinianych; 6 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 366 na arze 54. Jama o rzucie zbliżonym do owa-
lu o wymiarach 2,15 × 2,32 m. W przekroju wanno-
wata, o maksymalnej głębokości 1,2 m. Wypełniała 
ją tłusta mierzwa z soczewkami popiołu, dużą ilością 
strużyn drewna oraz ścinków skór. Zarys uchwycono 
na wysokości 115,60 m n.p.m. Inwentarz: liczne frag-
menty skór; 49 fragmentów naczyń glinianych; 45 frag-
mentów kości zwierzęcych.

Js. 367 na arze 55. Palenisko (?) o rzucie zbliżonym 
do prostokąta o wymiarach 63 × 80 cm. Miało formę 
łagodnej niecki o głębokości 14 cm. Treść niecki stano-
wiła przepalona i spiaszczona glina w kolorze żółtym         
i pomarańczowym. Wystąpiły w niej także śladowe ilo-
ści sierści oraz popiół. Poziom zarysu: 115,81 m n.p.m. 
Inwentarz: 17 fragmentów naczyń glinianych; 4 frag-
menty kości zwierzęcych.

Js. 370 na arach 74, 75. Budynek o konstrukcji 
szkieletowej. Zachowała się z niego przycieś ściany za-
chodniej z narożem południowo-zachodnim. Reszta 
konstrukcji została zniszczona przez młodszy budy-
nek (js. 371). Zachowana belka miała pełną długość 
4,72 m, była obrobiona w czworobok na wymiar 24 × 
20 cm. Na obu końcach miała zaciosy wykonane od 
góry, o głębokości 10 cm, długości 30 cm, służące do 
skonstruowania naroży. W odległości 2,4 m od końca 

północnego wykonane zostało gniazdo o wymiarach 
15 × 11 cm i głębokości 9 cm, służące do osadzenia 
słupa. Bezpośrednio na tym gnieździe w belce wyko-
nany został dodatkowy zacios o wymiarach 24 × 35 cm 
i głębokości 4 cm, mający lepiej stabilizować podstawę 
osadzonego słupa. Wypełnienie ściany tworzyły dra-
nice o szerokości 30–55 cm, grubości 6 cm, założone 
za zewnętrzną krawędź przyciesi i obsypane ciemno-
brunatną próchnicą wypełniającą wolną część wko-
pu pod budynek. Na poziomie częściowo zachowanej 
warstwy użytkowej stwierdzono węgle drzewne prze-
mieszane z bryłami polepy. Miąższość warstwy użytko-
wej oceniono na do 15 cm. Tworzyła ją ubita, brunat-
na próchnica na podsypce z piasku. Relikty budynku 
noszą ślady zniszczenia przez pożar. Poziom budowy: 
nieczytelny, poziom konstrukcji: 115,84 m n.p.m. Data 
dendro: 1214 (-6/+9). Inwentarz: wyroby metalowe –                                                           
1 klucz, 1 punktownik, 1 łańcuch, 18 gwoździ, 3 druty, 
3 przedmioty nieokreślone, 1 bryłka żużlu; przedmioty 
ze skóry – 3 ścinki wtórne; wyroby z drewna – 1 pół-
kula, 1 klepka, 1 fragment dna, 1 półfabrykat rękojeści, 
1 kołek, 1 przedmiot nieokreślony; 1 kamienny przed-
miot nieokreślony; ceramika – 128 fragmentów naczyń 
glinianych, fragmenty ceramiki budowlanej; 102 frag-
menty kości zwierzęcych.

Js. 371, 390, 403 na arach 74, 75. Budynek szkie-
letowy na planie prostokąta wymiarach 6,3 × 5,4 m, 
orientowany ścianami w przybliżeniu do głównych 
stron świata (ryc. 44). W całości zachowała się przy-
cieś ściany północnej, długości 6,3 m, ociosana czwo-
robocznie na wymiar 33 × 20 cm. Na obu końcach 
belki wykonane zostały zaciosy o długości 30 cm, na 
głębokość 8 cm. Na zaciosy nałożone zostały opraco-
wane w analogiczny sposób przyciesie ścian zachod-
niej i wschodniej. W narożach północno-wschod-
nim i północno-zachodnim zachowały się gniazda 
na osadzenie czopów słupów (wymiary 14 × 12 cm, 
głębokość 10 cm). W przyciesi północnej wykonane 
zostało także gniazdo w odległości 3,1 m od końca za-
chodniego (wymiary 18 × 16 cm, głębokość 15 cm). 
Przycieś zachodnia zachowała się do długości 3,3 m. 
W tejże przyciesi, w odległości 2,3 m od zakończenia 
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północnego, wykonano gniazdo (wymiary 15 × 15 cm, 
głębokość 12 cm) pod słup. Przycieś wschodnia prze-
trwała na długości 1,16 m, a z południowej pozostała 
smuga węgli drzewnych. Do oszalowania ścian użyto 
masywnych dranic o szerokości 30–50 cm, grubości 
do 10 cm. Szalowanie wykonano, zakładając dranice za 
zewnętrzną krawędź przyciesi. Zachowały się one do 
wysokości 66 cm, licząc od górnej powierzchni przy-
ciesi. Wkop pod budynek był nieczytelny. W naroż-
niku północno-zachodnim mieścił się rodzaj studni 
zagłębionej w poziom użytkowy na ok. 1,5 m, oszalo-
wanej dookolnie dranicami (js. 390) (ryc. 45). W na-
rożu południowo-zachodnim znajdowała się podobna 
konstrukcja na planie prostokąta (js. 403), częściowo 
oszalowana dranicami i zagłębiona na 1 m. Prawdo-
podobnie oba urządzenia służyły do obniżania pozio-
mu wód gruntowych w zagłębionym wnętrzu. Poziom 
użytkowy budynku był wysypany piaskiem tworzą-
cym warstwę o grubości 5 cm. Na piasku, głównie 
w narożu południowo-zachodnim, odłożyła się war-
stwa drewnianych strużyn, przykrytych następnie 
płatem próchnicy. Na poziomie użytkowym zalegała 
warstwa spalenizny o miąższości do 15 cm. Budynek 
chronologicznie można wiązać z js. 16. Zniszczony 
został na skutek pożaru. Poziom budowy: nieczytelny, 
powyżej 115,80 m n.p.m. Data dendro: po 1225. In-
wentarz: wyroby metalowe – 1 grot strzały, 1 świder, 
1 klucz, 1 nóż, 29 gwoździ, 1 drut zakończony ha-
czykiem; 1 szklany pierścionek, fragmenty naczynia 
szklanego; wyroby ze skóry – 4 fragmenty spodów, 
1 cholewka, inne fragmenty; wyroby z drewna – 
2 przedmioty nieokreślone, 1 sznurek, 10 fragmen-
tów naczyń toczonych; ceramika – 1 przęślik, frag-
menty ceramiki budowlanej, 120 fragmentów naczyń; 
249 fragmentów kości zwierzęcych; ludzkie włosy.

Js. 385 na arze 54. Relikt pieca o konstrukcji ka-
miennej wzmocnionej gliną. Jego rzut poziomy zbliżo-
ny był do owalu o wymiarach 1,17 × 1,14 m. Tok pale-
niska pieca stanowiła wypalona glina tworząca twardą, 
zwartą skorupę miąższości ok. 2 cm. Glina ta została 
nałożona na ściśle ułożonych łamanych kamieniach 
tworzących „bruk” komory pieca. Wokół toku zacho-

wała się dolna część kopuły. Tworzyły ją kamienie ła-
mane w nieregularne bloki o wymiarach od 15 × 18 × 
6 cm do 43 × 27 × 17 cm (ryc. 46). Jej wysokość wy-
nosiła do 30 cm ponad powierzchnię toku. Od strony 
wschodniej znajdował się otwór na wsad. Wokół obiek-
tu, od strony zachodniej i północnej, zarejestrowano 
ścianę plecionkową, która wzmacniała konstrukcję 
(chroniąc glinę przed spłynięciem) bądź odgradzała 
przestrzeń, w której znajdował się piec/palenisko. Ka-
mienna konstrukcja została umieszczona na warstwie 
żółtej gliny z sierścią, która niekoniecznie była związa-
na z funkcjonowaniem opisywanego obiektu. Poziom 
budowy pieca: ok. 115,40 m n.p.m. Inwentarz: 17 frag-
mentów naczyń glinianych.

Js. 397 na arze 24. Jama o wydłużonym prostokąt-
nym zarysie, zorientowana w osi N-S, o wymiarach 
150 × 80 cm. W przekroju miała formę niecki o głę-
bokości 60 cm. Wypełniała ją ciemnobrunatna, tłusta 
próchnica, przesypana w środkowej części szarą gliną 
przemieszaną z piaskiem. W stropie zalegała warstwa 
(20–30 cm) szarobiałej gliny. Poziom zarysu: 116,06 m 
n.p.m. Inwentarz: 4 fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 405 na arach 75, 85. Piec o rzucie owalnym, 
o wymiarach 1,2 × 0,8 m, dłuższą osią położony na linii 
E-W. Na obwodzie pieca stwierdzono kołki o średnicy 
do 4 cm, wbite w odległościach 10–15 cm, pozostałe po 
szkielecie kopuły. Wlot znajdował się od strony północ-
nej, a jego szerokość wynosiła 30 cm. We wnętrzu leża-
ła warstwa o grubości 9 cm, złożona z mocno przepa-
lonej, brunatnej próchnicy zawierającej sporadycznie 
węgle drzewne. W ruinie pieca znajdowały się połówki 
i ćwiartki cegieł o formacie średniowiecznym, surowa 
glina w kolorze szarym i liczne grudy polepy. Poziom 
budowy: ok. 116,20 m n.p.m. Inwentarz: 26 fragmen-
tów naczyń glinianych; 19 fragmentów kości zwierzę-
cych.

Js. 406 na arach 44, 45. Jama zachowana na planie 
połowy owalu o wymiarach 3,82 × 1,97 m (dłuższą osią 
w linii N-S). Miała płaskie dno na głębokości 22 cm od 
zarysu. Na jej dnie leżała warstwa mierzwy o grubości 
do 18 cm, przykryta piaskiem z surową gliną. Poziom 
zarysu: 115,96 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ
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Ryc. 44. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 371. 
Fot. P. Duma

Fig. 44. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 371. 

Phot. P. Duma

Ryc. 45. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 390. 
Fot. P. Duma

Fig. 45. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 390. 

Phot. P. Duma

Js. 410 na arach 84, 94. Umocnienie nawierzchni 
przed północną ścianą budynku js. 351 (?). Po drew-
nianej konstrukcji pozostały belki i dranice zajmujące 
powierzchnię 6,2 (N-S) × 4,8 (E-W) m, ułożone pro-
stopadle do siebie i tworzące pomost pod dranice na-
wierzchni. Elementy te były okorowane, miały zróżni-

cowaną wielkość i sprawiały wrażenie wtórnie użytych. 
Dranice nawierzchni nie zachowały się. Data dendro: 
po 1203. Poziom budowy: ok. 116,15 m n.p.m. Inwen-
tarz: wyroby metalowe – 1 podkowa, 1 gwóźdź; licz-
ne fragmenty skóry; 42 fragmenty naczyń glinianych; 
24 fragmenty kości zwierzęcych.
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Js. 412, 579 na arach 75, 76, 85, 86. Budynek szkie-
letowy na planie prostokąta o wymiarach 4,6 (E-W) × 
więcej niż 7,5 (N-S) m (ryc. 47). Zachowana na długo-
ści 7,5 m przycieś zachodnia została ociosana w czwo-
robok na wymiar 20 × 22 cm. Belka przyciesi wschod-
niej, zachowana na długości 6,8 m, miała przekrój 18 × 
20 cm. W odległościach 2,4, 3,8, 4,2 i 5,1 m, licząc od na-
roża północno-wschodniego, wykonano w niej gniazda 
pod słupy nośne. Gniazda te miały wymiary 10 × 8 cm, 
głębokość 8 cm. Tkwiły w nich resztki słupów zacio-
sanych czworobocznie na wymiar 18 × 15 cm. Trzecia 
z zachowanych belek przyciesiowych, północna, zosta-
ła zaciosana w czworobok na wymiar 15 × 12 cm. Na-
roża połączono na zamek w ten sposób, że na zaciosach 
wykonanych w przyciesiach zachodniej i wschodniej 
osadzona została przycieś północna. Zaciosy zam-
ków miały głębokość 6 i długość 15 cm. W narożu 
północno-wschodnim i północno-zachodnim zacho-
wały się gniazda pod czopy słupów o wymiarach 9 × 
9 cm, głębokości 6 cm. W narożu północno-zachod-
nim przetrwała resztka słupa zaciosanego w czworo-
bok o wymiarach 15 × 10 cm. Analogiczne gniazdo 
wykonane zostało także w przyciesi zachodniej w odleg- 
łości 1,2 m od końca północnego przyciesi. Tu także 
zachowała się resztka słupa zaciosanego w czworobok 
o wymiarach 20 × 20 cm. Pomiędzy wymienionymi 
słupami znajdowało się wejście do budynku, o świetle 

1,1 m. W szerokości otworu wejściowego w przyciesi, 
od strony wewnętrznej, wykonana została paza o szero-
kości do 8 cm i głębokości do 2 cm, w którą pierwotnie 
wchodziło skrzydło drzwi. Zachowała się dolna partia 
drzwi uchylonych do wewnątrz. Drzwi spoczywały dol-
nym czopem w gnieździe wydrążonym w północno-
-zachodnim narożu domu. Wykonano je z pięciu desek 
połączonych ze sobą od strony zewnętrznej drewnia-
ną sztabą (sponem) za pomocą drewnianych kołków. 
W warstwie spalenizny bezpośrednio przy drzwiach 
znajdował się częściowo nadpalony drewniany zamek 
z metalowym mechanizmem. Po zewnętrznej stronie 
otworu wejściowego odnaleziono klucz żelazny. Od 
tej samej strony do wspomnianego wejścia prowadziła 
ziemna rampa o długości 2,2 m, szerokości 1,6 m. Od 
północy rampę ograniczała dranica o szerokości 5 cm 
i wysokości 10 cm, w której od góry wykonana została 
V-kształtna paza o szerokości do 1 cm, do osadzenia 
dranic ścianki. Bok południowy został tylko w części 
oszalowany 5 dranicami o szerokości 10 cm. Po stro-
nie wewnętrznej przy początku rampy znajdowały się 
2 słupy zaciosane w czworobok o wymiarach 30 × 15 
i 20 × 15 cm, podtrzymujące zapewne konstrukcję za-
daszenia. Ze ścian budynku zachowały się do wysokości 
60 cm pionowo założone za przyciesie dranice o szero-
kości 30–50 cm i grubości 4 cm. Relikty budynku nosiły 
ślady pożaru. Wewnątrz budynku zachowały się co naj-
mniej trzy beczki zgniecione przez resztki konstrukcji 
pochodzące z wyższej kondygnacji. Przy południowej 
części budynku, na warstwie użytkowej, zalegały dra-
nice częściowo nachodzące na siebie, o szerokościach 
od 25 do 50 cm, długościach od 60 do 80 cm i grubo-
ści 3–4 cm. Mogły one stanowić część schodów/drabi-
ny na wyższą kondygnację (?). Od strony zachodniej 
przylegała do budynku warstwa gliny, oznaczona jako 
js. 579 – prawdopodobnie niewykorzystany materiał 
budowlany. Data dendro: 1227 (-6/+9). Poziom użyt-
kowy: 114,75 m n.p.m., poziom budowy nieczytelny 
(powyżej 115,52 m n.p.m.). Inwentarz: wyroby meta-
lowe – 1 zamek z elementami mechanizmu, 1 fragment 
kłódki, 1 klucz od zamka, 3 skoble, 1 topór, 3 podkowy, 
100 gwoździ, 4 gwoździe z gładkimi główkami, 1 drut; 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 46. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Profil js. 385. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 46. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Cross-section through stratigraphic unit 385. 

Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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liczne fragmenty skór; wyroby z drewna – 1 pucharek 
toczony, 1 wiosło/łopata, 1 rygiel (?), 3 przedmioty 
nieokreślone, 1 bloczek z kołkiem, 5 małych desek z 
otworami, 15 kołków, liczne fragmenty beczki, 1 frag-
ment łyżki, 1 szpunt; przedmioty kamienne – 1 kulka, 
1 moździerz; ceramika – 1 grzechotka, 1 krążek, 200 
fragmentów naczyń; 54 fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 418 na arach 33, 34. Jama o rzucie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach 1,23 × 1,45 m, zorientowana 
wzdłuż osi N-S. Miała formę niecki o głębokości 14 cm. 
Wypełniała ją ciemnożółta, spiaszczona glina. Poziom 
zarysu: 115,97 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 419 na arze 34. Jama o rzucie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach 1,8 × 1,42 m. Miała łagodne 
ścianki i dno prawie płaskie na głębokości 36 cm. Wy-
pełniała ją szara glina przemieszana z szarobrunatnym 
piaskiem. Poziom zarysu: 115,97 m n.p.m. Inwentarz: 
brak.

Js. 420 na arach 33, 34. Jama po słupie (?), o rzu-
cie owalnym, o wymiarach 56 × 61 cm. Jej centralna 
część była zagłębiona do 65 cm. Wypełnisko obiektu 
stanowiła ciemnoszara glina. Poziom zarysu: 115,97 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 422 na arze 24. Budynek plecionkowy. Odkry-
to z niego fragment linii kołków ściany zachodniej                            
i wschodniej. Zachowało się z niej 12 kołków-draniczek 

o wymiarach 6 × 3,6 × 4 cm i podobnych, tworzących 
ciąg o długości 3,45 m. Odległości między kołkami wy-
nosiły 23–50 cm. Między nimi miejscami pozostawa-
ły słabo czytelne ślady wątku z gałązek. Wnętrze wy-
pełniała próchnica barwy od ciemnoszarej do czarnej              
z grudkami surowej gliny i węglem drzewnym. Kołki 
noszą ślady opalenia wskazujące na zniszczenie kon-
strukcji w trakcie pożaru. Poziom budowy: ok. 116,10 m
 n.p.m. Inwentarz: 1 strzęp skóry; 7 fragmentów naczyń 
glinianych; 10 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 423 na arze 95. Relikt konstrukcji drewnianej. 
Zachowały się z niej dranice ułożone na linii E-W          
w obrębie wykopu o długości 48–56 cm, o szeroko-
ści 16, 20 cm. Jednostka tożsama z js. 344, znajdującą 
się w północnej części badanego ara. Poziom zarysu: 
116,41 m n.p.m. Inwentarz: 28 fragmentów ceramiki; 
36 fragmentów kości; liczne fragmenty skóry.

Js. 424 na arze 44. Jama o nieregularnym kształcie, 
zachowana częściowo (pierwotnie przypuszczalnie                
o rzucie owalnym). Zachowana część (prawdopodob-
nie połowa) obiektu miała wymiary 0,84 × 1,81 m i zo-
rientowana była wzdłuż osi NE-SW. Jej głębokość wy-
nosiła 32 cm, a wypełnisko stanowiła sinoszara glina, 
w której wystąpiły soczewki oraz warstewki żółtopo-
marańczowego piasku. Poziom zarysu: 115,97 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.
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Ryc. 47. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 412. 
Fot. P. Duma

Fig. 47. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
unit 412. Phot. P. Duma
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Js. 425 na arze 44. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 0,8 × 0,64 m, zorientowana wzdłuż osi E-W. 
W profilu nieregularna, o głębokości 20 cm. Jej wypeł-
nisko stanowiła szara, spiaszczona glina przemieszana 
z ciemnoszarą mierzwą z soczewkami żółtej gliny. Po-
ziom zarysu: 115,96 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 428 na arze 95. Jama zachowana w swojej 
wschodniej części. Miała zapewne rzut prostokąta 
o pełnej długości w linii N-S 2,16 m, a zachowanej w li-
nii E-W 86 cm. Miała strome ściany i nieregularne dno 
na głębokości 1,52 m. Ściany były przynajmniej czę-
ściowo szalowane, o czym świadczą pojedynczo zacho-
wane elementy drewniane. Treść wypełniska stanowiła 
ciemnobrązowa mierzwa z fragmentami cegieł i drew-
na. Poziom zarysu: 116,54 m n.p.m. Inwentarz: wyroby 
metalowe – 5 gwoździ; pył szklany; liczne fragmenty 
skóry; wyroby z drewna – 1 naczynie toczone, 2 klepki; 
210 fragmentów naczyń glinianych; 119 fragmentów 
kości zwierzęcych.

Js. 432 na arach 94, 95. Warstwa jasnokremowej, 
zbitej gliny, prawdopodobnie klepisko budynku znisz-
czonego w swej południowej części przez js. 351. Odsło-
nięty wycinek miał powierzchnię 2,6 × 2 m, a grubość 
10–20 cm. Wysokość poziomu budowy: ok. 116,20 m 
n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 blaszka, 2 brył-
ki żużlu; 2 fragmenty naczyń glinianych; 3 fragmenty 
kości zwierzęcych.

Js. 437 na arach 94, 95. Zawalona ściana konstruk-
cji plecionkowej – wykorzystana wtórnie jako utwar-
dzenie podłoża przed północną krawędzią budynku 
js. 351. Tworzyły ją kołki plecionki o średnicy do 4 cm 
i nieokorowane witki o średnicy ok. 1 cm. Na plecion-
ce leżały także luźno rzucone deski o wymiarach 1,9 × 
0,22 × 0,02 m. Niwelacja: 116,11–115,99 m n.p.m. In-
wentarz: wyroby metalowe – 3 gwoździe, 2 okucia; licz-
ne fragmenty skór; 101 fragmentów naczyń glinianych; 
75 kości zwierzęcych.

Js. 454 na arze 94. Jama o owalnym zarysie, o wy-
miarach 220 (E-W) × 100 cm, nieckowata w profilu, 
o głębokości 90 cm. Wypełniała ją ciemnobrązowa 
próchnica z fragmentami drewna. Poziom zarysu: 
116,10 m n.p.m. Inwentarz: 1 metalowy przedmiot nie-

określony; liczne fragmenty skóry; 62 kości zwierzęce.
Js. 464, 465 na arze 85. Budynek zrębowy na pla-

nie kwadratu o bokach długości 5,1 m, zorientowany 
zgodnie z głównymi kierunkami świata. Zachowały 
się dwa wieńce jego konstrukcji (ryc. 48). Z pierwsze-
go wieńca przetrwały: spróchniała belka zachodnia 
o długości ok. 5,2 m wraz z ostatkami, o średnicy do 
17 cm; belka wschodnia na długości 4,3 m, okorowa-
na, o średnicy 18 cm; belka południowa na długości 
3,2 m, także okorowana, o średnicy 17 cm; fragment 
belki północnej na długości 1,2 m, o średnicy 15 cm. 
Narożne zaciosy, czytelne w belkach wschodniej i za-
chodniej, miały głębokość do 6 cm, a ostatki długość 
12–20 cm. Na drugi wieniec składały się belki ociosane 
w czworobok o przekroju 15 × 17 cm. Belka północna 
przetrwała częściowo. Naroża południowo-wschod-
nie i południowo-zachodnie były wzmocnione piono-
wo wbitymi, nieokorowanymi kołkami o średnicach 
5–7 cm. Także ściany południowa, zachodnia i wschod-
nia w połowie swej długości zostały wzmocnione koł-
kami zaciosanymi w czworobok o wymiarach ok. 
5 × 8 cm. Zewnętrzne krawędzie ścian południowej, 
wschodniej i zachodniej zostały oszalowane dranicami 
o różnej długości, położonymi na sztorc i opartymi o we-
wnętrzne krawędzie wieńców. Dranice miały długość od 
1 do 1,55 m i grubość 1–2 cm. We wnętrzu stwierdzono 
trzy fazy klepiska i warstwy użytkowe. Najstarsze z nich 
ułożono na podsypce piaskowej o grubości 4 cm. Były 
słabo, fragmentarycznie zachowane, tworzyła je popie-
lata glina. Na klepisku narosła warstwa ciemnobrunat-
nej próchnicy o miąższości do 8 cm. Na niej z kolei po-
wstało nowe klepisko z jasnoszarej gliny, o miąższości 
do 10 cm, wyłożone na powierzchni strużynami drew-
na. Na drugim klepisku stwierdzono warstwę ciemno-
szarej próchnicy o miąższości ok. 30 cm. Kolejne, trze-
cie klepisko powstało z gliny sinego i ciemnożółtego 
koloru z wtrętami brunatnej próchnicy. Łączna miąż-
szość poziomów użytkowych budynku osiągała 55 cm.

Wewnątrz budynku, w narożu północno-zachod-
nim, zachowały się pozostałości pieca kopułowe-
go (js. 465). Piec miał plan owalu o wymiarach 1,4 × 
1,2 m, dłuższą osią zorientowanego na linii N-S. Zbu-

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ



88

dowano go na podstawie z połówek i mniejszych frag-
mentów cegieł ściśle przylegających do siebie. Przerwy 
pomiędzy nimi zostały wypełnione surową gliną kolo-
ru szarego. Na obwodzie pieca zachowało się 20 kołków 
o średnicach 2–5 cm i nieregularnie ułożone otoczaki, 
osadzone w jasnoszarej glinie, która była budulcem ko-
puły pieca. Wlot znajdował się od strony południowej, 
a krawędzie otworu wyznaczały połówki cegieł ułożo-
ne w dwóch warstwach, określające światło otworu na  
30 cm. Wyróżniono dwie fazy użytkowania wnętrza 
pieca. Pozostały po nich odrębne, nakładające się plac-
ki gliny o grubości każdy do 3 cm, przepalone i spę-
kane w trakcie użytkowania. Ruinę pieca tworzył gruz 
z fragmentów cegieł i brył polepy, osiągający grubość 
do 30 cm. Data dendro: po 1201 dąb. Poziom budo-
wy: 116,10 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 odważnik, 1 odważnik cylindryczny, 1 nóż, 1 oku-
cie pochewki noża, 1 kolec sprzączki, 1 narzędzie (?), 
1 blaszka, 3 odpady ołowiane; przedmioty ze skóry – 
1 ścinek wtórny, 1 krążek; 3 klepki drewniane; 1 osełka; 
ceramika – 156 fragmenty naczyń, 3 cegły; 105 frag-
mentów kości zwierzęcych.

Js. 466 na arach 84, 85. Drewniane umocnienie 
powierzchni o wielkości ok. 5 (N-S) × 7 (E-W) m. Na 
konstrukcję składało się do 5 okorowanych legarów 
o średnicy 20–24 cm, w różnym stanie zachowa-
nia, długości 1,1–3,9 m, ułożonych w odległościach 

0,9–1,3 m. Na legarach ułożono zgodnie z kierunkiem 
E-W dranice i połowizny belek. Połowizny wykonano 
z pni o średnicach 12–27 cm. Część z nich była wtórnie 
użyta, o czym świadczą ślady wcześniejszej obróbki do 
innych konstrukcji. Dranice miały długość do 2,2 m, 
szerokość 15–20 cm i grubość do 5 cm. Data dendro: po 
1216. Poziom budowy: 116,02 m n.p.m. Inwentarz: wy-
roby metalowe – 3 gwoździe, 1 drut, 1 okucie; 15 frag-
mentów skóry; wyroby z drewna – 1 fragment łyżecz-
ki, 18 klepek, 4 fragmenty den, 5 fragmentów naczyń 
toczonych; 1 kościany grzebień tkacki; 408 ułamków 
naczyń glinianych; 373 fragmenty kości zwierzęcych.

Js. 474 na arze 95. Relikt konstrukcji plecionko-
wej. Zachowały się z niej 2 rzędy kołków wbitych 
w linii SE-NW, na długości ok. 3 m. Rzędy były od-
dalone od siebie o 50–60 cm. Kołki były nieokorowa-
ne, rozmieszczone w odstępach 16–22 cm. Niwelacja: 
116,40–116,37 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
2 gwoździe, 1 bryłka żużlu; liczne fragmenty skór; licz-
ne fragmenty drewna; 133 ułamki naczyń glinianych.

Js. 479 na arze 95. Płot (?) plecionkowy. Zarejestro-
wano z niego odcinek o długości 5,3 m, biegnący w linii 
N-S. Osnowę tworzyły nieokorowane kołki o średnicy 
4 cm, wbite w odległościach 22–38 cm. Pomiędzy nimi 
zachował się wątek z witek o średnicy ok. 1 cm. Niwela-
cja: 116,19 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Ryc. 48. Wrocław,
 pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 464. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 48. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 464. 

Phot. J. Nastaszyc
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Js. 481 na arze 95. Drewniane umocnienie na-
wierzchni na powierzchni 2,15 × 2,66 m. Konstrukcję 
tworzyły dwa legary długości do 2,15 m, o średnicach 
15 i 20 cm, okorowane, ułożone na linii N-S, oddalone 
od siebie o 1,72–1,56 m. Na legarach ułożone były po-
przecznie dranice o długościach do 2,66 m, szerokości 
19–28 cm, grubości 5–7 cm. Poziom budowy: 116,25 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 485 na arach 31, 32. Jama w rzucie owalna,                       
o średnicy 82 cm, w przekroju nieckowata, o głębokości 
maksymalnej 40 cm. Wypełniała ją ciemnobrunatna, 
zbita próchnica z dużą ilością drobnych ścinków drew-
na. Poziom zarysu: 115,76 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 489 na arze 33. Fragment ściany plecionkowej 
o przebiegu zbliżonym do osi N-S, zarejestrowanej na 
odcinku 1,38 m. Z jej konstrukcji przetrwało 7 kołków 
ustawionych liniowo i 2 kołki w linii równoległej. Nie-
okorowane paliki miały przekrój o średnicy 4–9 cm          
i rozmieszczone były w odległościach od 10 do 27 cm. 
Niwelacja: 116,19–115,99 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 503 na arze 85. Relikt plecionki (płot?) biegną-
cej po łuku z NE na SW. Budowały ją czworobocznie 
zaciosane kołki o wymiarach 3 × 10 i 4 × 5 cm oraz 
kołki nieokorowane o średnicach 3,5–6 cm. Odległo-
ści pomiędzy nimi wynosiły 25–30 cm. Nie wszystkie 
kołki plecionki zachowały się. W jej wschodniej części 
występowały razem słupki i kołki. Wszystkie były za-
ciosane na końcach i wkopane na głębokość do 20 cm. 
Niwelacja: 116,01 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 507 na arze 96. Palenisko o zarysie owalu o wy-
miarach 90 × 136 cm. Jego konstrukcję tworzyły oto-
czaki i ich fragmenty o średnicy 10–16 cm oraz frag-
menty cegieł formatu średniowiecznego, osadzone         
w jasnokremowej glinie. Całość zagłębiona była na  
30 cm. Poziom zarysu: 115,94 m n.p.m. Inwentarz: licz-
ne fragmenty naczyń glinianych; liczne kości zwierzęce.

Js. 511, 512 na arach 95, 96. Budynek o konstrukcji 
szkieletowej, zagłębiony na 1,18 m od poziomu zarysu. 
Wkop pod budynek (js. 512) wykraczał na 20–35 cm 
od krawędzi konstrukcji. Odsłonięto ścianę zachodnią 
oraz fragmenty ścian północnej i południowej. Długość 
przyciesi ściany zachodniej, ociosanej czworobocznie 

do wymiarów 20 × 25 cm, wynosiła 4,95 m. Przyciesie 
ścian północnej i południowej uchwycono na długości 
56 i 25 cm. W narożach, połączonych na zamek ciesiel-
ski, tkwiły słupy nośne zamocowane w gniazdach czo-
powych. Przekroje słupów miały wymiary 14 × 16 cm. 
Ściany skonstruowano, zakładając pionowo dranice 
za krawędzie przyciesi i zasypując wolną część wkopu 
fundamentowego. Relikty domu noszą ślady pożaru. 
Daty dendro: 1214 (-6/+9), po 1217. Poziom budowy: 
powyżej 116,10 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalo-
we – 1 nóż, 1 gwóźdź; liczne fragmenty skór; wyroby 
z drewna – 5 fragmentów naczyń toczonych, 1 frag-
ment dna naczynia klepkowego; 37 fragmentów na-
czyń glinianych; liczne kości zwierzęce.

Js. 514, 542, 584 na arze 64. Budynek w konstrukcji 
szkieletowej (js. 542), umieszczony we wkopie o głę-
bokości co najmniej 85 cm, mocno zniszczony przez 
młodszy dom (js. 541). Z konstrukcji przetrwała belka 
przyciesiowa ściany wschodniej i fragment przycie-
si ściany południowej (ryc. 49). Zachowana w całości 
przycieś wschodnia miała długość 4,99 m i przekrój 
o wymiarach 11 × 22 cm. Jej końcówki zaciosano na 
długości 22 cm, przygotowując do nałożenia przyciesi 
ścian prostopadłych. W połowie długości stwierdzono 
gniazdo czopowe o wymiarach 13 × 6 cm, głębokości 
6 cm. Przycieś południowa, nałożona w narożu na opi-
saną wyżej belkę, przetrwała na długości 2,7 m. Pod słup 
narożny wydłutowano otwór czopowy o wymiarach 9 
× 13, głębokości 8 cm. Ślady ścian nie zachowały się. 
Relikty budynku nosiły ślady zniszczenia przez ogień.

W południowo-wschodniej części budynku mie-
ścił się piec do suszenia zboża/wędzarnia (?) z komo-
rą na planie owalu o wymiarach 76 × 80 cm, od której 
w kierunku zachodnim, zgodnie z orientacją budyn-
ku, odchodził kanał wlotowy o wymiarach 30 × 115 
cm         (js. 584). W profilu komora pieca miała przekrój 
nieckowaty, o głębokości 32 cm, a kanał przekrój pro-
stokątny o miąższości do 10 cm. Pozostałości komory 
i kanału wypełniała surowa, spiaszczona glina prze-
mieszana z gruzem ceglanym i polepą. W wypełnisku 
komory znaleziono ponadto soczewkę przepalonego 
ziarna. Nie stwierdzono występowania drewnianych 
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elementów konstrukcyjnych. Data dendro: po 1192. 
Poziom budowy: 116,16 m n.p.m. lub wyżej. Inwentarz:          
186 fragmentów naczyń glinianych; liczne fragmenty 
kości zwierzęcych; przepalone ziarna zbóż.

Js. 515 na arach 43, 53. Konstrukcja plecionkowa 
układająca się w naroże budynku (?). Ściany zoriento-
wane były wzdłuż osi NW-SE, w przybliżeniu zgodnie 
z orientacją pobliskich równoczasowych konstrukcji. 
Zarejestrowano dwie ściany: południowo-zachod-
nią o długości 2,45 m, z której zachowało się 10 słup-
ków osnowy (wraz z narożnym), oraz południowo-
-wschodnią o długości 2,26 m, zbudowaną z 8 słupków 
(z narożnym; łącznie 17). Słupki te były ociosane do 
czworoboku lub trójkąta o wymiarach 3 × 5,4 × 7,8 × 
10 cm i podobnych. Miejscami zachował się także wą-
tek z witek o średnicy ok. 1 cm. Niwelacja: 116,20 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 518 na arach 43, 44. Fragment ściany plecionko-
wej zarejestrowany na długości 83 cm, zorientowany 
wzdłuż osi NE-SW. Zbudowany był z 12 kołków ocio-
sanych do czworoboku o wymiarach 1,5 × 3,2 × 4,2 × 
3 cm i podobnych. Ich długość wynosiła 23–80 cm. 
Słupki zostały zaostrzone i wbite w podłoże. Niwelacja 
poziomu użytkowego: ok. 116,20 m n.p.m. Inwentarz: 
brak.

Js. 522 na arach 43, 53. Ciąg plecionki o długości 
3,8 m, o przebiegu w przybliżeniu w linii NW-SE, czyli 
zgodnie z orientacją sąsiadujących konstrukcji. Odkry-
to z niej kołki o przekroju okrągłym, średnicy 8–10 cm, 
oraz ociosane do czworoboków o wymiarach 4 × 6, 5 × 8, 
4 × 10 cm i podobne. Łącznie zachowało się 10 kołków. 
Poziom budowy: ok. 116,20 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 527 na arze 96. Jama o zarysie owalu (częścio-
wo odsłonięta) o zachowanych wymiarach 82 × 96 cm. 
Dłuższą osią ułożona na linii E-W. W przekroju niecko-
wata, o głębokości przekraczającej 50 cm. Jej najniższą 
część wypełniał ilasty piasek z licznym udziałem bru-
natnej próchnicy (miąższości ponad 15 cm), na któ-
rym leżała ciemna próchnica z zawartością skórzanych 
ścinków (do 15 cm), przykryta z kolei ciemnobrunatną 
próchnicą (20 cm). Poziom zarysu: 116,10 m n.p.m. In-
wentarz: wyroby ze skóry – 1 futerał na topór, 1 sakiew-
ka; 103 fragmenty skóry; 24 ułamki naczyń glinianych.

Js. 538, 539 na arze 84. Budynek (?). Przetrwał               
z niego szalunek (js. 538) stanowiący prawdopodobnie 
część południowej ściany budynku i fragment klepiska 
(js. 539) we wnętrzu. Konstrukcja szalunku składała 
się z belki o długości 3,5 m, ociosanej czworobocznie 
na wymiar 15 × 18 cm, oraz zachodzącej na nią poło-
wą swej długości, od strony południowej, okorowanej 
belki o długości 1,88 m i średnicy 16 cm. Od południa 
do wspomnianej belki przylegała dranica o długości 
1,88 m, szerokości 19 cm i grubości 2 cm. Do zachod-
niego krańca tejże belki przylegała kolejna dranica, 
o długości 1,08 m, szerokości 17 cm i grubości 
4–6 cm. Dodatkowo od południa całość była wzmoc-
niona  dwoma kołkami o średnicach 10 oraz 16 cm, 
od północy natomiast otoczakami o średnicach 10 
i 23 cm oraz cegłą. Mieszczące się na północ od ściany 
klepisko miało plan wydłużonego owalu o nieregular-
nych krawędziach, o wymiarach 1,2 × 4,2 m. Tworzyła 
je glina sinego koloru, miąższości 15–20 cm, w stropie 
spieczona. Poziom budowy: 115,16 m n.p.m. Inwen-
tarz: wyroby metalowe – 1 ostroga, 1 nóż, 1 okucie, 

Ryc. 49. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 542. 
Fot. M. Mackiewicz 

Fig. 49. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 

unit 542. 
Phot. M. Mackiewicz
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1 okucie drzwi; liczne fragmenty skór; wyroby z drewna 
– 3 fragmenty naczyń toczonych, 1 łuczywo, 1 przed- 
miot w kształcie szpatułki; 144 ułamki naczyń glinia-
nych; 74 kości zwierzęce.

Js. 543 na arze 45. Palenisko (piec?) o rzucie owal-
nym, o wymiarach 91 × 111 cm. Tok paleniska tworzył 
gliniany placek o grubości 2 cm, przykryty warstwą 
przemieszanej gliny surowej i przepalonej, o miąż-
szości 8 cm. W stropie zarejestrowano także niewiel-
kie fragmenty łamanych kamieni, fragmenty gruzu 
szachulcowego (kopuła?) oraz skorupy pochodzące 
z jednego naczynia. Poziom budowy: 116,02 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 544 na arze 55. Budynek plecionkowy, przeba-
dany częściowo. Zachowała się z niego ściana długości 
3,6 m, przebiegająca wzdłuż osi NW-SE, oraz zaokrąg- 
lone naroże wschodnie. Z plecionki zarejestrowano 
12 kołków osnowy o średnicy 6–8 cm, rozmieszczo-
nych w odległościach 24–28 cm od siebie. Wątek wyko-
nano z witek o średnicy 1–2 cm. We wnętrzu, prostopa-
dle do ściany, leżały 2 dranice o wymiarach 117 × 16 × 3 
 i 139 × 20 × 4 cm, służące zapewne jako legary podłogi. 
Poziom budowy: 116,10 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 546 na arach 45, 55. Lokalne umocnienie na-
wierzchni. Tworzyły je ułożone równolegle dranice       
o wymiarach 180 × 20 × 7, 176 × 19 × 12 cm i podobne. 
Część z nich świadczyła o wtórnym użyciu. Konstruk-
cja była mocno zniszczona, dranice były przesunięte  
w stosunku do pierwotnego ułożenia. Niwelacja: 
116,67–116,10 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 550 na arze 35. Budynek (?), z którego frag-
mentarycznie zachowały się dwie ściany. Ścianę pół-
nocno-wschodnią wyznaczała leżąca płasko dranica 
o wymiarach ponad 235 × 26 × 4 cm. Ściana północno-
-zachodnia zbudowana była w systemie palisadowym. 
Zachowały się z niej 2 dranice – jedna o wymiarach 70 
× 22 × 3 cm, umieszczona na sztorc, i druga, wkopana 
pionowo, o wymiarach 42 × 24 × 4 cm. Konstrukcja 
naroża nie zachowała się. W biegu ścian zarejestro-
wano także 2 nieokorowane słupy o średnicach 18 
i 19 cm. W ścianie północno-wschodniej – 106 cm od 
naroża, w ścianie północno-zachodniej – 96 cm od na-

roża. Poziom budowy: ok. 116,30 m n.p.m. Inwentarz: 
brak.

Js. 558 na arze 94. Budynek zrębowy. Poprzedzał 
późniejszy budynek js. 533. Zachowały się z niego              
2 belki z zaciosami ze ścian zachodniej i południowej, 
wyznaczające jego powierzchnię na 4,26 × 4,58 m. Bel-
ka ściany wschodniej miała długość 4,26 m i szerokość 
18 cm. Ze ściany zachodniej przetrwały 2 fragmen-
ty belek o łącznej długości 4,58 m. Poziom budowy: 
116,31 m n.p.m. Inwentarz: przemieszany z js. 559.

Js. 559, 560 na arze 94. Budynek zrębowy poprze-
dzający tej samej konstrukcji dom js. 558. Zachowała 
się jego północno-wschodnia część. Belka najniższe-
go wieńca ściany wschodniej przetrwała na długości       
314 cm. Jej średnica wynosiła 14 cm, a narożny zacios 
na belkę poprzeczną miał długość 20 cm. Po belce 
ściany północnej zachował się negatyw o szerokości                       
17 cm. W północno-wschodnim narożu mieścił się piec 
(js. 560) na planie czworoboku z zaokrąglonymi naro-
żami, o wymiarach 1,28 (E-W) × 1,1 (N-S) m (ryc. 50). 
Na obrzeżach czworoboku stwierdzono ciąg kołków       
o średnicy 5–6 cm, osadzonych w jasnoszarej glinie, 
tworzących wspólnie z nią konstrukcję kopuły. We-
wnątrz komory pieca leżała warstwa węgli drzewnych 
osiągająca grubość 6 cm, przykryta rumoszem z prze-
palonej gliny. Poziom budowy domu: 116,20 m n.p.m. 
Inwentarz: wyroby metalowe – 1 nóż, 2 gwoździe,       
1 pręt; 1 fragment skóry z otworami; ceramika – 1 przę-
ślik, 100 fragmentów naczyń; 14 kości zwierzęcych.

Js. 566 na arze 24. Drewno bez układu kon-
strukcyjnego. Luźno rozrzucone dranice o długości                            
22–97 cm, przy różnych przekrojach i ich wymiarach. 
Obok nich zarejestrowano także jeden pień o długości 
1,77 m, średnicy 25 cm. Niwelacja: 116,20 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 567 na arach 73, 74. Budynek o konstrukcji 
szkieletowej, zagłębiony w podłoże. Odkryto jego połu-
dniową część, wraz z fragmentem wkopu fundamento-
wego. Reszta została zniszczona przez późniejsze kon-
strukcje. Po ścianie południowej przetrwał negatyw         
o długości 5,73 m, do którego dochodziły negaty-
wy ścian zachodniej o zachowanej długości 90 cm 
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i wschodniej o długości 1,1 m. Z wypełnienia ścian 
pozostały fragmenty zlokalizowane w narożu połu-
dniowo-zachodnim. Składały się na nie dranice szero-
kości 23–37 cm, grubości 6–8 cm, pionowo założone 
za przyciesie (niezachowane). Przy negatywie przyciesi 
ściany wschodniej znajdowały się dranice o szeroko-
ści 15 i grubości 5 cm. Na zachowanych elementach 
drewnianych widoczne były ślady pożaru. We wnętrzu 
budynku leżała warstwa o miąższości 20 cm, złożona                     
z przepalonej polepy, zmieszanej z surową gliną. Pozio-
mu budowy nie ustalono, poziom konstrukcji: 115,60 
m n.p.m. Inwentarz: 6 fragmentów naczyń glinianych; 
kilka kości zwierzęcych.

Js. 568 na arze 35. Relikt budynku, z którego zacho-
wało się naroże północne i towarzyszące mu fragmen-
ty ścian północno-wschodniej i północno-zachodniej.        
Z konstrukcji ściany północno-wschodniej zachowała 
się ułożona płasko belka, ociosana do prostokąta o wy-

miarach 9 × 13 cm i długości 1,09 m. Ścianę północ-
no-zachodnią, wzniesioną w systemie palisadowym, 
tworzyły wkopane pionowo dranice o szerokościach 
25–34 cm, grubości 3–4 cm. Łączna długość tego od-
cinka ściany wynosiła 1,28 m. W odległości 1,3 m od 
domniemanego północnego naroża odkryto słup ocio-
sany do prostokąta o wymiarach 12 × 14 cm, z pionową 
pazą po stronie południowo-wschodniej. Poziom bu-
dowy: 116,10 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 572 na arze 104. Odcinek plecionki (płot?) 
o przebiegu N-S, stwierdzony na długości 1,5 m. 
Tworzyło go 5 kołków o średnicach 5–7 cm, wbitych             
 w odleg- łościach 24–28 cm, z zachowanym wątkiem 
z gałązek o średnicy 0,5 cm. Poziom budowy: 116,09 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 574 na arach 25, 35. Relikt ściany w konstruk-
cji palisadowej, zorientowanej w osi NW-SE, zare-
jestrowanej na długości 2,4 m. W jej biegu odkryto                                    
6 wkopanych pionowo, przylegających do siebie dranic 
o szerokości 32–42 cm, grubości 4–5 cm. Dranice 
ustabilizowano nieokorowanymi kołkami o średnicy 
5–7 cm, wbitymi po północnej stronie ściany. W od-
ległości 48 cm od ostatniej dranicy, w kierunku pół-
nocno-zachodnim, odkryto kołek prawdopodobnie 
należący do opisywanej konstrukcji. Poziom budowy: 
116,15 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 576 na arach 25, 35. Klepisko (?). Warstwa su-
rowej szarożółtej gliny układająca się w czworobok 
o wymiarach 1,81 × 2,63 m, miąższości 8–11 cm. Jej 
południowa część wykraczała poza obszar badań. Cha-
rakter warstwy pozwala interpretować ją jako klepisko 
niezachowanego budynku naziemnego. Poziom budo-
wy: 115,89 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 580 na arach 94, 104. Relikt umocnienia na-
wierzchni na północ od studni (js. 519). Tworzyło 
ją kilka elementów nałożonych prostopadle na sie-
bie – belka o średnicy 20 cm i długości 1,8 m, 5 be-
lek o średnicy 12–16 cm i długości do 2 m. Niwelacja: 
116,20–115,95 m n.p.m. Inwentarz: wyroby z drewna 
– 2 klepki, 1 fragment naczynia toczonego; liczne frag-
menty skór; ceramika – 1 miniaturowe naczynie szkli-
wione, 95 fragmentów naczyń; liczne kości zwierzęce.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 50. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 559 i 560. Fot. J. Nastaszyc 

Fig. 50. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic units 559 and 560. 

Phot. J. Nastaszyc
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Js. 581, 589 na arach 56, 66. Budynek szkieleto-
wy we wkopie fundamentowym (js. 581). Orientacja 
budynku była zgodna z otaczającą zabudową. Wkop 
pod budynek rozpoznano fragmentarycznie w niższej 
strefie. Z konstrukcji budynku zarejestrowano przy-
cieś ściany północnej o długości co najmniej 4,53 m. 
Ociosano ją do przekroju prostokąta o wymiarach  
19 × 22 cm. W końcówce zachodniej, od spodu belki, 
wykonany był zacios zamka o długości 27 cm z otwo-
rem czopowym o wymiarach 10 × 11 cm. Przycieś 
zachodnia została wyjęta podczas rozbiórki budyn-
ku. W odległości 1,82 m na wschód znajdowało się 
kolejne gniazdo czopowe, prostokątne, o wymiarach        
8 × 19 cm, na osadzenie słupa nośnego. W pobliżu 
naroża północno-zachodniego odkryto 2 pionowo 
umieszczone dranice, będące prawdopodobnie po-
zostałością ściany zachodniej. Daty dendro: po 1228, 
1227 (-3/+9). Wysokości poziomu budowy nie usta-
lono (wyżej niż 115,98 m n.p.m.), poziom przyciesi: 
115,10 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 583 na arze 64. Jama w rzucie owalna, o wymia-
rach 65 × 76 cm. W przekroju nieckowata, o głębokości 
41 cm, wypełniona ciemnobrunatną próchnicą z dużą 
ilością polepy i spalenizny. Poziomu zarysu nie odtwo-
rzono, zarejestrowano tylko strefę poniżej wysokości 
115,06 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 590 na arach 24, 25. Jama o rzucie nieregular-
nym, o wymiarach 0,74 × 1,32 m, w przekroju niec-
kowata, o głębokości 61 cm. Wypełniała ją próchnica 
przemieszana ze spalenizną i ścinkami drewna, przy-
kryta w stropie cienką warstwą szarej surowej gliny. Po-
ziom zarysu: 116,05 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 591 na arze 25. Podsypka pod budynek (?). 
Warstwa szarego piasku usypana w zarys czworoboku            
o wymiarach 2 × 2,2 m, miąższości do 30 cm. Jej połu-
dniowa część wykraczała poza teren wykopu. Niwela-
cja: 115,93–115,60 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 596 na arze 64. Budynek szkieletowy. Prze-
trwały z niego: fragment przyciesi ściany wschodniej 
i fragment szalunku ścian. Zachowany fragment belki 
przyciesiowej miał długość 3,52 m, a jej czworoboczny 
przekrój miał wymiary 12 × 23 cm. Otwór czopowy za-

rejestrowany w narożu południowo-wschodnim miał 
wymiary w rzucie 8 × 12 cm. W odległości 1,68 m od 
narożnego umieszczone było gniazdo o rzucie prosto-
kąta o wymiarach 9 × 20 cm i głębokości 6 cm, służące 
do osadzenia słupa nośnego. Za zewnętrzną krawędź 
przyciesi założone były pionowe dranice szalunku 
ścian. Ich szerokości wynosiły do 33 cm. Dranice miały 
przekrój wydłużonych klinów, a ich krawędzie nakła-
dały się na siebie (cieńsza na grubszą). Budynek uległ 
spaleniu. Data dendro: po 1234. Poziomu budowy nie 
ustalono, poziom konstrukcji: 115,89–115,35 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 597 na arze 66. Relikt ściany o konstrukcji palisa-
dowej, zorientowanej w osi N-S, zachowanej na odcin-
ku 2,57 m. Tworzyło ją 11 pionowo wkopanych dranic 
o wymiarach 45 × 26 × 4, 40 × 21 × 4 cm i podobnych. 
Konstrukcja została zniszczona przez pożar. Reszta 
konstrukcji, a także poziom użytkowy, nie zostały zare-
jestrowane. Niwelacja: 115,55–115,10 m n.p.m. Inwen-
tarz: brak.

Js. 624 na arach 55, 56. Negatyw po budynku, o wy-
miarach zachowanej części 3,03 × 1,02 m, zorientowa-
nym zgodnie z otaczającą go zabudową. Wypełnisko 
wkopu stanowiła spiaszczona szara glina z soczewkami 
surowej gliny żółtej. Z konstrukcji zarejestrowano wy-
łącznie jedną dranicę wbitą pionowo, prawdopodobnie 
ze ściany zachodniej, o wymiarach w przekroju 40 × 
6 cm i zachowanej długości 82 cm. Poziom budowy: 
116,24 m n.p.m. lub wyżej. Inwentarz: brak.

Js. 629 na arze 103. Jama w rzucie nieregularna, 
o wymiarach 2,28 (E-W) × 2,63 (N-S) m. W przekroju 
była nieckowata, o głębokości dochodzącej do 32 cm. 
Wypełnisko jamy stanowiła jasnoszara glina przemie-
szana z ciemną próchnicą i ścinkami skór. Poziom 
zarysu: 115,74 m n.p.m. Inwentarz: liczne fragmenty 
skór; 58 fragmentów naczyń glinianych; 71 kości zwie-
rzęcych.

Js. 630 na arze 103. Jama w rzucie owalna, o wy-
miarach 90 × 79 cm, o płaskim dnie na głębokości                
11 cm. Wypełniała ją czarna mierzwa. Poziom zarysu:        
115,63 m n.p.m. Inwentarz: 4 fragmenty naczyń glinia-
nych; 3 kości zwierzęce.
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Js. 631 na arze 103. Jama o rzucie owalnym, o wy-
miarach 1,56 × 1,16 m, w przekroju nieckowata, głębo-
kości powyżej 40 cm. Jej wypełnisko stanowiła ciemno-
szara mierzwa z dużą domieszką skór. Poziom zarysu: 
115,64 m n.p.m. Inwentarz: liczne fragmenty skór;  
10 fragmentów naczyń glinianych; 14 kości zwierzęcych.

Etap IIIb grupuje pozostałe obiekty związane 
z warstwą oznaczoną jako js. 16. Zaliczono do niego 
143 jednostki stratygraficzne, tworzące 90 wyodrębnio-
nych obiektów nieruchomych (ryc. 51). Są to:

Js. 8 na arze 72. Relikt szkieletowej konstrukcji 
drewnianej, zarejestrowany poniżej murów nowo-
żytnej fontanny (js. 4). Zachowały się z niej 2 dranice 
o wymiarach 84 × 11 × 9 oraz 148 × 21 × 13 cm. Zostały 
ułożone prostopadle i połączone zamkiem z czopem. 
Nie powiązano ich z żadną inną konstrukcją. Wysokość 
stropu: 116,50 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 31, 32, 33, 34, 36 na arze 73. Relikt budynku 
drewnianego o konstrukcji szkieletowej. Zbudowa-
no go we wkopie (js. 31) wychodzącym od pozio-
mu 116,82 m n.p.m. Zachowały się z niego: fragment 
wkopu, relikt ściany południowej oraz fragmenty 
ścian wschodniej i zachodniej (ryc. 52). Głębokość 
wkopu wynosiła 1,3 m od stropu js. 16, uznano więc, 
że taki był maksymalny poziom zagłębienia obiektu                                                                                  
w podłoże. Wkop pod budynek wykraczał poza relik-
ty konstrukcji na odległość do 80 cm. Wypełniony był 
szarą gliną przemieszaną z grudkami polepy i próch-
nicą. Południowa ściana budynku miała pełną długość        
4,94 m. Przetrwała z niej belka przyciesiowa, fragmen-
ty 3 słupów (stojaków) konstrukcji nośnej (i 1 otwór po 
wyjętym słupie) oraz dranice ścian. Belka przyciesiowa 
była ociosana do czworoboku o wymiarach w przekro-
ju 22 × 16 cm. Słupy nośne umieszczono w narożach, 
a 2 w linii ściany w odległości 1,43 i 2,91 m od naroża po-
łudniowo-wschodniego. Osadzono je w otworach czo-
powych o wymiarach 7–8 × 11 cm. Ich dolne końców-
ki były uformowane w czop rozmiarów odpowiednich 
do otworu. Dranice ściany południowej były założone 
za zewnętrzną krawędź belki przyciesiowej. Niektóre 
z nich straciły pierwotną pozycję po zniszczeniu budyn-
ku. Poszczególne dranice zachowały się do wysokości 91 

cm. Ich szerokości wahały się od 28 do 34 cm, a grubość 
wynosiła ok. 6 cm. Ściana wschodnia zachowała się na 
długości 3,92 cm. Poza słupem narożnym (południowo-
-wschodnim) w ciągu ściany mieścił się słup umieszczo-
ny w odległości 2,18 m od naroża, w otworze czopowym 
o wymiarach 10,5 × 10 cm. Końcówka słupa uformo-
wana była w czop wielkości odpowiedniej do otworu. 
W ciągu ściany wschodniej, w odległości 2,7 m od po-
łudniowo-wschodniego naroża, zarejestrowano wycios 
(pazę) o szerokości 6 cm, zachowany na długości 22 cm, 
a w nim resztkę dranicy. Za przycieś wschodnią założo-
no dranice, z których przetrwało 7, o szerokościach wa-
hających się od 22 do 31 cm. Przetrwały one do wysoko-
ści 36 cm od górnej krawędzi przyciesi. Zachodnia belka 
przyciesiowa zachowała się we fragmentach o łącznej 
długości 3,4 m. Zarejestrowano w niej tylko słup na-
roża południowo-zachodniego. Ścianę skonstruowano 
w sposób analogiczny do pozostałych, zakładając dra-
nicę za przycieś. Przetrwały z niej 3 fragmenty dranic 
o szerokości do 29 cm. We wnętrzu budynku, na pozio-
mie wyznaczonym przez dolną krawędź przyciesi, stwier-
dzono podsypkę z piasku (js. 36), grubości do 3 cm, na 
której wytworzyła się warstwa próchnicy. Budynek został 
spalony przez pożar, a ślady opalenia na dranicach ścian 
sugerują, że grubość warstwy odłożonej w trakcie użyt-
kowania budynku wynosiła do 45 cm. Północna część 
budynku, a częściowo także jego wnętrze, zniszczone 
zostały przez wybuch bomby lotniczej w 1945 r. Wyż-
szą strefę budynku wypełniała warstwa destrukcyjna 
(js. 33), złożona z gliny, gruzu szachulcowego, spale-
nizny, brunatnej próchnicy i piasku. Wysokość stro-
pu: 116,82 m n.p.m. Daty dendro: dąb po 1208, 1237 
(-6/+9), po 1238. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 pierścionek, 1 sprzączka z osią, 1 młotek, 1 szydło, 
1 nóż, 1 obręcz, 1 podkowa, 4 podkowiaki, 70 gwoździ, 
1 kółko z drutu, 2 przedmioty nieokreślone, 2 okucia 
z gwoździami, 4 okucia, 2 blaszki; wyroby ze skóry –       
2 otoki, 2 fragmenty podeszwy, 1 fragment przyszwy, 
12 ścinków, liczne fragmenty skór; ceramika – fragmen-
ty ceramiki budowlanej, 596 ułamków naczyń glinia-
nych; 1 grzebień tkacki kościany, 1 rylec kościany; 133 
kości zwierzęce; obrobiony kamień.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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Js. 39, 57 na arach 42, 43, 52, 53. Ciąg komunika-
cyjny o drewnianej konstrukcji (js. 57). Ujawnił się                 
w obrębie warstwy oznaczonej jako js. 16, a rezygna-
cja z niego nastąpiła jeszcze w trakcie odkładania się 
tej warstwy (jest równoległy do poziomu H w wykopie  
J. Kaźmierczyka, 1966–1970, cz. 2, ryc. 122). Z kon-
strukcji zachował się układ tworzony przez dźwiga-
ry, legary oraz dranice nawierzchni (ryc. 53). Naj-
niższą część konstrukcji tworzyły dźwigary ułożone 
poprzecznie do osi ciągu komunikacyjnego. Odkryto 
5 dźwigarów rozmieszczonych w odległościach, licząc 
od wschodu, 2,32, 1,06, 4,07, 1,4 m. Miały one for-
mę okrąglaków o długościach 3,87, 3,2 m, 2 elementy  
o długościach 1,04 i 1,96 m, połączone w jeden dźwi-
gar, oraz kolejne o długości 1,5 oraz ponad 2 m. Na 
dźwigarach ułożono wzdłuż osi konstrukcji 3 linie le-
garów rozmieszczone w odległościach 1,58 i 0,95–0,99 
m. Południową linię legarów tworzyły 3 elementy 
o długościach 1,2, 5,2 i więcej niż 1,8 m. Legar środko-
wy miał długość 7,25 m. Na legar północny składały się 
2 elementy o długościach 5,2 i 1,03 m. Na tak skonstru-
owanym podkładzie ułożono nawierzchnię z dranic, 
umieszczając je poprzecznie do osi ciągu komunikacyj-

nego. Dranice zachowały się fragmentarycznie, można 
jednak stwierdzić, że szerokość tworzonej przez nie 
nawierzchni wynosiła ok. 3,7 m. Zachowane dranice 
miały szerokość 38–50 cm, a ich grubości wahały się 
od 4 do 6 cm. Droga została zniszczona przez pożar. 
Z końcową fazą użytkowania nawierzchni i z jej de-
strukcją wiąże się js. 39 – warstwa jasnoszarego piasku 
i gliny przemieszanych z dużą ilością gruzu szachulco-
wego i ceglanego oraz drobnym żwirem. Maksymalna 
wysokość stropu: 116,42 m n.p.m. Daty dendro: dąb 
1216 (-6/+9), po 1222. Inwentarz: wyroby metalowe – 
4 podkowy, 3 okucia, 15 gwoździ, 1 blacha, 3 przed-
mioty nieokreślone; przedmioty ze skóry – 8 ścinków, 
liczne fragmenty skór; 1 fragment dna naczynia klep-
kowego; 1 osełka; ceramika – fragmenty ceramiki bu-
dowlanej, 276 ułamków naczyń glinianych; 59 kości 
zwierzęcych.

Js. 44 na arze 83. Zagłębienie o rzucie nieregular-
nego czworoboku, o wymiarach 1,65 × 2,26 m, dłuższą 
osią usytuowane wzdłuż linii N-S. Głębokość sięgała 
10 cm, a wypełnisko stanowiła głównie szara glina 
z niewielką domieszką piasku. Wysokość stropu: 
116,57 m n.p.m. Inwentarz: brak.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 52. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. 
Js. 31, 32, 33, 34 i 36. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 52. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic units 31, 

32, 33, 34, 36. 
Phot. M. Mackiewicz
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Js. 45, 46, 50, 159 na arach 83, 84, 93, 94, 103, 104. 
Budynek o konstrukcji słupowej z ryglami przyciesio-
wymi (?). Miał plan prostokąta o długości ok. 18,5 m 
i szerokości ok. 7,1 m, ustawionego dłuższą osią w li-
nii E-W. Z jego konstrukcji (js. 50) zachowały się słu-
py ścian północnej i południowej. Były nieokorowane,  
o średnicy od 18 do 30 cm, wbite na osi E-W co 
1,2–2,8 m. Wzdłuż linii wyznaczonych przez słupy 
leżały luźno dranice pochodzące prawdopodobnie 
z wypełnienia ścian budynku. Stwierdzono wśród nich 
także charakterystyczne rygle przyciesiowe z pazą, 
umieszczone między słupami i służące jako podstawa 
wypełnienia ścian. W obrębie wnętrza stwierdzono ele-
menty pionowe, bez wyraźnych powiązań, prawdopo-
dobnie pozostałość po konstrukcjach sprzętów lub po 
ścianach działowych. Średnica słupów znajdujących się 
wewnątrz konstrukcji wahała się od 7 do 10 cm. Zali-
czono do nich także js. 159 – dranice ułożone na osi 
N-S, stabilizowane kołkami o prostokątnym przekro-
ju (4 × 8 cm), wbitymi po obu stronach, w odstępach 
8–38 cm. Zachowany odcinek ściany miał długość 
1,2 m. Zachodnią strefę js. 50 (na arze 83), na długo-
ści ok. 5 m, tworzyła prawdopodobnie przybudówka 
odznaczająca się inną techniką wykonania szczegółów 
konstrukcyjnych. Do jej budowy zastosowano równo 
ociosane słupy o prostokątnym przekroju (i z kwadra-

towymi wcięciami o głębokości 1,5 cm). Wnętrze bu-
dynku było wyłożone fragmentarycznie zachowanym 
klepiskiem (js. 51) o grubości 25–27 cm, z jasnoszarej 
gliny. Miejscami klepisko było mocno przepalone.

W obrębie wnętrza stwierdzono dwa urządzenia 
ogniowe. W części centralnej mieściło się palenisko
(js. 46) o rzucie nieregularnie kolistym, średnicy 
2,7 m. Umieszczono je w zagłębieniu o płaskim dnie 
wyłożonym gliną. Przepalona na kolor ceglasty glina 
była kilkukrotnie uzupełniana. Miąższość warstw pa-
leniska wynosiła 45 cm. W odległości 1,9 m na połu-
dniowy wschód od paleniska, bliżej południowej ścia-
ny budynku, mieścił się piec, zbudowany z cegieł i gliny 
na szkielecie drewnianym. Jego zachowane zewnętrzne 
wymiary wynosiły 1,86 (N-S) × 1,8 (E-W) m. Z drew-
nianego szkieletu konstrukcji pieca zachowały się koł-
ki o średnicy 6–8 cm, wbite na planie koła o średnicy 
1,6 m. Na zewnątrz szkieletu zbudowano ścianki 
z cegieł i ich fragmentów, układanych główkami na 
zewnątrz, oblepionych gliną, mocno następnie prze-
paloną. Wlot pieca znajdował się prawdopodobnie 
w jego południowej, zniszczonej części. Poziom klepi-
ska: 116,65 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 sprzączka, 1 kolec zapinki, 1 klucz, 2 noże, 1 kółko, 
2 druty, 1 blaszka, 16 gwoździ, 1 skobel, 1 przedmiot 
nieokreślony, 1 drucik, liczne bryłki żużlu; wyroby 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 53. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 57. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 53. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 57. 
Phot. M. Mackiewicz
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ze skóry – 1 fragment cholewki, 1 podeszwa, 3 ścinki 
wtórne, 1 fragment spodu, 33 inne fragmenty; wyroby 
z drewna – 27 klepek, 4 fragmenty naczyń toczonych, 
2 dna naczyń toczonych, 2 naczynia toczone, 5 frag-
mentów den naczyń toczonych, 2 łuczywa, 2 klocki, 
1 zatyczka, 2 przedmioty nieokreślone, 2 kulki, 1 wrze-
ciono, kołek, 1 fragment krążka; liczne fragmenty luź-
nej tkaniny, czarny filc; 1 kulka kamienna; ceramika – 
1 fragment cegły, 309 ułamków naczyń glinianych; 
40 kości zwierzęcych.

Js. 48, 240 na arach 92, 93, 102, 103. Półziemianka 
o zarysie nieregularnego owalu o wymiarach 3,42 
(E-W) × 3,05 (N-S) m. Profil wykazał nieco niere-
gularną nieckę o głębokości 88 cm. Jej dno i ścianki 
były wyłożone warstwą gliny osiągającą grubość 5 cm. 
W południowej części mieściło się wejście do wnętrza, 
zaopatrzone w dwa stopnie o szerokości 30 cm, przy-
kryte dranicami i plecionką, mocowanymi za pomocą 
kołków i poziomo leżących bierwion. Stan zachowania 
konstrukcji pozwala stwierdzić, że szerokość wejścia 
wynosiła 1,3 m. Wyznaczono je dwoma bierwionami 
o grubości 5–6 cm, długości 1,3 m. Wypełnisko stano-
wiła ciemnobrązowa próchnica z fragmentami drew-
na, cegieł i polepy. Przy jamie stwierdzono 4 ślady po 
okorowanych słupach konstrukcji nośnej (js. 240), 
ociosanych do wymiarów 23 × 24 cm (2 słupy po stro-
nie wschodniej) oraz 20 × 10 cm (po stronie zachod-
niej). Wbito je na planie prostokąta o wymiarach 3,4 × 
2,52 m. Między słupami stwierdzono ślady plecionki – 
kołki o średnicy 5–6 cm, wbite w odstępach 10–12 cm. 
Wysokość stropu: 116,58 m n.p.m. Inwentarz: wyroby 
metalowe – 2 fragmenty podkowy, 7 gwoździ, 1 kolec 
sprzączki, 1 nóż, 2 przedmioty nieokreślone, 1 drut, 
liczne bryłki żużlu; liczne fragmenty skór; przedmioty 
z drewna – 12 klepek, 1 pływak, 1 krążek z otworem, 
3 fragmenty naczyń toczonych, 1 kula, 1 czop; 1 osełka 
kamienna; ceramika – 1 fragment figurki, 227 ułam-
ków naczyń glinianych; kości zwierzęce – liczne frag-
menty kości, kręgosłup koński.

Js. 54 na arze 41-42, 51-52. Budynek zrębowy. Za-
chowały się z niego belki najniższego wieńca ścian po-
łudniowej i wschodniej (ryc. 54). Ścianę południową 

zarejestrowano na długości 3,75 m. Tworzyła ją zacho-
wana w 3 odcinkach belka ociosana do przekroju czwo-
robocznego o wymiarach 10 × 12 cm. Ściana wschod-
nia przetrwała na długości 3,5 m, a słabo zachowana 
belka miała przekrój 10 × 5 cm. Naroże południowo-
-wschodnie połączono na zrąb, zostawiając ostatki          
o wymiarach 16 × 12 cm. Zacios zrębu miał głębokość 
5 i długość 11 cm, a jego szerokość była zgodna z wiel-
kością dranicy. Budynek został zniszczony przez pożar. 
Wysokość stropu: 116,72 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 58 na arach 52, 62. Budynek słupowy. Funk-
cjonował równocześnie z ciągiem komunikacyjnym 
oznaczonym jako js. 57. Z budynku przetrwał relikt 
ściany północnej, na długości 7,1 m. Z konstrukcji no-
śnej pozostało 6 słupów. Przy wschodnim krańcu zlo-
kalizowano zespół 2 słupów okrąglaków o średnicach 
18 i 28 cm, w odległości 42 cm na zachód mieścił się 
kolejny słup, również okrąglak o średnicy 18 cm. Na-
stępny słup nośny wkopano w odległości 4,1 m (okrą-
glak o średnicy 18 cm) i kolejny w odległości 1,76 m od 
poprzedniego, ociosany czworobocznie do wymiarów 
23 × 18 cm. W linii słupów zarejestrowano relikt ściany 
zbudowanej z 2 szeregów dranic umieszczonych piono-
wo. Dranice osadzono w podłożu w liniach odległych 
od siebie o 35 cm, a przestrzeń między nimi wypełnio-
no surową gliną. Tymże materiałem oblepiono także 
zewnętrzne płaszczyzny utworzonej ściany. Stabilność 
ściany wspomagały słupy wkopane przy jej krawę-
dziach. Zachowały się 2 takie słupy przy wschodnim 
krańcu odkrytego reliktu. Umieszczone pionowo dra-
nice miały szerokość 18–44 cm, a ich grubość wahała 
się od 4 do 5 cm. Budynek został zniszczony przez po-
żar. Wysokość poziomu użytkowego: 116,89 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 65 na arze 73. Prostokątny wkop zarejestrowany 
na arze 73 C, widoczny w profilu 35/11. Przekrój wan-
nowaty o głębokości 80 cm i szerokości co najmniej 
60 cm (od strony zachodniej zniszczony wykopem           
J. Kaźmierczyka). Wypełnisko składało się z prze-
mieszanej ciemnoszarej próchnicy i szarego piasku 
z plamkami szarożółtej gliny. Wysokość stropu: 
116,78m n.p.m. Inwentarz: brak.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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Js. 68, 69, 188 na arze 33. Chłodnia (?). Szyb o głę-
bokości 2,04 m zaopatrzony w cembrowinę (ryc. 55). 
Konstrukcja cembrowiny składała się z dwóch zasad-
niczych elementów. Jej dolna część była zbudowana            
z 22 starannie obrobionych draniczek umieszczonych 
na planie okręgu i tworzących cylinder o średnicy  
80 cm. Ich szerokość wynosiła od 8 do 12 cm, a gru-
bość 1 cm. Długość draniczek – 165 cm – wyznacza-
ła wysokość cylindra. Konstrukcja została wzmoc-
niona otaczającymi ją połówkami witek brzozowych. 
W górnej części większość draniczek została uszko-
dzona – złamana, być może pod naciskiem górnej, 
zrębowej części konstrukcji. Na wysokości załamania 
widoczne były płytkie nacięcia draniczek od wewnętrz-
nej strony cembrowiny, o niejasnej funkcji. Na cylinder 
nałożona była górna część cembrowiny, o planie czwo-
roboku o wymiarach 94 × 80 cm, wykonana z dranic      
w konstrukcji zrębowej. Tworzył ją jeden wieniec dra-
nic. Dranica północna miała szerokość 31 cm i grubość 
5 cm, a wykonane w niej wyciosy uzyskały głębokość 
7 cm. Nałożono ją na dranice wschodnią i zachodnią. 
Szerokość dranicy zachodniej wynosiła 27 cm, grubość 
do 8 cm. Dranica wschodnia miała szerokość 31 cm 
i grubość 6 cm, jej zaciosy osiągnęły długości 9 i 20 cm
 i głębokości 7,5 i 12 cm. Całość była zasłonięta pokry-
wą z 3 dranic o szerokościach 23, 22, 23 cm, ułożonych 
w linii N-S. W każdej z dranic wywiercone były otwory 

o średnicy 2–3 cm (ryc. 56). W dranicy zachodniej było 
8 otworów, w środkowej 14, a we wschodniej, uszko-
dzonej, co najmniej 7. Całość była zasypana tłustą 
mierzwą (js. 69). Poziom stropu konstrukcji: 116,98 m 
n.p.m. Inwentarz: 1 pierścionek złoty; 150 fragmentów 
naczyń glinianych; 6 kości zwierzęcych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 54. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 54. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 54. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 54. 
Phot. M. Mackiewicz

Ryc. 55. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 68 i 69, rekonstrukcja. Oprac. M. Mackiewicz

Fig. 55. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic units 68, 69, reconstruction. 

Developed by M. Mackiewicz
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Js. 70 na arze 62. Relikt fundamentowania budyn-
ku drewnianego. Zachowały się z niego podkłady pod 
konstrukcję prawdopodobnie szkieletową, konkretnie 
ścian zachodniej, południowej i północnej. Ściana za-
chodnia miała całkowitą długość ok. 6,6 m. W jej li-
nii zlokalizowano 4 belki leżące zgodnie z przebiegiem 
ściany, o długościach 82, 88, 110 i 110 cm i grubościach 
od 11 do 32 cm. W środkowej części ściany mieściły 
się 2 słupy o średnicach 8 i 12 cm, wbite w odległości 
1,1 m od siebie (prawdopodobnie wyznaczające otwór 
wejściowy). Przy grubszym ze słupów (północnym), 
poprzecznie do przebiegu ściany, leżał odcinek belki 
o długości 53 cm i szerokości 28 cm, prawdopodobnie 
wspierający próg. Przed wejściem ułożono 3 dranice       
o długościach do 53 cm, ułatwiające dostęp do budyn-
ku. Ze ściany północnej odkryto 2 podkłady ułożone 
wzdłuż jej przebiegu. Długości tych elementów wyno-
siły 82 i 110 cm. Podkład pod ścianę południową był 
nieznacznie przesunięty w stosunku do linii ściany. 
Tworzyła go dranica o długości 1,78 i szerokości 0,2 m, 
grubości 7 cm. Niektóre z podkładów były stabilizowa-
ne kołkami wbijanymi przy ich krawędziach. Budynek 
przylegał północną ścianą do ciągu komunikacyjnego 
oznaczonego jako js. 71. Wysokość stropu podkładów: 
ok. 116,50 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 71 na arach 52, 62. Ciąg komunikacyjny uło-
żony w linii E-W w odległości 11,7 m na północ od 
ulicy oznaczonej jako js. 57. Zachował się przy pół-
nocnej krawędzi wykopu, na długości 13,9 m, między 
późniejszymi konstrukcjami murowanymi (ryc. 57). 
Północna krawędź została zniszczona, a maksymalna 
zachowana szerokość wynosiła 1,95 m. Nawierzchnia          
z dranic umieszczona była na systemie konstruk-
cyjnym złożonym z legarów, dźwigarów i pionowo 
wbitych słupów. Zarejestrowano 4 słupy konstrukcji, 
z których 3 były ociosane czworobocznie do wymia-
rów 19 × 19, 17 × 21, 19 × 12 cm, a 1 okrąglak miał 
średnicę 18 cm. Umieszczono je przy krawędziach uli-
cy w odległości 1,6 m poprzecznie do osi i w odstępach 
2,66 i 3,65 m wzdłuż osi. Na słupach umieszczone były 
dźwigary. Jeden z dźwigarów zachował się w całości 
na długości 2,58 m, a z drugiego przetrwał odcinek 
o długości 49 cm. Były ociosane do wymiarów 24 × 
21 i 17 × 13 cm. Na dźwigarach ułożono wzdłuż osi 
ulicy legary. Ich układ określamy jako nieuporząd-
kowany. Leżały bezpośrednio obok siebie w odległo-
ściach do 1,22 m. Użyto przy tym zróżnicowanego 
budulca, dranic oraz belek o różnej długości. Naj-
krótsze z zarejestrowanych miały 86 cm, a najdłuższe                                                 
3,4 m. Niektóre z nich nosiły ślady obróbki świadczące 

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 56. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 68. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 56. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 68. 
Phot. M. Mackiewicz
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o wcześniejszym użyciu, m.in. w budynkach o kon-
strukcji zrębowej. Nawierzchnię ulicy tworzyły dranice 
i okrąglaki ułożone poprzecznie do jej ciągu. Kolej-
ne dranice miały szerokość 18–25 cm, a ich grubości 
wahały się od 5 do 7 cm. Okrąglaki osiągały średnice   
14–15 cm. Elementy nawierzchni ułożono ściśle jeden 
obok drugiego. Konstrukcyjnym podkładem pod ele-
menty nawierzchni były legary ułożone wzdłuż dro-
gi. Były to belki o różnej średnicy i dranice o różnych 
przekrojach, czasem ze śladami wcześniejszej obrób-
ki dla innych celów. Niektóre przynajmniej elementy 
wchodzące w skład ciągu komunikacyjnego były więc 
wtórnie użyte. Odkryto m.in. fragmenty drzwi od bu-
dynku. Miały one wymiary 75 × 115 cm, zbudowane 
były z 2 dranic dębowych o wymiarach 24 × 115 × 3 
i 55 × 115 × 3 cm. Dranice zostały spasowane na za-
kładkę o szerokości 2,5 cm i połączone dwiema mniej-
szymi draniczkami, umocowanymi prostopadle. Wy-
miary tych draniczek to 121 × 13 × 2 i 75 × 14 × 2 cm. 
Umieszczono je w odległościach 13 i 10 cm od górnej 
i dolnej krawędzi drzwi i przymocowano za pomocą       
8 drewnianych ćwieków o wymiarach 1,5 × 2 × 8, 2 × 
2 × 8 cm i podobnych, wbitych w okrągłe i prostokątne 
otwory, w odstępach od 3 do 10 cm. Od wzmocnionej 
strony umieszczono metalowy element służący do mo-
cowania skobla. Daty dendro: jodła po 1202, po 1203; 
1218 (-1/+9). Wysokość najniższych elementów (po-
ziom budowy?) 116,05 m n.p.m. Maksymalny poziom 
nawierzchni 116,93 m n.p.m. Inwentarz: wyroby me-
talowe – 2 gwoździe, 1 szpilka; ceramika – 1 przęślik, 
41 fragmentów naczyń; kości zwierzęce; 1 łupina 
orzecha.

Js. 73 na arach 42, 43. Budynek o mieszanej kon-
strukcji. Ścianę północną, długości 4,2 m, wzniesiono 
w systemie palisadowym. Zarejestrowano z niej 6 pio-
nowo umieszczonych bierwion o wymiarach 20–40 × 
8–10 cm i 24 słupy o średnicy10–23 cm. Po ścianie po-
łudniowej zachował się rygiel przyciesiowy o długości 
4,4 m, przekroju 18 × 20 cm, z pazą w górnej krawędzi. 
W miejscu ściany wschodniej stwierdzono fragment 
dranicy o długości 60 cm. Ściana zachodnia, zachowa-
na w swej południowej części, zbudowana była w kon-

strukcji palisadowej. Odkryto z niej z 8 dranic o wy-
miarach 20–25 × 7–10 cm osadzonych bezpośrednio  
w podłożu, łączonych na wpust i pióro własne. We wnę-
trzu budynku zachowało się fragmentarycznie klepisko 
z jasnoszarej gliny, obejmujące swym zasięgiem strefę 
pomiędzy reliktami ścian południowej i północnej.

W południowo-wschodnim narożu domu mieścił 
się piec. Zbudowano go na podkładzie z desek przykry-
tych warstwą gliny. Miał plan zbliżony do koła o śred-
nicy 1,2 m. Jego ściany wzniesiono z cegieł (24 × 16 × 
9 cm) i kamieni o podobnej wielkości. Wlot do pieca 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 57. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 71. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 57. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 71. Phot. M. Mackiewicz
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mieścił się prawdopodobnie od strony południowej, 
czyli z zewnątrz budynku (?). We wnętrzu stwierdzono 
kilka nakładających się warstw: (1) ciemnoszary, zbity 
piasek ze śladami węgli drzewnych, (2) tok pieca złożo-
ny z warstwy silnie rozdrobnionych kamieni, przepalo-
nej gliny oraz żużlu, (3) zasypisko z ciemnobrunatnej 
próchnicy z plamami szarożółtego piasku. Na północ 
od pieca odkryto palenisko o średnicy 70 cm, nieznacz-
nie zagłębione w podłoże. Po jego toku pozostała prze-
palona, szarożółta glina z piaskiem. Wysokość poziomu 
użytkowego: 116,98 m n.p.m. Inwentarz: 2 gwoździe; 
7 fragmentów skór; ceramika – 1 fragment przęślika, 
liczne grudki polepy, ceramika budowlana.

Js. 76, 86, 87 na arze 43. Piec na planie owalu o wy-
miarach 1,3 × 1,1 m, umieszczony w łagodnej niec-
ce. Stwierdzono trzy fazy jego użytkowania. Po naj-
starszej pozostała warstwa przepalonej, jasnoszarej 
gliny, wypełniająca nieckę na poziomie najniższych 
18 cm. Fazę II wyznaczała warstwa beżowoszarej gliny, 
także przepalonej, osiągająca grubość 20 cm. Po fazie 
III użytkowania pieca pozostała warstwa o grubości 
22 cm, złożona z szarobrązowej gliny, wypalona w stro-
pie na kolor ceglasty. Po kopule pieca pozostały najniż-
sze partie kołków drewnianego szkieletu. Zarejestro-
wano 10 śladów przepalonych kołków, umieszczonych 
w odległościach 10–15 cm od siebie. Kołki miały formy 
draniczek o wymiarach 12 × 5, 10 × 7, 10 × 4, 12 × 
12 cm i podobnych. Zaostrzone dołem kołki były wbi-
te na krawędziach niecki do głębokości 20 cm. Poziom 
budowy pieca wynosił 116,6 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 77 na arach 32, 33. Jama czworoboczna w rzucie, 
o wymiarach 41 × 45 cm, o stromych ściankach i pła-
skim dnie na głębokości 40 cm od zarysu. Wypełniała 
ją brunatna mierzwa z dużą ilością strużyn drewna. Ni-
welacja stropu: 116,80 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 78 ma arach 32, 33. Owalna w rzucie jama o wy-
miarach 36 × 32 cm, w przekroju nieckowata, głębo-
kości 20 cm. Jej wypełnisko stanowiły fragmenty gru-
zu ceglanego, polepy i ścinki drewna. Poziom stropu: 
116,80 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 79 na arach 32, 33. Warstwa szarobrązowej 
spiaszczonej gliny rozłożona nieregularnie na płasz-

czyźnie o wymiarach 2,2 × 2,05 m. Osiągała grubość 
15 cm. Mogła stanowić klepisko nierozpoznanego bu-
dynku. Przemawiają za tym dwie płasko leżące bel-
ki, o długościach 72 i 109 cm, średnicach 16 i 10 cm, 
z których jedna ogranicza płat gliny od północy. Po-
ziom stropu: 116,80 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 80, 81, 82, na arach 32, 33. Wędzarnia złożona 
z paleniska, kanału dymnego i komory wędzarniczej 
(ryc. 58). Palenisko mieściło się w części północnej, 
w nieckowatym zagłębieniu wyłożonym gliną (js. 80). 
W jej obrębie wyróżniono dwie warstwy. Niższa mia-
ła grubość 18, a wyższa 16 cm. Strop warstwy wyższej 
przepalony był na kolor od ceglastego po stalowoszary. 
Kanał prowadzący dym na południe, do komory wę-
dzarniczej, zbudowano z gliny na szkielecie drewnia-
nym. Jego długość wynosiła 2,5 m, a szerokość wnętrza 
46 cm. Z konstrukcji jego ścian pozostały kołki (dra-
niczki) o przekroju 2 × 2 i 2 × 6 cm, rozmieszczone 
w odległościach od 3 do 6 cm od siebie. Grubość gli-
nianej ściany oblepiającej kołki wynosiła 8 cm. Kon-
strukcja przykrycia kanału nie zachowała się. Komora 
miała kształt wydłużonego owalu o wymiarach 70 × 
114 cm. Jej destrukt stanowiły (js. 81) duże ilości polepy i 
fragmenty przepalonego drewna, pochodzące zapewne 
z kopuły. Poziom użytkowy: 116,79 m n.p.m. Inwen-
tarz: brak.

Js. 83, 97 na arze 83. Relikt budynku o konstruk-
cji szkieletowej. Przetrwała z niego część wschodnia. 
Partia zachodnia została zniszczona przez młodszy 
budynek szkieletowy (js. 32). Górny zarys wkopu pod 
budynek był nieczytelny, a na poziomie konstrukcji 
rysował się w odległościach 28 cm od ściany północ-
nej i 25 cm od ściany zachodniej. Z konstrukcji no-
śnej przetrwały fragmenty belek przyciesiowych ścian 
północnej i wschodniej. Zachowana długość przyciesi 
wschodniej wynosiła 4,2 m, a północnej 2,9 m. Obie 
były ociosane czworobocznie do wymiaru 27 × ponad 
15 cm. Połączono je w narożu tak, że belka wschodnia 
nakładała się na wycios w północnej. Z naroża połu-
dniowo-wschodniego budynku przetrwały 3 dranice 
założone pierwotnie pionowo za zewnętrzną krawędź 
przyciesi (informując tym samym, że pełna długość 

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich
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ściany wschodniej mierzyła ok. 5 m), o szerokościach 
od 15 do 40 cm i grubości 8 cm. W górnej powierzch-
ni belek przyciesiowych mieściły się zagłębienia pod 
osadzenie czopów słupów. W belce wschodniej wydłu-
towano 4 zagłębienia czopowe (łącznie z narożnym), 
kolejno w odległości 1,82 (od narożnego), 3,1 oraz 
3,8 m. W tejże przyciesi wschodniej mieściły się także 
3 zaciosy w odległościach od naroża kolejno 1,04, 2,9, 
3,35 m. Forma zaciosów umieszczonych w zewnętrz-
nej krawędzi belki informuje, że zastrzały były skiero-
wane do naroża północno-wschodniego. W przyciesi 
północnej zidentyfikowano 2 zaciosy pod zastrzały. 
Umieszczono je w odległościach 1,1 i 1,52 m od na-
roża. Bliższy naroża skierowany był w stronę narożni-
ka wschodniego, a drugi odwrotnie. Ściany budynku 
skonstruowano w formie szalunku z ustawionych po-
ziomo dranic. Do zewnętrznej przyciesi wschodniej 
przylegały 2 dranice (o wymiarach: pierwsza – długość 
2,8 m, szerokość 51 cm, grubość 7,5 cm; druga – od-
słonięta na długości 1,27 m, szerokość 38 cm, grubość 
5 cm – nadpalone). Od strony zewnętrznej ściany były 
oblepione gliną, zachowaną jako polepa. Z destrukcją 

ściany zwalonej do wnętrza budynku wiążemy bryły 
gruzu szachulcowego występujące zwarcie w obrębie 
wnętrza, a także liczne bryły polepy i gwoździe żelazne 
(js. 83). Wnętrze budynku było wysypane piaskiem 
tworzącym warstwę o maksymalnej grubości 15 cm, 
na której mieściła się podłoga z luźno położonych dra-
nic. Przetrwałe, przepalone fragmenty dranic podłogi 
miały szerokość 28 cm. W podłodze znajdował się tak-
że fragment cegły o wysokości 9 cm, szerokości 12 cm. 
W odległości 2,9 m od zewnętrznej krawędzi przyciesi 
północnej znajdowała się belka z konstrukcji przepie-
rzenia wewnętrznego. Belka miała zachowaną długość 
1,84 m, a przekrój 26 × 16 cm. W jej zachodnim krańcu 
znajdowało się zagłębienie czopowe pod słup (wspar-
cie dachu?). Budynek został zniszczony przez pożar. 
Daty dendro: po 1193; po 1226; po 1246 (-2/+9). Strop 
zarysu nieczytelny, wysokość poziomu użytkowego: 
ok. 115,60 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
58 gwoździ, 1 ramię kabłąka ostrogi, 1 element zamka, 
1 okucie, 1 sztabka; wyroby z drewna – 1 dno, 8 kle-
pek naczynia; 1 matryca kamienna; 115 fragmentów 
naczyń glinianych; fragmenty kości zwierzęcych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 58. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 80, 81 i 82. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 58. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic units 80, 81, 82. Phot. M. Mackiewicz
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Js. 84 na arach 32, 33, 43. Odcinek płotu plecion-
kowego o długości 12,4 m, biegnący w linii SE-NW, 
zgodnie z osią drewnianego ciągu komunikacyjnego 
oznaczonego jako js. 57. Jego południowo-wschod-
ni kraniec łączył się z linią płotu biegnącego w przy-
bliżeniu prostopadle. Ta druga linia miała długość 
17,2 m, a jej północny kraniec sięgał drewnianej kon-
strukcji nawierzchni. Linia o przebiegu SE-NW zawierała  
3 słupy o średnicy 16–18 cm, wbite w odległościach 
5,8 i 5,9 m, i kołki osnowy plecionki. Te ostatnie były 
nieokorowane, miały średnice 4–5 cm i zaostrzone 
końce. Rozmieszczono je w odległościach od 16 do 
22 cm od siebie. Dłuższa linia, o przebiegu prostopa-
dłym, pozbawiona była grubszych słupków konstruk-
cyjnych. Na północ od krótszej linii plecionki stwier-
dzono warstwę surowej gliny o miąższości do 2 cm, 
przykrytej faszyną. Na jej przedłużeniu zarejestrowano 
koryto z 3 dranic. Jako dno służyła dranica o szeroko-
ści 12 cm i grubości 3 cm, po jej bokach umieszczono 
pionowo 2 dranice o wymiarach 16 × 12 cm i 15 × 9 cm. 
Wysokość zachowanej części koryta wynosiła maksy-
malnie 19 cm. Nosiło ono ślady zniszczenia w trakcie 
pożaru. W narożu na północ od plecionki krótszej, 
a na zachód od dłuższej mieścił się piec opisany 
jako js. 76. Wysokość poziomu użytkowego: 116,60–
116,45 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 89, 90 na arach 43, 53. Relikt fundamentowania 
budynku. Zachowały się z niego podkłady pod kon-
strukcję prawdopodobnie szkieletową, a konkretnie 
ścian północnej, zachodniej i fragmentu wschodniej 
(ryc. 59). W ścianie północnej zidentyfikowano 4 ele-
menty. Jeden z nich podłożony był pod naroże pół-
nocno-zachodnie i miał długość 25 cm (19 × 9 cm), 
na jego przedłużeniu leżał kolejny element o długości 
73 cm (20 × 11 cm). Następny mieścił się przy narożu pół-
nocno-wschodnim. Jego zachowana długość wynosiła 
38 cm, a przekrój 19 × 8 cm. Na nich zarejestrowano 
relikt nadpalonej belki, prawdopodobnie przyciesio-
wej, wyznaczający kierunek ściany. Jej zachowana dłu-
gość wynosiła 3,4 m, szerokość 20 cm i wysokość 7 cm. 
Ze ściany wschodniej odsłonięty był fragment belki 
o długości 52 cm i wymiarach w przekroju 31 × 17 cm. 

W ścianie zachodniej zarejestrowano podkład pod na-
roże północno-zachodnie, o długości 54 i przekroju 32 
× 21 cm. W dalszej części ściany leżała belka o długości 
przekraczającej 3,7 m, nadpalona, o zachowanych wy-
miarach w przekroju 24 × 12 cm. We wnętrzu wyło-
żona była warstwa gliny o grubości do 31 cm (js. 90), 
służąca za klepisko. Jej strop był miejscami przepalony. 
Poziom użytkowy klepiska: 116,79 m n.p.m. Inwentarz: 
wyroby metalowe – 1 nożyce kabłąkowe, 3 gwoździe; 
31 fragmentów naczyń glinianych; fragmenty kości 
zwierzęcych.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 59. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 89 i 90. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 59. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic units 89, 90. Phot. M. Mackiewicz

Js. 92 na arze 32. Jama o rzucie kolistym, o średni-
cy 1,3 m. Miała płaskie dno na głębokości 29 cm. Wy-
pełniała ją układająca się w kilku warstwach surowa 
glina, przykryta warstwą ciemnobrunatnej próchnicy. 
W jej obrębie stwierdzono dużą ilość ścinków i od-
padów skórzanych. Przy dnie jamy, na poziomie ni-
welacyjnym 116,22 m n.p.m., zaobserwowano ob-
ręcz drewnianą o przekroju 2 × 2 cm, długości ok. 
1,3 m, obrysowującą południowy zarys wkopu (ob-
ręcz kadzi garbarskiej?). Jamę wykopano z poziomu 
116,41 m n.p.m. Inwentarz: w stropie jamy odkryto 
szczątki ludzkie – dłoń oraz kości nogi wraz z butem; 
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fragmenty tkanin; liczne fragmenty skór; 37 ułamków 
naczyń glinianych.

Js. 94 na arze 41. Kloaka na planie prostokąta          
o wymiarach 1,6 × 2,2 m, głębokości 1,65 m. Jej ścia-
ny były wzmocnione konstrukcją palisadową (ryc. 60). 
W ścianach południowej i północnej mieściło się po 5, 
a w zachodniej i wschodniej po 4 pionowo umieszczo-
ne dranice o wymiarach 37–44 × 8–11 cm. Naroże pół-
nocno-zachodnie wzmocnione było słupem o średni-
cy 24 cm. Na zewnątrz ściany zachodniej stwierdzono 
ślady konstrukcji plecionkowej. Były to 2 ciągi kołków 
pozostałe zapewne do dwu fazach osłony kloaki. Z cią-
gu zewnętrznego zachowało się 11 kołków o średnicy 
6–10 cm, z wewnętrznego – 10 kołków o podobnych 
wymiarach. Wnętrze było wypełnione czarną, tłustą 
próchnicą, przy czym najniższe 60 cm to typowa 
warstwa kloaczna. Funkcjonowanie obiektu zostało 
przerwane przez pożar. Poziom stropu szybu kloaki: 
116,65 m n.p.m. Daty dendro: po 1199; po 1210; po 
1222; 1245 (-6/+9). Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 nóż ze strudziną, 1 przedmiot do przywiązywania 
zwierzęcia przy ścianie, 19 gwoździ; 19 fragmentów 
skór; wyroby z drewna – 1 misa klepkowa, 27 klepek, 
2 dna naczynia klepkowego, 1 naczynie toczone, 
1 przedmiot nieokreślony, 2 zwitki kory brzozowej; ce-
ramika – 3 fragmenty cegieł, 5 naczyń, 349 fragmentów 
naczyń; kości zwierzęce – 9 fragmentów, 1 czaszka kota, 
1 czaszka świni; 1 łodyga z kolcami; liczne pestki wiśni.

Js. 102 na arze 32. Eliptyczny w rzucie wkop o wy-
miarach 70 × 90 cm, o stromych ściankach i płaskim 
dnie na głębokości 42 cm. Wypełniała go czarna, tłusta 
próchnica przemieszana z piaskiem i gliną. We wkopie 
odkryto dużą ilość kości zwierzęcych. Niwelacja stro-
pu: 116,44 m n.p.m. Inwentarz: 5 kości zwierzęcych.

Js. 104, 500 na arach 43, 53. Budynek szkieletowy 
o wymiarach 4,9 × 6,2 m. Zarejestrowano go pod bu-
dynkiem js. 89, przy umocnionej drewnem nawierzch-
ni (js. 57). Zachowały się z niego relikty fundamento-
wania ścian północnej, zachodniej i południowej. Ze 
ściany zachodniej zachowały się 3 podkłady leżące po-
przecznie do jej przebiegu. Umieszczono je w odległo-
ściach 82, 210 i 405 cm od naroża północno-zachod-

niego. Każdy z nich był odcinkiem słabo obrobionego 
okrąg- laka o długościach 75, 79, 104 i średnicy 24 cm, 
pochodzącego prawdopodobnie z jednego pnia. Na ta-
kim podkładzie ułożono belkę przyciesiową o długości 
4,9 m, ociosaną do przekroju czworobocznego o wy-
miarach 23 × 22 cm. Ze ściany północnej przetrwały 
jedynie 2 poprzeczne podkłady ułożone odległościach 
1,27 i 2,71 m od naroża północno-zachodniego. Ich 
długości wynosiły 1,01 m i 83 cm. Ze ściany południo-
wej przetrwała przycieś o długości 6,2 m, grubości 
19 cm. Ułożono ją na 4 podkładach umieszczonych 
w odległościach 240, 110 i 85 cm. Były to odcinki belek 
o grubościach 32, 18, 21, 28 cm i długościach 90, 60, 
65, 50 cm. We wnętrzu była wysypana warstwa żółtego 
piasku, na której wyłożono klepisko grubości do 14 cm. 
Na nim zarejestrowano miejscowo warstwę surowej 
gliny przemieszanej z polepą. Jej grubość wynosiła od 
9 do 14 cm. Ślady spalenizny wskazują, że dom został 
zniszczony w trakcie pożaru. Niwelacja poziomu użyt-
kowego: 116,50 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 105 na arze 42. Relikt budynku w konstrukcji 
międzysłupowej. Przetrwało z niego naroże południo-
wo-wschodnie. Ze ściany wschodniej zachowała się 
dranica o długości 2,8 m i przekroju 14 × 14 cm oraz 
stabilizujące ją słupy. Po zachodniej stronie dranicy 
znajdowało się 10, a po wschodniej 8 słupów o średni-
cy 5–7 cm, zachowanej wysokości ok. 40 cm. Po ścianie 
południowej pozostała belka o długości 1,85 m, z pazą 
w górnej krawędzi. Poziom budowy: 116,83 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 109 na arach 31, 41. Pokład jasnoszarej gliny 
z dużą ilością gruzu ceglanego oraz kamieni, bardzo 
twardy i zbity. Układał się w prostokąt z zaburzonymi 
narożami, o zasięgu ok. 120 × 160 cm. Grubość war-
stwy gliny osiągała 14 cm. Niwelacja stropu: 116,75 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 111 na arach 31, 32. Układ słupów i mniejszych 
kołków oraz luźnych desek, nietworzący jednak kon-
kretnej konstrukcji. Średnice słupów wahały się od 16 
do 24 cm, a kołków, pozostałych zapewne po plecionce, 
od 2 do 5 cm. Wszystkie były nieokorowane. Inwen-
tarz: 110 fragmentów naczyń glinianych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ
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Js. 117, 132, 134 na arach 52, 62, 53, 63. Budynek 
o konstrukcji słupowej z ryglami przyciesiowymi (su-
mikowo-łątkowy?) (ryc. 61). Sąsiaduje od północy 
z ciągiem komunikacyjnym oznaczonym jako js. 57, 
a od zachodu z budynkiem fazy VIII w wykopie z lat 
60. XX w. Przetrwały z niego relikty ściany zachodniej, 
fragment południowej i wycinek wnętrza z klepiskiem 
i paleniskiem. Ze ściany zachodniej, długości 3,4 m, za-
rejestrowano słupy narożne północno-zachodni i połu-
dniowo-zachodni oraz rozpięty między nimi rygiel pod 
wypełnienie ściany. Słup południowo-zachodni, które-
go końcówkę ociosano do formy ostrosłupa, miał prze-
krój czworoboku o wymiarach 21 × 16 cm. Był wbity 
w podłoże na głębokość 90 cm od poziomu użytkowe-
go. Słup północno-zachodni również był ociosany, jego 
dolny odcinek zaostrzono i wbito na podobną głębo-
kość, a jego przekrój miał wymiary 21 × 13 cm. Relikty 
ściany południowej zachowały się na długości 2,31 m. 
Poza opisanym słupem narożnym zaliczono tu słabo 
zachowany relikt rygla przyciesiowego. Wszystkie te 
relikty nosiły ślady ognia. Prawdopodobnie budynek 
uległ zniszczeniu przez pożar razem z ciągiem komu-

nikacyjnym oznaczonym jako js. 57. Poziom użytkowy 
budynku wyznaczało zachowane we wnętrzu klepisko 
o grubości 3 cm (js. 134), z paleniskiem (js. 132) w czę-
ści centralnej. Po palenisku, odległym 1,1 m od ścia-
ny południowej i 1,43 m od ściany zachodniej, pozo-
stał nieregularny płat gliny o wymiarach 1,1 × 0,9 m, 
umieszczony w niecce o głębokości 25 cm. W obrębie 
niecki mieścił się przepalony tok gliniany, znaleziono 
tam też ślady spalenizny. Równolegle do ściany zachod-
niej, w odległościach 32 i 62 cm od niej, przebiegał po-
dwójny ciąg kołków. Z pierwszego rzędu przetrwało 
10 kołków rozmieszczonych w odległościach od 4 do 
34 cm. Długość całego ciągu wynosiła 1,62 cm. W dru-
gim rzędzie zlokalizowano 9 kołków rozmieszczonych 
w odległościach od 2 do 10 cm, skrajny południowy 
w odległości 76 cm. Kołki miały wymiary w przekroju 
4 × 2,5 cm, a ich zachowana długość wynosiła 34 cm. 
Pozostały one zapewne po nieokreślonym bliżej urzą-
dzeniu wnętrza budynku. Niwelacja poziomu użyt-
kowego: 116,70 m n.p.m. Inwentarz: 41 fragmentów 
naczyń glinianych; kości zwierzęce – 1 fragment, 1 ko-
pyto.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 60. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 94. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 60. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
unit 94. Phot. J. Sawicki
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Js. 122 na arze 62. Palenisko. W rzucie poziomym 
miało kształt zbliżony do owalu o wymiarach 1,2 × 
1,02 m. Tok paleniska tworzył placek gliny o grubości 
20 cm, wypełniający łagodną nieckę. Jego wierzchnia 
część była wypalona na kolor szaroceglasty, przecho-
dzący w stropie w brązowy. Niwelacja: 116,65 m n.p.m. 
Inwentarz: 3 fragmenty naczyń glinianych.

Js. 135, 136, 150 na arze 72. Relikt konstrukcji 
opartej na słupach. Zachowało się 5 ociosanych do 
czworoboku słupów o wymiarach 20 × 18 × 100,15 
× 18 × 75 cm i podobnych. Umieszczone zostały                                                        
w 2 rzędach w przybliżeniu na osi E-W z niemal rów-
nymi odstępami między słupami, wynoszącymi 1,8 m. 
Odległość między rzędami również wynosiła 1,8 m. 
W trakcie użytkowania obiektu narosła warstwa pia-
sku o grubości 35 cm. Na niej stwierdzono destrukcję 
w postaci polepy z przepalonych ścian. Słupy także 
nosiły ślady ognia. Niwelacja poziomu użytkowego: 
116,60 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 138 na arze 32. Prostokątna w rzucie jama o wy-
miarach 4,75 × 5,1 m, orientowana ścianami do stron 
świata (z lekkim odchyleniem do linii NE-SW), głę-
boka na 1,3 m. W krawędzi zachodniej wyróżniono 
również dwa wkopy, prawdopodobnie negatywy po 
słupach, wypełnione jasnożółtym i szarym piaskiem. 

Na płaskim dnie jamy wyróżniono warstwę jasnosza-
rego piasku rzecznego z niewielką domieszką ciemno-
szarej próchnicy. Na nim stwierdzono jasnożółty pia-
sek z niewielką domieszką gliny. W północnej części 
stropu znajdowała się ciemna, szarobrunatna próch-
nica z domieszką piasku, a główną część wypełniska 
stanowiła ciemnobrunatna próchnica z szarym pia-
skiem, z cętkami żółtej gliny. Poziom zarysu: 116,45 m 
n.p.m. Inwentarz: 1 pierścionek szklany; 82 fragmenty 
naczyń glinianych; 67 kości zwierzęcych; przepalone 
ziarna.

Js. 142 na arze 72. Niewielki wkop o rzucie nieregu-
larnym, o wymiarach 49 × 79 cm. Miał formę łagodnej 
niecki o głębokości 10 cm. Wypełniała ją tłusta próch-
nica przemieszana z popiołem i przepalonym ziarnem. 
Niwelacja: 116,63 m n.p.m. Inwentarz: wyroby ze skó-
ry – 1 podeszwa, 1 fragment otoku, 1 ścinek; wyroby 
z drewna – 1 klepka, 3 fragmenty dna; 1 fragment ka-
mienia żarnowego; 30 ułamków naczyń glinianych; 
3 kości zwierzęce.

Js. 151 na arze 72. Niewielki obiekt fragmentarycz-
nie zachowany w profilu. Można go określić jako niec-
kowatą jamę wypełnioną ciemnobrunatną mierzwą 
przemieszaną z drobinami piasku i ścinkami drewna. 
Poziom stropu: 115,90 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 61. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 117, 132 
i 134. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 61. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic units 117, 
132, 134. 
Phot. M. Mackiewicz 
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Js. 152 na arze 72. Lokalnie zarejestrowana warstwa 
jasnoszarego piasku z soczewkami gliny, o miąższości 
do 12 cm (czytelna w profilu 73/11). Poziom stropu: 
115,90 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 153 na arze 72. Lokalnie występująca warstwa 
spieczonej gliny w kolorze szarożółtym, zarejestrowa-
na w profilu 73/11. Prawdopodobnie relikt paleniska 
lub klepiska w obrębie warstwy js. 16. Poziom stropu: 
116,60 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 158, 183 na arach 41, 51, 42, 52. Budynek                          
o konstrukcji szkieletowej, zagłębiony na więcej niż 
62 cm. Wkop pod budynek wykraczał nieznacznie 
poza jego konstrukcję: przy ścianie zachodniej o 25, 
przy południowej o 40, przy wschodniej 30 cm. Budy-
nek miał plan prostokąta o wymiarach zewnętrznych 
5,99 × 5,8 m (dłuższy bok w przybliżeniu w linii E-W). 
Z jego konstrukcji przetrwały fragmenty belek przycie-
siowych ociosanych do czworoboku o wymiarach 25 
× 15 cm (przyciesie południowa i zachodnia), 31 × 14 
cm (przycieś wschodnia). W narożach przyciesie były 
zaciosane i nałożone na siebie oraz związane wprowa-
dzonymi od góry czopami pionowego słupa. Zachowa-
ne otwory czopowe wskazują, że słupy rozmieszczone 
były w ścianie zachodniej w odległościach 165 i 166 cm, 
a w ścianie południowej 90 i 116 cm. Odległość mię-
dzy dwoma zachowanymi otworami czopowymi przy-
ciesi wschodniej wynosiła 1,6 m. Otwory czopowe 
w przyciesi zachodniej i południowej miały kształt kwa-
dratu o wymiarach 8 × 8 cm, a w ścianie wschodniej 
– kształt prostokąta o wymiarach 20 × 4 i 19 × 7 cm. 
Wewnątrz budynku zarejestrowano 2 słupy o przekroju 
prostokątnym o wymiarach 30 × 12 i 35 × 13 cm, być 
może wspierające konstrukcję dachu. Znajdowały się 
w odległości 2,3 m od przyciesi południowej i w od-
ległościach 2 i 4,16 m od przyciesi zachodniej. Zostały 
umieszczone w dołkach o średnicy ok. 45 i 47 cm, które 
zarejestrowano na poziomie calca. Tak jak pozostałe re-
likty budynku, nosiły ślady spalenia. Konstrukcję ścian 
tworzyły deski założone za zewnętrzną krawędź przy-
ciesi. W ścianie zachodniej zachowała się jedna drani-
ca założona poziomo, o grubości 4 i szerokości 39 cm. 
Podobne fragmenty dranic przetrwały za zewnętrzną 

krawędzią przyciesi wschodniej oraz wschodniej części 
przyciesi południowej. Tylko miejscowo, w zachodnim 
odcinku przyciesi południowej, stwierdzono dranicę 
założoną pionowo, jej szerokość wynosiła 46, a grubość 
2,5 cm. Drewno konstrukcji budynku nosi ślady znisz-
czenia podczas pożaru. Wnętrze budynku wyłożono 
warstwą piasku przemieszanego z gliną. Na tejże pod-
sypce stwierdzono ślady drewnianej podłogi. Pozostały 
po niej zwęglone fragmenty, miejscami krzyżujące się, 
sugerujące konstrukcję z dranic na legarach. We wnę-
trzu, na poziomie podłogi, znaleziono 4 drewniane dna 
od niewielkich beczek bądź cebrów klepkowych. Ich 
średnice wynosiły 27, 34, 37 i 45 cm przy grubości ok. 
1–2 cm. W narożu południowo-zachodnim mieściło się 
palenisko (lub piec?) o rzucie owalu o wymiarach 1,15 
× 1,05 m (js. 183). Jego przekrój wykazał formę niecki o 
głębokości 60 cm. W wypełnisku wyraźnie wyróżniały 
się dwie warstwy. Starsza składała się z węgla drzewne-
go przemieszanego z popiołem, drobnymi fragmenta-
mi cegieł lub polepy i z niedopalonymi fragmentami 
drewna. Młodszą tworzyła jasnoszara glina, miejscami 
przepalona na kolor pomarańczowy. W stropie obiektu 
znajdowały się fragmenty cegieł. Ścianki jamy być może 
zostały wzmocnione słupkami – odnaleziono jeden 
o przekroju okrągłym i średnicy 8 cm, a także negaty-
wy po słupkach. Daty dendro: po 1217, po 1217, 1242 
(-4/+9), po 1247. Poziom budowy: powyżej 116,23 m 
n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 klucz do kłód-
ki, 5 elementów konstrukcyjnych, 1 naczynie metalowe 
(patelnia?), 4 gwoździe; 1 kółko szklane; wyroby z ka-
mienia – 1 osełka, fragmenty detali architektonicznych; 
wyroby z drewna – 4 dna beczek; liczne fragmenty skór; 
ceramika – fragmenty ceramiki budowlanej, 104 ułam-
ki naczyń; kości zwierzęce.

Js. 186 na arach 102, 103. Relikt budynku o kon-
strukcji słupowej z ryglami przyciesiowymi. Odkryto 
z niego ściany zachodnią i wschodnią. W narożu połu-
dniowo-zachodnim stwierdzono 2 słupy o średnicy 24 
i 27 cm, jeden z nich pozostawał nieokorowany. W na-
rożu północno-zachodnim odpowiadał im jeden słup 
o średnicy 21 cm. Przyjęto, że słupy są elementami 
nośnymi budynku. Podstawę wypełnienia ściany za-
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chodniej stanowiła belka – rygiel przyciesiowy o dłu-
gości 4,11 m, średnicy 27 cm, w przekroju kolisty (ryc. 
62). W górnej powierzchni rygla wyciosano pazę – na 
całej długości o szerokości 5 cm, głębokości 3 cm. Po-
łudniowa krawędź rygla osadzona była na fragmen-
cie pnia służącym jako fundamentowanie. Miejscami 
w pazie zachowały się fragmenty dranic ustawionych 
pionowo, łączonych ze sobą na pióro własne i wpust trój-
kątny. Szerokość dranic – 10 cm, grubość – ok. 1,5 cm. 
Przetrwały do wysokości 20 cm. Szerokość budynku 
w linii E-W mierzyła 330 cm. Rygiel przyciesiowy wy-
znaczający ścianę wschodnią odsłonięto na długości 
1,78 m (w obrębie wykopu), a jego średnica sięgała 
20 cm. W górnej części rygla wycięto pazę o szeroko-
ści 5–6 cm. We wnętrzu stwierdzono relikty podłogi 
z dranic ułożonych w linii E-W (js. 176). Data dendro: 
po 1197. Niwelacja: 116,60 m n.p.m. Inwentarz: 1 drew-
niane naczynie toczone; 11 ułamków naczyń glinia-
nych; kości zwierzęce.

Js. 233, 234 na arach 102, 103. Budynek słupowy 
z ryglami przyciesiowymi (?). W obrębie wykopu od-
słonięto południowo-zachodni narożnik konstrukcji. 
Ścianę zachodnią odkryto na długości 1,7 m, a połu-
dniową na długości 1,8 m. Zarejestrowany słup naroż-
ny miał przekrój kwadratu o boku 18 cm. Ze ściany za-
chodniej przetrwała belka (rygiel przyciesiowy?) oraz 
luźno leżące dranice będące prawdopodobnie elemen-
tami konstrukcji. Rygiel ściany południowej miał sze-
rokość 14 cm, po jego zewnętrznej stronie stwierdzo-
no 3 dranice ustawione pionowo. Daty dendro: 1224 
(-6/+9), po 1260. Niwelacja: 116,60 m n.p.m. lub wyżej 
(wkop fundamentowy oznaczony jako js. 234 był słabo 
czytelny). Inwentarz: liczne fragmenty przedmiotów 
z drewna; 34 ułamki naczyń glinianych; 11 kości zwie-
rzęcych.

Js. 249, 307, 350 na arach 85, 95. Budynek słupo-
wy z ryglami przyciesiowymi. Zbudowano go na pla-
nie prostokąta o wymiarach 3,9 × 4,1 m, dłuższą osią 
w linii E-W. Z konstrukcji nośnej przetrwały naroż-
ne słupy południowo-zachodni, północno-zachodni 
i północno-wschodni, ociosane do przekroju kwadratu 
o bokach długości 22 cm, z pazami na osadzenie ry-
gla przyciesiowego. W połowie długości ścian wbito po 
jednym słupie ociosanym do przekroju trójkąta, wspie-
rającym rygle (ryc. 63). Z samych rygli pozostały frag-
menty, spośród których najlepiej zachowany miał dłu-
gość 2,72 m. W jego górnej płaszczyźnie wydłutowana 
była paza o szerokości 4 cm, do pionowego osadzenia 
dranic wypełniających ścianę. We wnętrzu budynku 
stwierdzono warstwę użytkową (js. 307) o miąższości 
13–20 cm, złożoną z brązowej próchnicy z domieszką ja-
snoszarego piasku. Przy wschodniej krawędzi budynku 
mieściło się palenisko (piec?, js. 350). Zbudowano je na 
planie prostokąta o wymiarach 54 × 56 cm, wyznaczo-
nego wbitymi na sztorc deskami, wypełnionego prze-
paloną gliną, wykraczającą także poza drewniane ob-
ramowanie. Niwelacja poziomu użytkowego: 116,62 m
 n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 7 gwoździ, 
2 okucia, 1 drut; liczne fragmenty skór; wyroby z drew-
na – 1 miska klepkowa, 1 miska toczona, 1 fragment 
miecza; 86 ułamków naczyń glinianych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 62. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Js. 176. Fot. J. Nastaszyc

Fig. 62. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 176. Phot. J. Nastaszyc
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Js. 254 na arach 44, 45, 54, 55. Budynek słupowy 
o rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: ściana 
północna – 5,21 m, zachodnia – 6,07 m, południowa 
– 5,12 m, wschodnia – 5,82 m. Z konstrukcji nośnej 
przetrwały pojedyncze słupy. W ścianie północnej za-
rejestrowano 3 słupy umieszczone w jej wschodnim 
odcinku. Słup narożny północno-wschodni ociosany 
był czworobocznie do wymiarów 22 × 20 cm. Odleg- 
ły o 32 cm od niego (na północ) miał wymiary 22 × 
15 cm, a kolejny, wbity w odległości 1,37 od naroża, 
25 × 25 cm. W ścianie zachodniej odkryto 5 słupów, 
rozmieszczonych w odległościach (licząc od naroża 
południowo-zachodniego) 42, 63, 64 i 238 cm. Każdy 
z nich był nieokorowanym okrąglakiem, a ich średnice 
wynosiły 14, 15, 15, 16, 15 cm. W ścianie południowej 
mieściło się 8 słupów, o zróżnicowanej formie. Odleg- 
łości między nimi wynosiły (licząc od południowego 

zachodu) 63, 99, 46, 104 cm, para słupów w odległości 
62 i 71 cm od narożnego. Słup narożny południowo-
-zachodni był połówką okrąglaka o średnicy 15 cm. 
Następne to bierwiona (ćwiartki pni) o przekroju 9 × 
11, 9 × 14, 10 × 13 cm, połówka o średnicy 12 cm, kołek 
o średnicy 5 cm. W narożu mieścił się okrąglak o śred-
nicy 21 cm. W ścianie wschodniej poza opisanym na-
rożnym stwierdzono jeden okrąglak o średnicy 15 cm, 
umieszczony w odległości 45 cm od naroża południo-
wo-wschodniego. Niwelacja poziomu użytkowego: 
ok. 116,75 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 255 na arach 54, 55, 65. Budynek o nierozpozna-
nej (mieszanej?) konstrukcji, na planie prostokąta, po-
łączony ścianą zachodnią z budynkiem opisanym jako 
js. 254. W liniach ścian stwierdzono fragmenty dra-
nic lub słupy. Ściana północna, przylegająca do ulicy 
o nawierzchni gruntowej, miała długość 5,1 m. Od-
kryto w niej belkę o długości 4,74 m i przekroju 12 × 
17 cm, służącą prawdopodobnie jako podkład pod kon-
strukcję ściany. Belka była wtórnie użyta, nosiła ślady 
wcześniejszej obróbki. W ścianie wschodniej mieściło 
się 5 słupów umieszczonych w odległościach (licząc do 
naroża północno-wschodniego) 78, 78, 154, 130 cm. 
Ze ściany południowej przetrwały tylko słupy narożne. 
W linii ściany wschodniej mieściły się 2 belki, okrągla-
ki o średnicach 19 i 20 cm, długościach 118 i 68 cm. 
W obrębie wnętrza stwierdzono kilka luźno rzuconych, 
nawarstwiających się dranic. Od strony zachodniej 
z budynkiem sąsiadowało przejście szerokości 99 cm, od-
dzielające go od kolejnego budynku (js. 256). Niwelacja 
116,88 m n.p.m. Data dendro: po 1225. Inwentarz: brak.

Js. 256, 319 na arach 55, 65. Budynek o konstruk-
cji słupowej z ryglami przyciesiowymi (?). Zbudowa-
no go na planie prostokąta o wymiarach 6,2 × 2,53 m, 
ścianą północną zwróconego do ciągu komunikacyj-
nego o powierzchni gruntowej. Z konstrukcji nośnej 
zachowało się 6 słupów umieszczonych w narożach 
i w ciągu ścian północnej i południowej. Były to połów-
ki okorowanych pni, o przekrojach 36 × 15, 30 × 16 cm 
i podobnych. Pionowe słupy zostały zaciosane w kształt 
jaskółczego ogona, na głębokość 12 cm. Zaciosy zostały 
wykonane na wysokości ok. 45 cm od poziomu użyt-
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Ryc. 63. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Js. 249. Fot. J. Nastaszyc

Fig. 63. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 249. Phot. J. Nastaszyc
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kowego budynku. Być może umieszczono na nich belki 
przyciesiowe. Możliwe też, że elementy te zostały użyte 
wtórnie i pochodziły z rozebranego budynku szkiele-
towego. Ściany prawdopodobnie wypełniono drew-
nem. W biegu ściany zachodniej stwierdzono belkę 
o długości 2,2 m, średnicy 16 cm. Wsparto ją na dwóch 
poprzecznych legarkach z połówek pni o przekrojach 
60 × 40, 68 × 25 cm. Do budynku mógł należeć również 
legarek zachowany w północno-wschodnim narożu, 
o wymiarach 60 × 26 cm. Daty dendro: po 1213, po 
1214. Niwelacja: 116,70 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 257 na arze 65. Relikt budynku o wymiarach 
3,96 × 4,57 m. Z jego konstrukcji zachowała się ściana 
północna, którą tworzyła masywna belka ociosana do 
prostokąta o wymiarach 26 × 20 cm i długości 3,96 m. 
Końce belki nie noszą śladów zamków. Do konstrukcji 
zaliczono także zachowaną częściowo dranicę ściany 
zachodniej, ociosaną do prostokąta o wymiarach 15 × 
6 cm, długości 1,53 m. Ze ściany południowej zacho-
wały się 2 słupy ociosane do czworoboku o wymiarach 
12 × 14 i 14 × 18 cm, oddalone od siebie o 3,9 m. Niwe-
lacja: 116,58 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 264, 264A, 325, 326 na arze 95. Budynek na pla-
nie prostokąta o wymiarach 2,95 × 4,6 m. Jego połu-
dniową krawędź wyznaczał rząd luźno ułożonych 
cegieł służących zapewne jako podkład pod belkę przy-
ciesiową oraz mocno przepalony fragment belki o dłu-
gości 86 cm. We wnętrzu budynku stwierdzono prze-
palone klepisko (js. 325) (ryc. 64) o grubości do 10 cm, 
a w narożu północno-zachodnim (js. 326) piec ko-

pułkowy. Piec miał zarys owalu o wymiarach 128 × 
120 cm (na osi E-W), z wlotem od strony wschod-
niej. Ze szkieletu kopułki przetrwały kołki o średnicy 
4–5 cm, wbite na planie okręgu o średnicy 80 cm, w od-
ległościach 10–12 cm od siebie. Wnętrze było wyłożone 
fragmentami naczyń ceramicznych i wylepione gliną. 
Całość przykryta była destruktem kopuły złożonym 
z gliny, drewna i otoczaków o wymiarach 20 × 12, 18 × 
10, 18 × 8 cm. Od strony zewnętrznej do północno-za-
chodniego naroża budynku dostawiona była (js. 264A) 
plecionkowa kleć na planie prostokąta o wymiarach 
85 × 95 cm. W jej wnętrzu stwierdzono luźno rzuco-
ne fragmenty dranic wyznaczające poziom użytkowy 
na 116,70 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
5 gwoździ, 2 noże, liczne bryłki żużlu; 27 kości zwie-
rzęcych.

Js. 266 na arze 21. Zagłębienie pod budynek. Zacho-
wany fragment był w rzucie prostokątny, o pełnej dłu-
gości 2,65 m i uchwyconej szerokości 65 cm. Wypełniał 
go żółty piasek przemieszany z szarą gliną, a jego mak-
symalną głębokość określono na 20 cm. Poziom zarysu: 
116,55 m n.p.m. Inwentarz: 7 kości zwierzęcych.

Js. 271 na arze 54. Jama o rzucie nieregularnego 
czworoboku o wymiarach 1,94 × 1,31 m. W profilu 
nieckowata, o głębokości 51 cm, wypełniona ciemno-
brunatną mierzwą ze ścinkami drewna, gruzem cegla-
nym i otoczakami o średnicy 5–7 cm. Niwelacja zarysu: 
116,60 m n.p.m. Inwentarz: 1 klucz żelazny; 3 fragmen-
ty naczynia szklanego; 17 ułamków naczyń glinianych; 
4 kości zwierzęce.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 64. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 264 i 325. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 64. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic 
unit 264, 325. 
Phot. J. Nastaszyc
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Js. 272 na arze 54. Palenisko o rzucie kolistym, śred-
nicy ok. 1,05 cm (rekonstrukcja). Jego tok tworzyła wy-
palona na żółto glina, tworząca twardą i spękaną sko-
rupę o grubości do 2 cm. Wypalona warstwa stanowiła 
strop niecki o głębokości 14 cm wypełnionej szarą gli-
ną. Niwelacja: 116,54 m n.p.m. Inwentarz: 10 ułamków 
naczyń glinianych.

Js. 273 na arze 54. Palenisko na planie owalu o wy-
miarach 92 × 111 cm, umieszczone w niecce o głęboko-
ści 9 cm. Nieckę wypełniała glina, przepalona w stropie 
i przemieszana z węglami drzewnymi, popiołem i spa-
lenizną. Wysokość zarysu: 116,48 m n.p.m. Inwentarz: 
1 fragment naczynia glinianego.

Js. 274 na arze 54. Palenisko (?) na planie prostokąta 
o zachowanych wymiarach 40 × 108 cm, zagłębione na 
27 cm (ryc. 65). W profilu widoczne były trzy warstwy 
gliny różniące się stopniem wypalenia, o grubości od 
7 do 9 cm, przedzielone cienkimi warstewkami spale-
nizny. Wysokość zarysu: 116,70 m n.p.m. Inwentarz: 
1 fragment blachy żelaznej; 27 ułamków naczyń glinia-
nych.

Js. 280 na arach 33, 34, 43, 44. Palenisko. Zachowane 
fragmentarycznie, rekonstruowane jako koliste o śred-
nicy ok. 1,2 m. Umieszczone w jamie o głębokości 32 
cm. Jej zawartość stanowiła szara glina, w wierzchnich 
warstwach słabo wypalona na kolor żółty, przemieszana 
z fragmentami węgla drzewnego, spalenizny i popiołu. 
Poziom stropu: 116,50 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 296 na arach 34, 44. Płot (?). Ciąg plecionki 
przebiegającej w linii N-S, zarejestrowany na długości 
4,64 m. Składały się na nią kołki o średnicy 6–11 cm 
umieszczone pojedynczo, parami lub po trzy blisko 
siebie, w odległościach 17–35 cm. Miejscami zachował 
się wątek z witek. Łącznie w konstrukcji zarejestrowa-
no 30 słupków. Poziom zarysu: 116,66 m n.p.m. In-
wentarz: brak.

Js. 302 na arach 43, 44. Budynek z narożami skie-
rowanymi do głównych stron świata. Zachowało się z 
niego naroże zachodnie wraz z wycinkiem wnętrza. Ze 
ściany południowo-zachodniej przetrwały 2 dranice o 
wymiarach 186 × 10 × 33 i 220 × 2 × 23 cm, umiesz-
czone równolegle w odległości 23 cm od siebie. Ścianę 
północno-zachodnią wyznaczała belka o długości 2,83 
m, ociosana do prostokąta o przekroju 13 × 17 cm. W 
górnej krawędzi belki stwierdzono pazę do osadzenia 
dranic ściany. We wnętrzu budynku odkryto klepi-
sko z żółtej gliny, a w narożu palenisko o średnicy 75 
cm, otoczone półkoliście wieńcem cegieł o formacie 
średniowiecznym. W palenisku wyróżniono trzy fazy 
użytkowania – były to warstwy surowej żółtej gliny 
przedzielone warstewkami spalenizny. Maksymalna 
głębokość paleniska wynosiła 18 cm. Poziom użytko-
wy: ok. 116,52 m n.p.m. Inwentarz: 45 fragmentów na-
czyń glinianych.

Js. 303 na arach 44, 54. Palenisko. Owalne w rzucie, 
o wymiarach 1,09 × 0,93 m. Zarejestrowano trzy fazy 
jego użytkowania, czytelne jako przeplatające się war-
stwy przepalonej gliny i popiołu, umieszczone w niecce 
o głębokości 30 cm (ryc. 66). Obiekt niszczył niemal 
doszczętnie starsze palenisko funkcjonujące niemal w 
tym samym miejscu. Poziom zarysu: 116,58 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 65. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Profile js. 274 i 275. Rys. M. Mackiewicz. 

Legenda jak na ryc. 8

Fig. 65. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Cross-section through stratigraphic units 

274 and 275. Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8

Js. 275 na arze 54. Palenisko. Fragmentarycznie za-
chowane, o średnicy przekraczającej 70 cm, zagłębione 
na 11 cm (ryc. 65). Wypełniała je glina, mocno wypa-
lona w części stropowej. Wysokość zarysu: 116,67 m 
n.p.m. Inwentarz: 32 fragmenty naczyń glinianych.
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Js. 306, 306A na arze 85. Budynek plecionkowy na 
planie zbliżonym do kwadratu o bokach długości 3,3 
i 3,4 m. Ściany ułożone były zgodnie ze stronami świa-
ta. Z konstrukcji zachowały się nieokorowane kołki 
o średnicach 4–7 cm, tworzące osnowę plecionki. Wbi-
to je w odległościach 30–55 cm na głębokość 20–25 cm. 
Między nimi sporadycznie występowały fragmenty 
witek wątku. Naroża budynku były lekko zaokrąglone 
i wzmocnione dodatkowymi kołkami. W środku ścia-
ny wschodniej mieścił się słup o średnicy 11 m, zapew-
ne wspierający dach. Wejście do budynku mieściło się 
prawdopodobnie w połowie długości ściany zachod-
niej. We wnętrzu odłożyła się ciemnobrunatna war-
stwa (js. 306A), złożona głównie z mierzwy, z licznym 
udziałem fragmentów słomy oraz trocin. Jedynie przy 
ścianach północnej i południowej, w odległościach 25–
30 cm od nich, widoczny był większy udział soczewek 
szarej gliny, przemieszanej z próchnicą. Ze względu na 
duży udział mierzwy w obrębie konstrukcji możemy 
przyjąć, że obiekt ten pełnił funkcję budynku gospo-
darczego – chlewu (?). Wysokość poziomu użytkowe-
go: ok. 116,60 m n.p.m. Inwentarz: 1 metalowy odpad 
produkcyjny; 3 przedmioty nieokreślone ze szkła; licz-
ne fragmenty skóry; 2 klepki naczynia drewnianego; 
71 ułamków naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 315 na arze 54. Jama o rzucie owalu o wymia-
rach 74 × 71 cm. W profilu wannowata, o głębokości 
67 cm. Wypełniała ją tłusta mierzwa z dużą ilością ścin-
ków drewnianych. Niwelacja zarysu: 116,52 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 322 na arach 22, 32. Budynek w konstrukcji 
szkieletowej. Zbudowano go na planie czworoboku 

o długościach ścian: południowa 4,98 m, północna 
5,11 m, zachodnia 5,21 m i wschodnia 5,12 m. W ścia-
nie zachodniej, w odległości 78 cm od naroża połu-
dniowo-zachodniego, umieszczono wejście z zewnętrz-
nym korytarzem (ryc. 67, 67a). Całość umieszczono 
we wkopie wykraczającym na 8–20 cm poza linię kon-
strukcji, o głębokości przekraczającej 1,1 m (najwyższa 
część wkopu pozostawała nieczytelna). Belki przycie-
siowe były obrobione do przekroju prostokąta o bokach 
20 × 25 cm i połączone w narożach na zamki ciesiel-
skie. Słupy narożne miały wymiary: w narożu północ-
no-wschodnim 16 × 19, w południowo-wschodnim 
18 × 17, w południowo-zachodnim 15 × 17, w pół-
nocno-zachodnim 25 × 25 cm. W centralnym punkcie 
budynku mieścił się wkopany słup obrobiony do czwo-
roboku o wymiarach 32 × 34 cm, który podtrzymywał 
dach. W środku każdej ze ścian, na belkach przycie-
siowych, umieszczone były słupy o przekroju 15–16 × 
26–27 cm. Osadzono je w otworach czopowych o wy-
miarach 11 × 12 i głębokości 11 cm. Ściany, przynaj-
mniej w części zagłębionej, a więc do poziomu rygla, 
miały postać szalunku z dranic założonych pionowo za 
zewnętrzne krawędzie przyciesi. Wolną część wkopu 
fundamentowego zasypano piaskiem. Szerokości usta-
bilizowanych w ten sposób dranic wynosiły 36–42 cm. 
Zewnętrzny korytarz wejściowy miał długość 3,3 m, 
szerokość 1,57 m, a szerokość otworu wejściowego do 
wnętrza budynku wynosiła w świetle 1,2 m. W koryta-
rzu wymodelowano 5 stopni stabilizowanych dranica-
mi i utwardzonych gliną, tworząc klepisko. Głębokość 
stopni wynosiła 16 cm. Poziom użytkowy zagłębionego 
wnętrza tworzyła brunatna próchnica z gliną, miąższo-

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 66. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Profil js. 303. Rys. M. Mackiewicz. Legenda jak na ryc. 8

Fig. 66. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through stratigraphic unit 303. 
Drawing M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8



114

ści 8–12 cm. Na niej zalegał relikt stropu wraz z pod-
łogą, które wpadły do środka w trakcie pożaru. Stąd 
wniosek, że budynek był dwukondygnacyjny. Dranice 
podłogi drugiej kondygnacji miały szerokości od 36 
do 47 cm. Destrukt budynku nosił jednoznaczne ślady 
pożaru. Pozostała z po nim warstwa spalonego drewna 
i polepy o grubości do 39 cm. Wyżej zalegało zasypisko 
z próchnicy i surowej gliny o miąższości od 5 do 52 cm. 
Daty dendro: po 1252 dąb, 1252 jodła. Poziom budowy: 
116,47–115,20 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe 
– 1 brązowy świecznik romański, 1 kaganek wiszący, 
2 okucia pochewki noża, 1 blaszka, 1 ogniwo kolczugi, 
1 część mechanizmu zamka, 1 okucie zamka, 1 wrze-
ciądze, 2 noże, 1 igła, 1 młotek, 1 podkowa, 53 gwoź-

dzie, 2 półprodukty metalowe, 1 fragment kółka, 2 oku-
cia, 1 drut, 2 skoble, 2 przedmioty nieokreślone, 1 pręt, 
1 tassel, 1 haczyk, 6 bryłek żużlu; liczne fragmenty 
skóry; kilka fragmentów naczyń szklanych; wyroby 
z drewna – 1 sznur z łyka, 9 klepek, 1 dno, 4 fragmenty 
naczynia toczonego, 1 talerz toczony, 1 fragment misy 
toczonej, 1 wieko beczki, 1 szpunt od beczki, 1 frag-
ment łyka z korą, 6 kołków, ponad 18 fragmentów dna 
beczki, 1 dno beczki, 1 fragment beczki, 1 łyżka; wyro-
by z kamienia – 1 osełka, 1 fragment kamienia żarno-
wego, 4 elementy architektoniczne; ceramika – 1 przę-
ślik, 1 cegła, 5 płytek szkliwionych, 1905 fragmentów 
naczyń, liczne fragmenty polepy; 382 kości zwierzęce; 
liczne pestki.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 67. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 322, korytarzowe wejście do budynku. 
Fot. M. Mackiewicz 

Fig. 67. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 322, corridor-type entrance 
to the building. Phot. M. Mackiewicz 
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Js. 332, 334 na arze 85. Budynek szkieletowy na pla-
nie zbliżonym do kwadratu o długości ściany północnej 
3,8 m i zachodniej 3,9 m, z korytarzowym wejściem od 
zachodu (ryc. 68). Orientowano go zgodnie z głównymi 
stronami świata. Wkop pod budynek wykraczał do 40 
cm od krawędzi ścian, a jego głębokość mierzyła 81 cm. 
Z konstrukcji budynku zachowały się przyciesie zacio-
sane w czworobok o wymiarach 18 × 19 cm. Przycie-
sie północna i południowa zostały nałożone na wcięcia 
wykonane we wschodniej i zachodniej. Na łączeniach, 
w narożach, zostały wykonane gniazda na czopy słu-
pów o wymiarach 6 × 6 cm. Przycieś południowa w 
50% została zniszczona przez pożar, tak że trudno było 
rozpoznać jej pierwotne wymiary. Słup w narożu pół-

nocno-zachodnim miał wymiary 15 × 12 cm, w na-
rożniku północno-wschodnim 16 × 20 cm, a w narożu 
południowo-zachodnim 17 × 12 cm. W połowie dłu-
gości każdej z zachowanych przyciesi stwierdzono ko-
lejne gniazda na czopy słupów: w przyciesi północnej 
o wymiarach 7 × 8 cm, we wschodniej 8 × 6 cm, a w 
zachodniej 6 × 7 cm. W przyciesi północnej, w odległo-
ści 1,6 m od jej końca wschodniego, znajdowało się nie-
wykorzystane, zasypane piaskiem z próchnicą, gniazdo 
o wymiarach 9 × 9 cm. W przyciesi zachodniej wykona-
no pazę o szerokości 4,5 cm i głębokości 3 cm. W tejże 
pazie umieszczone były tylko 2 dranice zlokalizowane 
przy wejściu do budynku. Dranica przylegająca do słu-
pa naroża północno-zachodniego miała szerokość 26 i 

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 67a. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 322, przekroje wejścia do budynku. 
Rys. M. Mackiewicz, P. Panek, J. Sawicki

Fig. 67a. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 322, cross-sections of the building 
entrance. Drawing M. Mackiewicz, P. Panek, J. Sawicki
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III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

grubość 6 cm. W dolnej partii została zaciosana tak, aby 
zmieścić się w pazie. Druga, w odległości 1,34 m od te-
goż narożnika, miała szerokość 31 i grubość 6 cm. Obie 
dranice stanowiły element konstrukcji futryny drzwi 
wejściowych. Światło wejścia wynosiło ok. 1,05 m. Przy 
wejściu, na poziomie użytkowym budynku, znajdowały 
się pozostałości przewróconych drzwi, z zachowanym 
zamkiem na klucz, o wysokości 1,58 m. Ściany budyn-
ku tworzyły dranice założone za zewnętrzne krawędzie 
przyciesi, przysypane następnie gliną i próchnicą. Sze-
rokość dranic wynosiła od 12 do 45, a grubość 5 cm. 
Zwęglone od strony wewnętrznej dranice zachowały się 
przeważnie do wysokości 50, rzadziej 70 cm. Niektóre          
z dranic nosiły ślady łączenia na wpust trójkątny i pióro 
obce. Draniczki służące za pióro obce miały szerokość 
8–10 cm. Pod budynek wykonano podsypkę z piasku 
rzecznego z dużą zawartością żwiru. We wnętrzu, w od-
ległości 65 i 85 cm od przyciesi zachodniej, stwierdzono 
2 czworobocznie zaciosane kołki o przekroju 8 × 5 cm.

Wejście do budynku, umieszczone w północ-
nym odcinku ściany zachodniej, poprzedzone było 
zewnętrznym korytarzem z ziemną rampą, nachylo-
ną pod łagodnym kątem, oszalowaną 2 poprzecznymi 
dranicami wkopanymi w odległościach 1,6 i 1,1 m od 
zachodniej krawędzi przyciesi. Dodatkowo dranice 
zostały ustabilizowane 2 nieokorowanymi kołkami                                                     
o średnicy do 6 cm. Boki opisywanego wejścia były rów-
nież oszalowane drewnianymi dranicami (w górnych 
partiach nadpalonymi). Szerokość rampy wynosiła 
1,6 m. Wzdłuż jej północnej krawędzi znajdowały się 
pozostałości 3 słupów. Ich odległości od przyciesi za-
chodniej wynosiły kolejno: 17 cm (średnica 10 cm), 
30 cm (średnica 13 cm) i 2,2 m (słup zaciosany w czwo-
robok o wymiarach 20 × 15 cm). Wzdłuż południowej 
krawędzi stwierdzono pozostałości 2 słupów w odległo-
ści od przyciesi zachodniej – 35 cm (zaciosany w czwo-
robok o wymiarach 15 × 12 cm) i 2,2 m (także czworo-
boczny, o wymiarach 20 × 18 cm). Relikty konstrukcji 
korytarza, a głównie słupy na jego zewnętrznym krańcu 
sugerują, że był on zamykany.

Wnętrze budynku było wypełnione rozmaitymi po-
jemnikami – koszami, beczkami i innymi drewnianymi 

naczyniami klepkowymi i toczonymi oraz glinianymi 
(ryc. 69). W narożu północno-zachodnim stwierdzo-
no ruinę pieca, który w trakcie pożaru spadł z drugiej 
kondygnacji domu. Na destrukt ten składały się prze-
palone otoczaki, cegły całe i we fragmentach (o wymia-
rach 25,5 × 12, 5 × 9 cm) oraz bryły polepy. O obecno-
ści drugiej kondygnacji budynku informują także duże 
fragmenty przepalonych belek należących pierwotnie 
do konstrukcji stropu i podłogi. Zasypisko wnętrza 
miało miąższość 50 cm. Zawierało głównie surową gli-
nę (o największej koncentracji przy ścianach), a także 
liczne bryły polepy, węgle drzewne i żelazne gwoździe. 
Dodatkowo, równomiernie na całej powierzchni leżała 
warstwa szarej, surowej gliny zmieszanej ze słomianą 
sieczką, prawdopodobnie wypełniającą strop. Relacja 
stratygraficzna przemawia za tym, że niektóre z odkry-
tych pojemników, w tym beczki, pierwotnie znajdowały 
się na piętrze budynku.

W warstwę gruzu po spalonym budynku, w narożu 
północno-wschodnim, wkopane zostało gliniane na-
czynie ze szczątkami noworodka. Naczynie znajdowało 
się w pozycji pionowej, wylewem skierowanym do góry. 
Dno znajdowało się na wysokości bezwzględnej 115,76 
m n.p.m. Znalezisko zostało zgniecione przez napór 
warstw. Kości noworodka przetrwały w dobrym stanie. 
Daty dendro: 1224, 1236 (-6/+9), 1239, 1249. Poziom 
budowy: powyżej 116,21 m n.p.m., poziom użytkowy 
niższej kondygnacji: 115,70 m n.p.m., dno wkopu pod 
budynek: 116,40 m n.p.m. Inwentarz: wyroby meta-
lowe – 1 kaganek regulowany, 1 igła, 2 zawiasy, 1 sko-
bel, 1 gwóźdź z dużą półokrągłą główką, 33 gwoździe, 
przedmiot nieokreślony; 3 fragmenty tkaniny czarnej; 
4 fragmenty skóry; wyroby z drewna – 1 talerz toczo-
ny, 1 fragment naczynia toczonego, 13 klepek, 1 dno, 
1 wieko, 1 przedmiot o kształcie wiosłowatym, 1 de-
ska z 6 otworami, 3 kołki drewniane, 1 krążek, 1 frag-
ment drzwi z zachowanym mechanizmem zamkowym, 
1 sznur z łyka, 1 fragment łyka, 1 przedmiot nieokreślo-
ny, 1 łuczywo; 1 fragment osełki, 1 buła krzemienna; ce-
ramika – 1 przęślik, 450 fragmentów naczyń glinianych; 
szkielet noworodka; 75 kości zwierzęcych.



117

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 68. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 332. Fot. P. Duma

Fig. 68. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 332. Phot. P. Duma

Ryc. 69. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 332, pojemniki we wnętrzu budynku. Fot. P. Duma

Fig. 69. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 332, containers inside of the building. 
Phot. P. Duma
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Js. 333 na arach 85, 86. Zagłębienie o rzucie prosto-
kąta o wymiarach 70 × 90 cm, o płaskim dnie na głę-
bokości 15 cm. Wypełniała je jasnobrunatna próchnica 
z dużym udziałem gliny i drewnianych strużyn. Po-
ziom zarysu: 116,50 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 340, 340A, 621 na arach 94, 95, 104. Budynek 
o nierozpoznanej konstrukcji (międzysłupowej?). 
Odsłonięto z niego ścianę zachodnią i fragmenty pół-
nocnej oraz południowej. Ścianę zachodnią, długości 
4,24 m, wyznaczały 2 dranice ułożone poziomo na 
sztorc, o długościach 1,36 i 1,48 m, grubości 4–5 cm. 
Stabilizowały je 2 rzędy kołków o średnicach 14–18 cm. 
Ze ściany południowej zachowała się dranica o długo-
ści przekraczającej 1,75 m (w granicach wykopu), tak-
że ułożona poziomo na sztorc. Wzmacniały ją 3 kołki 
o średnicy 16–26 cm. Wewnątrz konstrukcji stwierdzo-
no klepisko z jasnoszarej gliny z soczewkami brązowej 
próchnicy. W odległości 95 cm od ściany północnej 
stwierdzono częściowo zachowane, owalne w rzucie 
palenisko o wymiarach 78 (E-W) × 62 (N-S) cm, wyło-
żone otoczakami i fragmentami cegieł (js. 621). Na po-
łudniowy zachód od budynku mieściła się konstrukcja 
prawdopodobnie powiązana z nim (js. 340A) – 3 dra-
nice ułożone poziomo na sztorc na planie prostokąta 
o wymiarach 120 × 97 cm. Poziom użytkowy: 116,61 m
n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 sierp, 1 nóż, 
5 gwoździ, 1 haczyk; liczne fragmenty skór; ceramika – 
1 przęślik, 85 ułamków naczyń; 211 kości zwierzęcych.

Js. 341 na arach 34, 35, 45. Relikt budynku o wy-
miarach 4,4 × 2,15 m. Z jego konstrukcji zachowały się 
dwie partie ścian. Ściana zachodnia zachowała się na 
długości 2,4 m. Wyznaczała ją belka o przekroju 20 × 
40 cm ustawiona na sztorc, wsparta od wewnątrz niere-
gularnie rozmieszczonymi kołkami o średnicy 5–8 cm. 
Zarejestrowano 6 kołków w odległościach 10–40 cm 
od siebie. Wspomniana dranica była wtórnie użyta (na 
co wskazują wywiercone w niej otwory). W północ-
no-zachodnim narożu budynku dranica wspierała się 
na słupie o średnicy 24 cm. Słup w górnej części miał 
wycięty prostokątny zacios o szerokości 13 i głębokości 
25 cm. Ścianę północną zidentyfikowano na podsta-
wie 6 elementów drewnianych (dranice, połówki pni), 

które mogły stanowić spodnią część konstrukcji ściany. 
Ułożone w jednej linii fragmenty miały łączną długość 
3,56 m. Elementy te były wtórnie użyte. Konstrukcja 
ściany wschodniej była podobna do poprzednio opisa-
nej. Jej długość wynosiła co najmniej 2 m. W jej biegu 
zarejestrowano dranice wskazujące na wtórne użycie. 
Od wnętrza budynku ściany wsparto kołkami o średni-
cy 6–8 cm i draniczkami o przekroju prostokąta o wy-
miarach 5 × 9 cm. Ze ściany południowej zachowała się 
masywna dranica o przekroju prostokątnym, o wymia-
rach 10 × 23 cm i długości przekraczającej 2,6 m. Usta-
wiona została na sztorc i wsparta na legarze z połówki 
pniaka o wymiarach 65 × 35 × 14 cm. Podobny legarek 
zarejestrowano w pobliżu południowo-wschodniego 
naroża budynku. Wsparta dranica miała końcówkę 
zaciosaną w sposób charakterystyczny dla konstruk-
cji zrębowej, prawdopodobnie została użyta wtórnie. 
Wewnątrz budynku odsłonięto kilka nieregularnie 
rozmieszczonych kołków i draniczek, niepozwalają-
cych na powiązanie ich z opisywaną konstrukcją. War-
stwa użytkowa budynku nie była wyraźnie widoczna. 
W mierzwie ograniczonej przez konstrukcję stwierdzo-
no występowanie dużej ilości skór, kości i ścinków drew-
na. Niwelacja: 116,89–116,15 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 343 na arach 23, 33. Budynek palisadowy, czę-
ściowo zagłębiony w podłoże, założony na planie pro-
stokąta o bokach 6,8 × 7,8 m, orientowany w przybliże-
niu w linii E-W, z odchyleniem zgodnym z budynkami 
sąsiednimi. Wkopano go na głębokość 1,4 m poniżej 
stropu calca. Ściany budynku miały konstrukcję pali-
sadową. Wzniesiono je z ustawionych pionowo dranic, 
zamocowanych we wkopie w formie rowu o szerokości 
ok. 60 cm, wykopanego w liniach ścian. Dolne części 
dranic stabilizowane były madą calcową. Przetrwały 
one in situ w narożu południowo-zachodnim. Ich gru-
bość wynosiła 3–4 cm, szerokość 23–40 cm. W ścianie 
północnej stwierdzono 4 przewrócone dranice o wy-
miarach 25–30 cm i grubości 3–4 cm. Poziom użyt-
kowy budynku wyznaczała zapewne naturalna mada, 
jednak w linii N-S stwierdzono negatywy po dranicach 
podłogi (?). W centrum zarejestrowano ślad ogniska 
(bez konstrukcji). Przy narożu południowo-zachod-
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nim stwierdzono wydzieloną, prostokątną powierzch-
nię o wymiarach 1,7 × 3,4 m, wyznaczoną kołkami 
o przekroju czworoboku o wymiarach do 5 × 5 cm. Po 
zakończeniu użytkowania budynku wnętrze zasypano 
surową gliną przemieszaną z próchnicą. Poziom za-
rysu: 116,61 m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 nóż, 1 nóż zdobiony cyną, 6 gwoździ, 2 skoble; 1 frag-
ment torby, liczne fragmenty skór; 1 naczynie toczone 
z drewna; ceramika – 1 przęślik, 334 fragmenty naczyń 
glinianych; 1 półprodukt z poroża, 195 kości zwierzę-
cych; bryły żywicy.

Js. 434, 435, 563 na arach 34, 35, 44, 45. Budynek 
szkieletowy na planie prostokąta. Jego wymiary, licząc 
po zewnętrznych krawędziach konstrukcji, wynosiły 
5,68 × 8,24 m (ryc. 70). Powierzchnię wnętrza określo-
no na 5,04 × 7,66 m. Ściany budynku ustawione były 
w liniach NW-SE i NE-SW, zgodnie z orientacją budyn-
ków sąsiednich. Wnętrze było zagłębione w podłoże co 
najmniej na głębokość 1,2 m. Z konstrukcji nośnej zare-
jestrowano pozostałości ścian – przyciesi i założonych 
za nie dranic. Belki przyciesiowe zostały umieszczone 
w wąskoprzestrzennym wkopie wykraczającym do 
10 cm poza obrys ścian (na poziomie zarejestrowanych 
reliktów). Ścianę północno-wschodnią wyznacza-
ła belka przyciesiowa o długości 5,68 m, ociosana do 
czworoboku o wymiarach 28 × 16 cm, ułożona dłuższą 
krawędzią bezpośrednio na podłożu. W jej krańcach 
wykonano zaciosy zamka, odpowiadające szeroko-
ści przyłączonych przyciesi ścian prostopadłych, oraz 
wzmacniające to połączenie gniazda czopowe o wy-
miarach 9 × 15 i 9 × 14 cm. W jej biegu wykonano do-
datkowe 3 prostokątne gniazda na czopy o wymiarach 
9 × 14, 11 × 14, 10 × 14 cm. Rozmieszczono je w odle-
głościach 60, 134, 144 i 146 cm (licząc od naroża pół-
nocnego). Przycieś północno-zachodnia miała długość 
7,86 m, była ociosana do prostokąta o wymiarach 29 × 
15 cm. W jej biegu zarejestrowano 2 gniazda czopowe 
(nie licząc otworów w narożach) o przekroju prostokąt-
nym wielkości 12 × 14, 10 × 13 cm. Otwory i gniazda 
znajdowały się w odległościach 2,14, 2,68 i 2,4 m, licząc 
od naroża zachodniego. Przycieś ściany południowo-
-zachodniej miała długość 5,56 m. Była ociosana do 

czworoboku o wymiarach 16 × 29 cm. Zarejestrowa-
no w niej 2 zagłębienia czopowe o wymiarach 13 × 14 
i 10 × 12 cm. Odległości między otworami i zagłębie-
niami wynosiły 1,51, 1,88 i 1,54 m od naroża zachod-
niego. Ze ściany południowo-wschodniej zachowała się 
przycieś podobna do opisanych wcześniej, o długości 
8,2 m. Poza otworami czopowymi w narożach wydłuto-
wano w niej 5 dodatkowych gniazd, rozmieszczonych 
w miarę regularnie, w odległościach 1,1–1,4 m od sie-
bie. Zagłębienia czopowe na słupy nośne zarejestrowa-
ne w przebiegu przeciwległych do siebie ścian nie były 
rozmieszczone równoległe – ich układ nie odpowiadał 
sobie.

Ściany budynku zostały wykonane z dranic pionowo 
założonych za przyciesie. Ich wymiary w przekroju wy-
nosiły 22 × 3, 33 × 5, 40 × 3 cm i podobnie. Zarejestro-
wano je w biegu wszystkich 4 ścian. Długość najdłuż-
szych zachowanych dranic wynosiła 1,35 m. Wszystkie 
one nosiły ślady pożaru.

Poziom użytkowy budynku zarejestrowano na 
wysokości przyciesi, na poziomie ok. 115,25 m n.p.m. 
Tworzyło je klepisko z szarej, mocno spiaszczonej, suro-
wej gliny. Miąższość tej warstwy sięgała 10 cm. Nad nią 
wydzielono mocno przemieszane nawarstwienia zwią-
zane z destruktem i zasypem konstrukcji (js. 435, 563). 
Starszą z nich tworzył gruz szachulcowy, a młodszą 
próchnica i mierzwa odłożone w powstającym zapadli-
sku. Bezpośrednio przy ścianie południowo-wschod-
niej, po jej zewnętrznej stronie, w odległościach 2,8 i 
2,58 m od naroża południowego, zarejestrowano pro-
stopadłe do jej przebiegu, pionowo wkopane dranice. 
Ich parametry były podobne jak w przypadku dranic 
tworzących ściany. Odcinek między nimi wynosił 1,66 
m. Mało prawdopodobne, żeby były związane z kon-
strukcją wejścia do budynku – pomiędzy nimi zareje-
strowano dranice ścian, a także wydłutowane w przy-
ciesiach zagłębienia na słupy nośne. Nie zarejestrowano 
także śladów przemawiających za funkcjonowaniem w 
tym miejscu drewnianej lub glinianej rampy. Dranice 
te mogą być jednak reliktem aneksu dobudowanego 
do budynku od strony południowo-wschodniej. Nie 
zarejestrowano wyróżniającego się poziomu użytkowe-

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ
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go, który mógłby mieć związek z aneksem. Daty den-
dro: po 1167, po 1209, po 1223, po 1224, 1233 (-6/+9), 
1239 (-4/+9), po 1239, 1242 (-6/+9). Poziom budowy: 
116,46 m n.p.m. lub wyżej. Inwentarz: wyroby metalo-
we – 2 okucia pochewki noża, 1 szczypce, 1 odważnik 
cylindryczny, 2 odważniki kubeczkowate, 2 sprzączki 
z osią, 3 fragmenty misy, 2 groty bełtów, 1 sierp, 1 kół-
ko, 1 fragment sierpa, 1 młotek, 1 nożyce kabłąkowe, 
1 nóż, 1 trzewik pochwy, 2 podkowy, 3 elementy zamka 
od drzwi, 1 klamka, 2 okucia, 4 kliny, 142 gwoździe, 
1 sztabkowaty pręt, 13 przedmiotów nieokreślonych, 
7 okuć drzwi, 1 fragment łańcucha, 2 skoble, 2 elemen-
ty mechanizmu zamka drzwi, 1 wrzeciądze, 1 fragment 
przepalonej blachy, 8 fragmentów blach, 3 pręty, 2 oku-
cia skrzynki, 2 odpady ołowiane, 10 odpadów metalo-
wych; 50 fragmentów skórzanych butów; 2 fragmenty 
dna naczynia drewnianego; wyroby kamienia – 1 for-
ma odlewnicza, 1 tłok kamienny, 1 osełka; ceramika – 
1 płytka posadzkowa, 565 fragmentów naczyń; wyroby 
z kości – 1 grzebień tkacki, 1 fragment rękojeści noża, 
1 astragalus, 49 kości zwierzęcych; liczne fragmenty 
muszli.

Js. 462 na arze 85. Pozostałości budynku (?), przy-
puszczalnie na planie prostokąta, ze zniszczoną częścią 
północną, o wymiarach 8,2 × ok. 5 m. Za istnieniem 
w tym miejscu budynku przemawia zachowane kle-
pisko o miąższości ok. 10 cm, składające się głównie 
z jasnoszarej gliny z niewielkim udziałem bryłek po-

lepy. Nie odnaleziono pozostałości ścian. W odległo-
ści 2,6 m od krawędzi zachodniej i 0,5 m od północnej 
znajdowała się nieociosana belka o długości 1,55 m 
i średnicy 25 cm, mocno zmurszała. W części połu-
dniowo-zachodniej obiektu znajdował się piec, przy-
puszczalnie kopułowy (js. 463). Miał plan owalu o wy-
miarach 1,2 × 1,3 m, zorientowanego dłuższą osią na 
linii N-S. Z konstrukcji jego kopuły zachowały się koł-
ki rozmieszczone na obwodzie, umieszczone w pasie 
spieczonej gliny o szerokości do 10 cm. Tok paleniska 
pieca, po zdjęciu górnej warstwy, rysował się na planie 
podkowy skierowanej w stronę południową. Został wy-
łożony otoczakami o średnicy od 5 do 15 cm. Ułożono 
je bezpośrednio na ziemi w niewielkim, ale widocznym 
zagłębieniu. Otoczaki były silnie spękane, przepalone 
i pokryte spalenizną. Także do konstrukcji podstawy 
kopuły użyto otoczaków oraz połówek cegieł. Po ze-
wnętrznej stronie, wykluczając stronę południową, 
znajdowało się 28 kołków rozmieszczonych w odległo-
ściach 8–10 cm, częściowo przepalonych, o średnicach 
2–5 cm. W ruinie pieca stwierdzono warstwę pomarań-
czowej polepy z niewielkim udziałem ciemnej próch-
nicy. Poziom budowy: 116,60 m n.p.m. Inwentarz: 
wyroby metalowe – 2 skoble, 1 nożyce, 1 sprzączka, 
2 przedmioty nieokreślone, liczne bryłki żużlu; 1 dno 
naczynia klepkowego; ceramika – 2 fragmenty cerami-
ki budowlanej, 86 ułamków naczyń; kości – 1 odpad po 
produkcji paciorków, 105 kości zwierzęcych.
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Ryc. 70. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 434,435 
i 563. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 70. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic units 

434, 435, 563. 
Phot. M. Mackiewicz



121

Js. 467 na arze 84. Fragment ogrodzenia zoriento-
wanego na linii E-W. Przetrwały z niego 4 kołki ocio-
sane czworobocznie, o wymiarach 5 × 10 cm, wbite 
w odległościach 30–40 cm. Niwelacja: 116,50 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 473 na arze 95. Negatyw drewnianego umoc-
nienia nawierzchni. Widoczny był jako 2 pasy o sze-
rokości 24–28 cm, długości do 2 m, wypełnione żółto-
kremowym piaskiem z przemyciami, biegnące w linii 
E-W. Odległość między nimi wynosiła 1,2 m. Niwe-
lacja: 116,95 m n.p.m. Inwentarz: 3 gwoździe żelazne; 
11 fragmentów naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 476, 476A, 476B na arze 95. Słabo zachowane 
ciągi plecionek. Rząd kołków (js. 476) o średnicach 
8–10 cm, wbitych na linii N-S na długości 3,6 m, w od-
ległościach od 12 do 30 cm od siebie. Prostopadle do 
js. 476 przebiegał odcinek plecionki (js. 476A) o dłu-
gości 2,4 m, złożony z kołków o średnicy 6 cm oraz 
draniczek o wymiarach 9 × 4 cm. Kołki wbite były 
w odległościach 13–34 cm. Równolegle do js. 476A 
w odległości 162 cm na południe mieścił się kolejny 
ciąg plecionki, o długości 1,08 m (js. 476B), złożony 
z draniczek o wymiarach 10 × 4 cm, wbitych w odległo-
ściach 12–21 cm. Między draniczkami zachowały się 
witki o grubości ok. 1 cm. Niwelacja: 116,91–116,60 m 
n.p.m. Inwentarz: 2 gwoździe żelazne; liczne fragmen-
ty skór; 1 fragment drewnianego naczynia tocznego; 
1 fragment osełki; 107 kości zwierzęcych.

Js. 478 na arze 32. Studnia umieszczona we wkopie 
wąskoprzestrzennym, rozszerzającym się tulipano-
wato. Wkop miał rzut kolisty, o średnicy 1,8 m. Kon-
strukcja cembrowiny miała w rzucie poziomym kształt 
kwadratu o wymiarach 1,1 × 1,1 m (ryc. 71). Jej szkielet 
stanowiły słupy umieszczone w narożach konstrukcji. 
Każdy ze słupów utworzony był z 2 elementów łączo-
nych ze sobą na zacios. Przekroje słupów miały wymia-
ry 14 × 16 cm. Ściany cembrowiny zbudowano z dranic 
długości 1,1 m, szerokości 17–27 cm, grubości 4–6 cm, 
zakładając je za zewnętrzne krawędzie słupów. Na głę-
bokości 83 cm poniżej poziomu górnego zarysu mię-
dzy słupami, w linii ścian, umieszczono rozpory. Były 
to dranice o przekroju średnio 5 × 12 cm, wpuszczone 

w wyciosy wydłutowane w słupach. Drewno cembro-
winy nosiło ślady wcześniejszej obróbki (było wtórnie 
użyte). Wnętrze cembrowiny zasypane było próchnicą 
z piaskiem, a w stropowej części z mierzwą (nie stwier-
dzono fekaliów). Dno studni umieszczone było głębiej 
niż 1,1 m poniżej stropu calca. Daty dendro: po 1196, 
1206 (-0/+9). Poziom budowy: 116,72 m n.p.m., dno: 
poniżej 114,50 m n.p.m. Inwentarz: 1 igła żelazna; ce-
ramika – 1 pucharek, 94 fragmenty naczyń; 57 kości 
zwierzęcych.

Rozwój wczesnego osadnictwa na placu Nowy Targ

Ryc. 71. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Konstrukcja cembrowiny studni js. 478. 

Oprac. M. Mackiewicz 

Fig. 71. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Well lining, stratigraphic unit 478. 

Developed by M. Mackiewicz 

Js. 487 na arze 43. Płot (?) o konstrukcji plecion-
kowej o długości 6,4 m, przebiegający w osi NE-SW. 
Odkryto 2 równoległe ciągi kołków odległe o 15–35 cm
od siebie. Kołki były okorowane, miały średnice 
5–11 cm. W ciągu wschodnim zarejestrowano 25 koł-
ków, a w zachodnim 13 kołków. Rozmieszczono je 
w odległościach 14–27 cm od siebie. Funkcja nie zo-
stała jednoznacznie rozpoznana. Niwelacja: 116,40 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 488 na arach 33, 43. Ściana plecionkowa zacho-
wana na długości 3,92 m, wzdłuż osi NW-SE. Z jej kon-
strukcji zachowało się 10 kołków osnowy o średnicach 
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4–9 cm, rozmieszczonych w odległościach od 21 do 
66 cm od siebie. Kołki były okorowane, zaciosane 
i wbite w podłoże. W części południowo-wschod-
niej zachowały się również witki przeplotu o średnicy 
1–2 cm. Funkcja nie została jednoznacznie rozpozna-
na. Konstrukcja mogła być reliktem płotu. Niwelacja: 
116,90–116,75 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 490 na arze 33. Relikt budynku w konstrukcji pa-
lisadowej. Przetrwał z niego fragment ściany południo-
wej o długości 1,52 m, z narożem południowo-zachod-
nim. Ścianę wypełniało 8 pionowo umieszczonych 
bierwion i dranic. Bierwiona ociosano do wymiarów 
12 × 15, 12 × 13 cm i podobnych, a dranice do wymia-
rów 21 × 5, 22 × 6 cm i podobnych. Dranice i bierwiona 
nie były zaostrzone, więc najprawdopodobniej zostały 
wkopane. Ich zachowana długość wynosiła 50–57 cm, 
górne odcinki nosiły ślady pożaru. Przy zachodnim 
krańcu zachowanego odcinka ściany odkryto 2 słupy. 
Pierwszy, bliższy, ociosany w przybliżeniu do prosto-
kąta o wymiarach 20 × 15 cm i o długości 104 cm, był 
zaostrzony na długości ok. 60 cm. Drugi, dalszy, oko-
rowany, o średnicy 25 cm i długości 1,28 m, również 
został zaostrzony, na długości 67 cm. W górnej części 
wykonano prostokątny czop o wymiarach 8 × 11 cm. 
Słupy te były powiązane z konstrukcją budynku. Uzna-
no je za wzmocnienie naroża. Daty dendro: po 1212, 
1225 (-6/+9). Poziom budowy: ok. 116,53 m n.p.m. In-
wentarz: brak.

Js. 501 na arze 53. Płot plecionkowy w sąsiedztwie 
budynku opisanego jako js. 104, 500. Zarejestrowano 
go w odległości 1,6 m na wschód od budynku. Jego 
przebieg pokrywał się z osią N-S, był w przybliżeniu 
równoległy do ściany budynku. Pozostało po nim 
11 kołków osnowy tworzących odcinek o łącznej dłu-
gości 3,6 m. Odległość między kołkami wynosiła 
25–30 cm. Miejscami zachował się wątek z gałązek 
o średnicy do 1 cm. Płot funkcjonował równocześnie 
z budynkiem i wraz z nim spłonął. Niwelacja: ok. 
116,50 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 502 na arach 95, 105. Relikt konstrukcji drew-
nianej – płot (ściana?) przebiegającej w linii E-W. 
Zachował się odcinek o długości 1,6 m, wyznaczony 

przez draniczki o przekroju 3 × 10 cm, pionowo wbite 
w odległościach 12–20 cm. Niwelacja: 116,76–116,63 m
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 504, 509, 513, 541, 569, 570 na arach 53, 54, 63, 
64. Budynek szkieletowy (js. 541) zagłębiony w pod-
łoże do 1,2 m. Zbudowano go na planie prostokąta 
o wymiarach 4,99 × 12,8 m, orientując dłuższe ściany 
w przybliżeniu w linii E-W, z odchyleniem na NE-SW, 
zgodnie z ustawieniem budynków sąsiednich (ryc. 72, 
72a). Z konstrukcji nośnej zachowały się przyciesie, 
niektóre słupy w ścianach oraz 3 słupy wspierające 
dach. Przyciesie ścian dłuższych ułożono z dosta-
wionych do siebie belek. W ścianie północnej były to 
3 belki o długościach 4,75, 4,87 i 2,76 m. Belki ocio-
sano do przekroju czworobocznego o wymiarach 
15 × 25 cm i ułożono szerszą krawędzią na podłożu. 
W ścianie północnej zamocowano 11 słupów no-
śnych, licząc łącznie z narożnymi. Odległości między 
słupami wynosiły 132, 102, 124, 126, 124, 117, 116, 
115, 113 oraz 107 cm (licząc od wschodu). Poszcze-
gólne słupy zamocowano w gniazdach czopowych 
wydłutowanych w przyciesi. Gniazda miały plan pro-
stokątów o wymiarach średnio 9 × 10 cm i głębokość 
6 cm. W końcówkach słupów uformowano odpowied-
nie czopy, które były wpuszczane w gniazda. Przycieś 
ściany południowej tworzyła belka o przekroju 20 × 
26 cm, ułożona szerszą krawędzią na podłożu. Stwier-
dzono w niej 11 słupów, analogicznie do odkrytych 
w ścianie północnej. Odległości między nimi wyno-
siły 115–135 cm. Forma i wymiary gniazd czopowych 
były podobne do zastosowanych w ścianie północnej. 
Przycieś ściany zachodniej miała przekrój 13 × 21 cm. 
W połowie jej długości wstawiono słup o przekro-
ju 13 × 22 cm, także osadzony za pomocą czopa. 
W ścianie wschodniej, w belce o przekroju 15 × 24 cm, 
wstawiono słup, po którym przetrwał czop osadzony 
w wydłutowanym gnieździe. Słupy wspierające dach 
mieściły się w przybliżeniu w dłuższej osi budynku, 
w jej centralnej części, w odległościach 5,07, 6,7 
i 9,55 m od ściany wschodniej. Były to słupy o przekro-
ju czworobocznym o wymiarach 13 × 22, 13 × 22, 19 
× 19 cm, umieszczone na drewnianych podkładkach.
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Stan zachowania budynku pozwala stwierdzić, że 
ściany (przynajmniej w części zachowanej w podłożu) 
skonstruowano w formie szalunku z dranic. W ścia-
nach szczytowych dranice ustawiono poziomo, stabi-
lizując je przez zasypanie ziemią wkopu fundamen-
towego (js. 513). W ścianie wschodniej zachowały się 
2 dranice o długościach 2,3 i 2,35 m, szerokości maksy-
malnej 33 i 38 cm i grubości 6 cm. W ścianie zachod-

niej zarejestrowano również 2 dranice o podobnych 
wymiarach. Elementy destrukcji pozwalają stwier-
dzić, że w ścianie umieszczono, nakładając na siebie, 
co najmniej 3 dranice, uzyskując wysokość minimum 
90 cm. Ściany frontowe zbudowano z dranic ustawio-
nych pionowo. Dranice założone za przycieś w ścianie 
północnej miały zróżnicowane szerokości, od 22 do 
30 cm, przy grubości do 5 cm. Podobną sytuację zasta-

Ryc. 72. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 541, widok od wschodu. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 72. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 541, view from the east. 
Phot. M. Mackiewicz

Ryc. 72a. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 541, przekrój N-S. Rys. M. Snopkowski, M. Mackiewicz

Fig. 72a. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 541, N-S cross-section. 
Drawing M. Snopkowski, M. Mackiewicz



124

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

no w ścianie południowej tylko w strefie naroża połu-
dniowo-zachodniego. Na długości 3,04 m ściany ułożo-
no z dranic poziomych.

Wejście do budynku mieściło się w ścianie pół-
nocnej przy narożu północno-wschodnim. Jego szero-
kość równa była odcinkowi między słupem narożnym 
a pierwszym słupem ściany i wynosiła 1,34 m. W słupie 
narożnym stwierdzono wbity hak do zamontowania 
drzwi. Przed otworem wejściowym ułożono 2 dranice 
o długościach 1,05 i 1 m, szerokościach 25 i 24 cm, uła-
twiające dostęp do wnętrza.

We wnętrzu, w narożu południowo-wschodnim, 
stwierdzono wydzieloną, prostokątną w planie część 
(ryc. 73). Jej wymiary wynosiły 2,8 × 2,47 m. Kon-
strukcję wydzielonej części tworzyły dranice: w narożu 
umieszczona pionowo o przekroju 27 × 11 cm, łączona 
z sąsiednią na wpust trójkątny i pióro własne, oraz wy-
pełniające ściany dranice ułożone poziomo. Wnętrze 
wypełnione było fragmentarycznie zachowanym kle-
piskiem. W południowo-zachodnim narożniku wy-
dzielonej części stwierdzono relikt pieca kopułkowego 

(js. 569) o rzucie owalnym, o wymiarach 88 × 112 cm. 
Wlot do pieca mieścił się od strony wschodniej, miał 
formę trapezu o wymiarach 30 × 52 cm. Na obwodzie 
owalu zarejestrowano 6 kołków o średnicy 3–4 cm, po-
zostałych zapewne po szkielecie kopuły. Wnętrze pieca 
było zagłębione do 32 cm i wyłożone spiaszczoną gliną, 
przepaloną następnie w trakcie użytkowania. W trak-
cie odkrycia zagłębienie wypełnione było destruktem 
glinianej kopuły. Wydzieloną w budynku, ogrzewaną 
strefę można interpretować jako izbę („stube”).

Wnętrze pozostałej części budynku także było wy-
łożone klepiskiem. Prawdopodobnie stanowiło jedną 
otwartą przestrzeń. W centralnej części zarejestrowano 
otwarte palenisko (js. 570) zbudowane z płasko ułożo-
nych cegieł, tworzących kształt prostokąta o wymia-
rach 52 × 57 cm. Przestrzenie między cegłami zostały 
wypełnione spiaszczoną oraz przepaloną (skruszoną) 
gliną. Nie zarejestrowano śladów spalenizny. Jedną, 
trudną do interpretacji dranicę odkryto między słupa-
mi wspierającymi dach.

Ryc. 73. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 541, izba w obrębie budynku. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 73. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 541, room within the building.
 Phot. M. Mackiewicz 
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Poziom użytkowy wnętrza mieścił się na wyso-
kości bezwzględnej 115,32 m n.p.m. Warstwa związa-
na z budową i użytkowaniem wnętrza miała grubość 
3–8 cm. Na niej zalegała warstwa destrukcyjna (js. 524) 
powstała w czasie pożaru, złożona głównie z polepy 
i spalenizny. Bryły polepy świadczą o tym, że wyższe 
części ścian, powyżej pierwszego rygla, były izolowa-
ne gliną. Grubość warstwy destrukcyjnej wynosiła do 
90 cm. Powyżej zarejestrowano zasyp z tłustej czarnej 
próchnicy przemieszanej z surową gliną i piaskiem 
(js. 509). Daty dendro: 1233, 1234. Poziom budowy: 
116,72 m n.p.m. Inwentarz js. 504 (zasyp budynku 
oznaczonego jako js. 541): wyroby metalowe – 1 no-
życe kabłąkowe, 4 podkowy, 1 skobel, 2 okucia, 1 pręt, 
16 gwoździ; 12 fragmentów skóry; 1 klepka naczynia 
drewnianego; 1 osełka; 314 ułamków naczyń glinia-
nych; 1 kościany grzebień tkacki, liczne fragmenty 
kości zwierzęcych; 1 muszla małża. Inwentarz js. 509: 
wyroby metalowe – 2 klucze, 1 nożyce, 1 okucie z trz-
pieniem, 1 fragment wąsa żeleźca broni drzewcowej, 
1 okucie pochewki noża, 1 sprzączka, 2 klucze do zam-
ka, 1 element mechanizmu zamka do drzwi, 3 frag-
menty skobli, 1 klin, 1 igła, 1 szydło, 2 okucia, 1 nóż, 
3 podkowy, 1 blacha, 19 gwoździ; kilka szklanych frag-
mentów naczynia; przedmioty ze skóry – 3 sakiewki, 
co najmniej 5 wierzchów obuwiowych, 2 pochewki na 
noże, 2 pasy, liczne ścinki wtórne i pierwotne; 1 osełka; 
ceramika – 1 fragment płytki posadzkowej, 1408 ułam-
ków naczyń glinianych; 504 kości zwierzęce. Inwen-
tarz js. 513: wyroby metalowe – 1 skobel, 2 gwoździe, 
1 taśma; 290 fragmentów naczyń glinianych; 1 łyżwa 
kościana, 143 kości zwierzęce. Inwentarz js. 524: wyro-
by metalowe – 1 jabłko wonności, 2 sierpy, 1 podkowa, 
3 noże, 14 gwoździ, 2 przedmioty nieokreślone, 2 blasz-
ki, 2 okucia; liczne fragmenty skór; 1 fragment kamien-
nej formy odlewniczej; wyroby z drewna – 1 sznurek 
z łyka, 1 fragment drzwi; 444 fragmenty naczyń glinia-
nych; liczne kości zwierzęce. Inwentarz js. 541: wyro-
by metalowe – 1 okucie pochwy noża, 1 nóż, 1 kolec 
sprzączki, 6 gwoździ; 1 kulka drewniana; 7 ułamków 
naczyń glinianych; kości zwierzęce. Inwentarz js. 569: 
brak. Inwentarz js. 570: brak.

Js. 506 na arze 96. Piec o owalnej w rzucie podsta-
wie o wymiarach 1,2 × 1,8 m, dłuższą osią położony na 
linii NE-SW. Tok paleniska pieca składał się z przepalo-
nej, pomarańczowej gliny z udziałem węgli drzewnych. 
Jego miąższość wynosiła maksymalnie 5 cm. Wlot do 
pieca znajdował się prawdopodobnie od strony pół-
nocno-zachodniej. Na ruinę wyższej części pieca skła-
dały się cegły i ich fragmenty oraz glina. Miąższość ca-
łości wynosiła 25 cm. Poziom budowy: 116,70 m n.p.m. 
Inwentarz: 12 fragmentów butów; 88 ułamków naczyń 
glinianych; 15 kości zwierzęcych.

Js. 519 na arze 105. Studnia we wkopie wąsko-
przestrzennym, wykraczającym na 10 cm poza kra-
wędzie cembrowiny, zbudowanej na planie kwadratu 
o boku 1,52 m. Tworzyły ją słupy narożne o średnicy 
14 cm i założone za nią poziomo dranice, połączone 
w narożach na styk. Szerokość dranic wynosiła 32–35, 
a grubość 5–6 cm. Konstrukcję stabilizował wewnętrz-
ny wieniec rozpierający. Tworzyły go łukowato wy-
cięte dranice, zamocowane we wrębach w słupach 
narożnych. Głębokość studni określono na 2,05 m od 
poziomu budowy. Wnętrze wypełniała spiaszczona 
próchnica. Studnia była prawdopodobnie zadaszo-
na. Za pozostałość zadaszenia uznano słupy o śred-
nicy 16–24 cm, rozmieszczone po dwa przy krawę-
dziach cembrowiny: 2 z nich stwierdzono w odległości 
20–30 cm od południowej krawędzi studni, a 2 przy 
krawędzi zachodniej, w odległościach 24 i 30 cm od 
niej. Poziom budowy studni: ok. 116,45 m n.p.m. In-
wentarz: 1 okucie pochewki noża; wyroby ze skóry 
– 1 bukłak, liczne fragmenty skór; wyroby z drewna – 
3 dna, 16 klepek; kości zwierzęce.

Js. 532, 533, 534 na arze 94. Budynek zrębowy na 
planie kwadratu o bokach długości 4,6 m. Zachował 
się z niego częściowo najniższy wieniec konstrukcji, 
ułożony na podkładach (ryc. 74). Jako podkłady użyte 
zostały fragmenty belek o długości 60–70 cm, noszące 
ślady wcześniejszego zastosowania w konstrukcji zrę-
bowej. Zachowana w całości belka ściany północnej 
miała długość 4,64 m, a średnicę 18 cm. Przy obu jej 
krańcach wykonano zaciosy właściwe dla systemu zrę-
bowego, a w narożu północno-zachodnim przetrwało 
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wiązanie ze ścianą zachodnią. Ze ściany zachodniej za-
chowały się 3 fragmenty belek o długościach 1,62, 2,65 
i 1,32 m, ze wschodniej 2 o długościach 1,1 i 2,24 m, 
a z południowej jedna belka o długości 3,83 m. Ściany 
zrębowe wzmocnione zostały okorowanymi słupami 
(js. 532) o średnicy 16–18 cm. Przy ścianie północ-
nej, w odległości 1,3 m od naroża północno-zachod-
niego, od strony wewnętrznej stwierdzono jeden słup. 
Na zewnątrz naroża północno-zachodniego wbito 
3 słupy. Również 3 słupy wzmacniały obustronnie ścia-
nę wschodnią, a jeden zachodnią od strony wnętrza, 
w odległości 94 cm od naroża południowo-zachod-
niego. Ponadto jeden słup, zapewne wspierający dach, 
stwierdzono w pobliżu centrum budynku, w jego osi 
E-W. W narożu północno-zachodnim mieścił się piec 
(js. 534). Jego plan wyznaczały kołki o średnicy 5–6 cm 
wbite na planie czworoboku z zaokrąglonymi narożni-
kami, o wymiarach 1,2 × 1,3 m, pozostałe po szkielecie 
kopuły. Kołki otoczone były warstwą jasnoszarej gliny, 
będącej głównym budulcem pieca. Wewnątrz komory 
zachował się gliniany tok o grubości do 5 cm i średni-
cy 1,14 m. Data dendro z dębowej belki ściany domu: 
1210 (-5/+9). Poziom budowy: ok. 116,55 m n.p.m. 
Inwentarz: wyroby metalowe – 1 sprzączka, 1 skobel, 
1 nożyce kabłąkowe, 2 noże, 8 gwoździ, 1 okucie, liczne 
bryłki żużlu; liczne fragmenty skór; wyroby z drewna – 
1 dno naczynia klepkowego, 16 klepek, 1 fragment na-
czynia toczonego; 1 kulka kamienna, 1 fragment osełki; 
787 fragmentów naczyń glinianych; 290 kości zwierzę-
cych.

Js. 540 na arze 94. Budynek o nierozpoznanej kon-
strukcji. Przetrwał z niego fragment ściany północnej 
i fragment klepiska. Ścianę wyznaczały 2 dranice uło-
żone na sztorc w linii E-W, o długościach 1,8 i 2,2 m, 
szerokości ok. 20 cm, stabilizowane 7 słupkami o prze-
krojach 4 × 8 cm. Na południe od ściany stwierdzono 
fragmentarycznie zachowane klepisko. Poziom budo-
wy: 116,66 m n.p.m. Inwentarz: 2 gwoździe żelazne; 
86 fragmentów naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 548 na arze 55. Studnia zbudowana we wko-
pie wąskoprzestrzenym (ryc. 75). Cembrowina mia-
ła w rzucie plan prostokąta o wymiarach 1,12 × 

1,17 m. Jej zasadniczym elementem nośnym były słu-
py umieszczone w narożach – dębowe, ociosane do 
prostokąta o bokach 12 × 14, 12 × 12, 12 × 13, 13 × 
13 cm. Najwyżej zachowane elementy zlokalizowano 
na poziomie 117,00 m n.p.m. Głębokość sięgała co naj-
mniej do poziomu 114,20 m n.p.m., poniżej warstwy 
wodonośnej. Na słupy wstawiono rozpory łukowato 
wycięte od strony wnętrza studni. Wypełnienie ścian 
cembrowiny stanowiły dranice założone poziomo 
za zewnętrzne krawędzie słupów. Szerokości dranic 
mieściły się w granicach od 21 do 39 cm. Wypełnisko 
szybu studni stanowiły resztki drewnianej konstruk-
cji, kamienie brukowe i większe oraz tłusta próchnica 
z dużą ilością wiórów drewnianych. Daty dendro: 1227 
(-6/+9), 1241 (-6/+9). Poziom budowy: ok. 117,00 m 
n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe: 1 kompletny pas 
(skóra ze stopem miedzi); liczne fragmenty skór; wy-
roby z drewna – 1 fragment łuku, 7 fragmentów ta-
lerza, 1 listwa z otworem, 1 fragment łyżki, 1 klepka, 
1 krążek; ceramika – 1 fragment płytki posadzkowej, 
37 ułamków naczyń glinianych; 22 kości zwierzęce.

Js. 577 na arach 84, 94. Relikt studni zbudowanej na 
planie prostokąta o wymiarach 0,9 × 1 m, dłuższym bo-
kiem na linii N-S. Wkop pod studnię przebiegał niere-
gularnie w odległości od 10 cm przy ścianie zachodniej 
do 40 przy wschodniej. Z jej cembrowiny zachowały się 
4 słupy narożne, czworobocznie zaciosane na wymiar 
17 × 18 cm. Dno obiektu znajdowało się ok. 1,2 m od 
poziomu zachowanego stropu konstrukcji. Od strony 
zewnętrznej do słupów przylegały położone poziomo 
i połączone na pióro własne deski o długości ok. 1 m, 
szerokości 15 i grubości 2 cm. Całość konstrukcji w gór-
nych partiach była mocno zniszczona wskutek pożaru. 
Wypełnisko wnętrza składało się z ciemnej próchnicy 
z dużą domieszką fragmentów drewna, przepalonych 
desek i belki pochodzących z konstrukcji, fragmentów 
ceramiki oraz kości. Po zamuleniu studnia mogła być 
użyta jako śmietnik/kloaka. Pełna eksploracja wypeł-
niska była utrudniona przez podchodzącą wodę grun-
tową. Data dendro: 1225 (-6/+9). Poziom budowy: 
ok. 116,50 m n.p.m. Inwentarz: 1 nóż żelazny; 14 frag-
mentów naczyń glinianych.
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Ryc. 74. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 532. Fot. J. Nastaszyc

Fig. 74. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 532. Phot. J. Nastaszyc

Ryc. 75. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 548. Fot. M Mackiewicz

Fig. 75. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 548. Phot. M Mackiewicz
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Js. 582, 588 na arach 55, 56. Budynek szkieletowy 
we wkopie (js. 582) o nieustalonej głębokości. Odkryto 
jego północną część. Zarejestrowana w całości przy-
cieś ściany północnej miała długość 2,62 m i przekrój 
17 × 22 cm. Ze ściany zachodniej odsłonięto odcinek 
o długości 1,2 m, a ze wschodniej – o długości 83 cm. 
Przyciesie w narożach były połączone zamkiem. Zo-
stały wcięte na długości 23 cm i nałożone na siebie. 
W zamkach wykonano otwory czopowe o wymiarach 
8 × 9 cm. Z konstrukcji ścian zachowały się dranice za-
tknięte za zewnętrzne krawędzie przyciesi. W ścianie 
zachodniej odkryto dranice osadzone pionowo o wy-
miarach 54 × 27 × 4, 37 × 22 × 5 cm i podobne, w bie-
gu ściany wschodniej natomiast odkryto jedną dranicę 
umieszczoną poziomo na sztorc, o wymiarach 57 × 20 
× 4 cm. Budynek zorientowany był zgodnie z sąsiednią 
zabudową placu. Daty dendro: po 1181, po 1224, po 
1237. Poziomu budowy nie uchwycono, poziom kon-
strukcji: 115,64–115,10 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 587 na arach 53, 54, 63, 64. Budynek o konstruk-
cji szkieletowej, z aneksem. Dom główny miał plan 
prostokąta o wymiarach zewnętrznych 4,75 × 4,95 m. 
Umieszczono go we wkopie wykraczającym do 20 cm 
poza krawędź konstrukcji. Stopień zagłębienia budyn-
ku nie był większy niż w przypadku budynku js. 541, 
przez który był niszczony. Z konstrukcji zachowały się 
relikty przyciesi zachodniej i południowej oraz pod-
kłady pod przycieś wschodnią i północną. W belce 
przyciesiowej zachodniej stwierdzono ślady po słupach 
narożnych oraz jeden umieszczony w połowie jej dłu-
gości. Dobrze zachowane zagłębienie czopowe miało 
wymiar 9 × 14 i głębokość 6 cm. Za zewnętrzną kra-
wędź belki założono pionowe dranice ścian, a pozosta-
jącą część wkopu fundamentowego wypełniono gliną. 
Przekrój belki przyciesiowej miał wymiary 12 × 21 cm. 
Zachowane dranice miały szerokość 29–38 i grubość 
średnio 4 cm. Przycieś południowa, zachowana frag-
mentarycznie, miała przekrój o wymiarach 16 × 24 cm. 
Prawdopodobnie w tej ścianie mieściło się wejście do 
wnętrza. Pod naroże południowo-wschodnie podłożo-
na była skośna podkładka o długości 80, szerokości 20 
i grubości 6 cm. A w ciągu ścian, zgodnie z ich prze-

biegiem, stwierdzono odcinkowe podkładki: w ścianie 
wschodniej 2 podkładki o długościach 79 i 103, szero-
kości 17 i grubości 10 cm, w ścianie północnej jedną 
o długości 105 cm i przekroju 14 × 14 cm.

Zagłębione wnętrze budynku zlokalizowano ok. 
25 cm poniżej stropu piaszczystego calca, podłogę 
zastępowało klepisko z surowej gliny przemieszanej 
z próchnicą i piaskiem.

Aneks usytuowano za ścianą wschodnią, w przy-
bliżeniu w połowie jej długości. Jego wymiary wynosiły 
1,05 × 1,42 m. Z budynkiem głównym łączył się węż-
szym bokiem. Północną i południową krawędź aneksu 
wyznaczały belki o przekroju 12 × 12 cm. Poziom użyt-
kowy aneksu mieścił się na tej samej wysokości co kle-
pisko budynku głównego. Budynek został zniszczony 
w trakcie pożaru. Data dendro: po 1242. Poziom użyt-
kowy wnętrza: 114,78 m n.p.m. Poziom budowy: po-
niżej 116,72 m n.p.m. (to jest poziom budowy js. 541, 
raczej sporo niżej). Inwentarz: wyroby metalowe – 
1 żelazny młotek ciesielski; 9 fragmentów naczyń gli-
nianych; kości zwierzęce.

Js. 616, 625 na arach 14, 15, 24. Budynek zagłębio-
ny w podłoże, odsłonięty w swojej wschodniej części. 
Zarejestrowany fragment wkopu pod budynek miał 
wymiary 2,82 × 2,59 m. Z konstrukcji ścian przetrwały 
pionowo wkopane dranice (js. 625) o przekrojach 17 × 
4, 21 × 5, 21 × 4 cm i podobnych, zachowane do wy-
sokości 70 cm, tworzące ścianę wschodnią, zapewne 
wzniesioną w systemie palisadowym. Łączna długość 
odcinka ściany wynosiła 1,94 m. Data dendro: po 1252. 
Poziom budowy: powyżej 115,70 m n.p.m. (podstawą 
zakwalifikowania do etapu IIIb jest późna data den-
dro). Inwentarz: brak.

Js. 617, 619 na arach 25, 35. Budynek szkieletowy. 
Słabo czytelny wkop (js. 619) pod budynek miał rzut 
prostokąta zorientowanego w linii NE-SW. Pełna dłu-
gość jego krawędzi północno-wschodniej wynosiła 
4,9 m, a uchwycona w wykopie długość krawędzi pół-
nocno-zachodniej – 4,1 m. Z konstrukcji zachowały się 
jedynie elementy ściany północnej. Była to belka przy-
ciesiowa (górna powierzchnia na poziomie 114,98 m
 n.p.m.) o zachowanej długości 3,42 m, ociosana do 
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prostokąta o wymiarach 22 × 17 cm. Przy południowo-
-wschodnim końcu przyciesi wydłutowany był otwór 
na czop o wymiarach 7 × 5 cm. W odległości 1,7 m od 
tegoż krańca przyciesi znajdowało się gniazdo o wymia-
rach 7 × 8 i głębokości 8 cm na czop słupa nośnego. Za 
belkę, od strony zewnętrznej, czyli północno-wschod-
niej, zostały założone dranice ścian o wymiarach 54 × 
23 × 4, 47 × 20 × 4 cm i podobnych. Nie stwierdzono 
śladów spalenizny. Data dendro: po 1243. Zarejestro-
wany poziom zarysu wkopu: powyżej 115,90 m n.p.m. 
Inwentarz: 1 żelazne okucie budowlane – obejma, 
16 ułamków naczyń glinianych; kości zwierzęce.

***
Nieostre kryterium podziału fazy III na etapy IIIa 

i IIIb oraz fakt, że niektóre z wydzielonych jednostek 
stratygraficznych składały się na jeden obiekt, sprawia-
ją, że liczba jednostek zakwalifikowanych do każdego 
z nich jest przybliżona. Zastosowany podział ułatwia 
jednak prześledzenie przemian zachodzących w osa-
dzie w ciągu kilku dziesięcioleci XIII w.

W odniesieniu do etapu IIIa, czyli starszego w ob-
rębie fazy III, można przyjąć, że bezwzględna wyso-
kość stropów zaliczonych do niej obiektów i szeroko 
przedstawione datowanie na 1. poł. XIII w. pozwalają 
skorelować ją z warstwą H–H1 (VI–VII poziom osad-
niczy) w wykopie J. Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 2, 
s. 398–426). Zawierała ona słabo zachowane relikty 
zabudowy, zniszczone przez pożar. Autor ten domy-
śla się uporządkowania jej w linii E-W, co w ogólnym 
zarysie jest zgodne z sytuacją stwierdzoną w wykopie 
z lat 2010–2012. Próbuje także rekonstruować zajęcia 
mieszkańców – szklarstwo i obróbkę skóry. W wyko-
pach przeprowadzonych wzdłuż ul. Piaskowej w la-
tach 1999–2000 naszej fazie III odpowiadają poziomy
 III–VI (Niegoda 2005, s. 70–73). W interpretacji za-
równo Kaźmierczyka, jak i Buśki i Niegody, w obrębie 
tych poziomów mieszczą się zniszczenia spowodowane 
najazdem mongolskim 1241 r.

Różnica organizacji przestrzeni w etapie IIIa 
w stosunku do fazy II jest czytelna, aczkolwiek niektóre 
elementy podlegają kontynuacji. Najważniejszą zmianą 

jest zanik ulicy przebiegającej w linii N-S, stanowią-
cej oś osady, zapewne łączącej przeprawę przez Odrę 
z kościołem św. Wojciecha. Została ona przeniesiona 
o ok. 15 m na wschód, zachowując dotychczasowy kie-
runek N-S. O jej nowym przebiegu informuje lokaliza-
cja sześciu domów szkieletowych odkrytych w latach 
1999–2000 przez zespół Cezarego Buśki, datowanych 
w przybliżeniu na lata 20. XIII w. (zob. Niegoda 2005, 
s. 71–74, ryc. 7, 8; 2005a, s. 29–39, ryc. 16–22). Po nie-
długim czasie ulica ta uzyskała drewnianą nawierzch-
nię. Sugerowana przez Jerzego Niegodę interpretacja, 
zgodnie z którą budynki te miały stanowić wschodnią 
pierzeję istniejącego już wówczas placu Nowy Targ, nie 
znalazła potwierdzenia w szerokopłaszczyznowym wy-
kopie z lat 2010–2012. Nie ma natomiast przyczyn, by 
podważać tezę o uporządkowaniu domów wzdłuż za-
chodniej krawędzi ulicy. Jej przebieg okazał się trwały, 
a po nieznacznych korektach istnieje ona do dzisiaj 
(zob. uwagi Chorowskiej 2010, s. 76). Była ona głów-
ną osią komunikacyjną osady, a potwierdzeniem jej 
wagi jest intensywne zagęszczenie obiektów wzdłuż jej 
biegu, dostrzegalne już wcześniej, w fazie II. W etapie 
IIIa były to budynki naziemne o zróżnicowanych kon-
strukcjach – plecionkowej, zrębowej i szkieletowej. Te 
ostatnie uzyskały dominację liczbową i powierzchnię 
większą niż pozostałe. Jeden z nich (oznaczony jako js. 
511, 512), odkryty fragmentarycznie, usytuowany był 
prawdopodobnie bezpośrednio przy ulicy. Pozostałe, 
zbudowane w odległości do ok. 40 m od niej, zachowały 
orientację wzdłuż jej osi. Między budynkami bądź w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono powierzchnie 
umocnione dranicami na legarach lub luźno rzucony-
mi elementami drewnianymi. Jedna z takich konstruk-
cji (js. 66, 66A) ma charakter ciągu komunikacyjne-
go prostopadłego do rekonstruowanej głównej ulicy. 
Jego szerokość przekraczała 2 m, a jakość techniczną 
poprawiał wykopany pod nim dren odwadniający 
(js. 66B). W części wykopu położonej dalej na zachód, 
w przybliżonej odległości 40–60 m, stwierdzono skupi-
sko jam o różnej wielkości. Od wschodu ograniczał je 
płot plecionkowy. W przypadku trzech z nich (js. 354, 
356, 366) zawartość informuje o związku z produkcją 
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garbarską. Kolejne pięć (js. 277, 301, 346, 367, 385) to 
relikty pieców lub palenisk. Południowo-zachodnią 
część wykopu zajmowały luźno rozrzucone obiekty: 
słabo zachowane relikty budynków o lekkiej konstruk-
cji i mniejsze jamy. Na uwagę zasługuje js. 342, która 
może być pozostałością koryta o długości przekracza-
jącej 10 m, zbudowanego w linii N-S. W północno-za-
chodniej części wykopu stwierdzono kontynuację sku-
piska obiektów widocznego w tej strefie od początków 
funkcjonowania osadnictwa. W fazie I określiliśmy je 
jako kompleks III z jamami prawdopodobnie garbar-
skimi. Charakteru działalności w tymże kompleksie 
w fazie II nie udało się ustalić. W etapie IIIa mieściły się 
tam: obszerny budynek zagłębiony w podłoże (js. 198, 
199), mniejszy, naziemny o konstrukcji plecionkowej 
(js. 110), słabo zachowany budynek zrębowy z paleni-
skiem (js. 299, 300) i urządzenie ogniowe interpretowa-
ne jako wędzarnia lub suszarnia (js. 265).

Etap IIIb, a więc młodszy odcinek fazy III z wy-
kopu z lat 2010–2012, odnosimy na podstawie rela-
cji stratygraficznych do warstwy G/1–5 (VIII poziom 
osadniczy) w wykopie Kaźmierczyka (1966–1970, 
cz. 2, s. 427–471) i do poziomu VII z wykopu Buśki 
i Niegody (Niegoda 2005, s. 74). W wykopie Kaź-
mierczyka mieściły się relikty obszernego budyn-
ku słupowego, interpretowanego przez tego autora 
jako kuźnia. Wejście do niego mieściło się w ścianie 
wschodniej, przed którą stwierdzono umocnioną 
drewnem nawierzchnię. Solidna konstrukcja umoc-
nienia nawierzchni w formie pomostu, w powiązaniu z 
jej lokalizacją, skłoniły tego badacza do tezy, iż odkryty 
fragment stanowi odcinek ulicy łączącej ul. Drewnianą 
(Einhorngasse) na północy i św. Wita (Ziegengasse) na 
południu. Jej likwidacja miała nastąpić po wytyczeniu 
placu Nowy Targ. Badania z lat 2010–2012 nie potwier-
dziły tej koncepcji. Wiemy teraz, że pomost umacniał 
tylko nawierzchnię przed domem.

Rekonstrukcję planu badanej części miasta w eta-
pie IIIb utrudnia dynamiczny rozwój zabudowy i jej 
szybko następujące przemiany. Jej główną cechą jest 
krótki czas użytkowania poszczególnych obiektów. 
Domy o solidnej konstrukcji były zwykle niszczone 

przez pożar, a nowe budowano nie zawsze w tym sa-
mym miejscu. Inne, lekkie konstrukcje drewniane siłą 
rzeczy cechowała niewielka trwałość. Plan osady pod-
legał w związku z tym ciągłym przemianom. Nie ozna-
cza to jednak, że rekonstrukcja głównych cech planu 
zabudowy wraz z jej infrastrukturą jest niemożliwa. 
Możemy powiedzieć, że organizacja przestrzeni bada-
nej części miasta w etapie IIIb nawiązywała w ogólnym 
zarysie do właściwej dla fazy poprzedniej. Główna oś 
komunikacyjna, łącząca przeprawę przez Odrę z ko-
ściołem św. Wojciecha, pozostawała w dalszym ciągu 
pod obecną ul. Piaskową. Przebieg tego traktu znamy 
z badań w latach 1999–2000. Wiemy, że w tym czasie 
ponownie przykryto ją drewnianą nawierzchnią z dra-
nic ułożonych poprzecznie do jej osi (Niegoda 2005, 
s. 74). Strefa położona na zachód od głównej ulicy 
osiągnęła na całym przebadanym obszarze zagęszcze-
nie zabudowy największe w swojej dotychczasowej 
historii. W bliskim sąsiedztwie ulicy powstał budynek 
(js. 50) halowy w konstrukcji słupowej z ryglami przy-
ciesiowymi, o powierzchni przekraczającej 130 m2, 
z dużym paleniskiem i piecem. Usytuowano go szczy-
tem do krawędzi ulicy, nawiązując do wzoru z miast 
północnego zachodu Europy (np. Lippert 1992; Pie-
kalski 2004, s. 87–134). Poza tą strukturą wzniesiono 
mniejsze domy o zróżnicowanych konstrukcjach – słu-
powej z ryglami przyciesiowymi (js. 233, 234), zapewne 
międzysłupowej (240), zrębowej (532, 533) i plecion-
kowej (476). Stan ich zachowania nie zawsze jest dobry, 
można jednak stwierdzić, że ściany domów uporząd-
kowano zgodnie z przebiegiem ulicy, a więc wzdłuż osi 
N-S, nadając całej przestrzeni zauważalną regularność. 
Szerokość pasa zabudowy podporządkowanej głównej 
ulicy mierzy ok. 35 m. Odległości między budynkami 
są mimo to zróżnicowane i nie dają możliwości wnio-
skowania o ewentualnej limitacji parcel.

Posuwając się dalej na zachód, stwierdzimy podob-
ne, miejscami wręcz większe zagęszczenie zabudowy. 
Zmieniła się jednak jej orientacja. Ściany budynków 
przyporządkowano nowej ulicy. Bierze ona począ-
tek od głównego ciągu komunikacyjnego (późniejszej 
ul. Piaskowej), a po ok. 30 m skręca na północny za-
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chód. Wzdłuż i poprzecznie do biegu ulicy przetrwały 
nieliczne belki, które mogły pozostać z rozebranej kon-
strukcji nawierzchni. Stan ich zachowania nie upoważ-
nia jednak do zdecydowanej interpretacji o istnieniu 
takiego umocnienia. Pewniejszym wyznacznikiem jej 
przebiegu jest towarzysząca jej zabudowa. Przy jej połu-
dniowej, a następnie południowo-zachodniej krawędzi 
mieściły się budynki o zróżnicowanych konstrukcjach. 
Idąc od wschodu, znajdziemy tam domy przyporząd-
kowane jeszcze głównej ulicy – mieszkalne, zaopa-
trzone w piece lub paleniska (js. 325, 326 i 462, 463), 
a następnie dwukondygnacyjny budynek szkieletowy 
z magazynem żywności w zagłębionym parterze (js. 
332). Dalej mieściła się 10-metrowa luka, po której na-
stępował ciąg zwartej zabudowy złożony z czterech bu-
dynków przylegających do siebie ścianami (js. 254, 255, 
256, 257). Dalej, po ok. 5-metrowej pauzie, stał dom 
szkieletowy (?) z narożnym paleniskiem, a po kolejnej 
przerwie – obszerny dom o wnętrzu częściowo zagłę-
bionym. Po przeciwnej, północnej i północno-zachod-
niej stronie nowej ulicy pozostawała wolna przestrzeń. 
Dopiero w odległości ok. 50 m od głównego traktu 
(ul. Piaskowej) pojawił się obszerny dom szkieletowy 
(js. 504, 509, 513, 541, 569, 570 na arach 53, 54, 63, 64) 
na planie wydłużonego prostokąta z wydzieloną ogrze-
waną izbą. Do niego przylegał kolejny dom (js. 104, 
500), a dalej mieściła się strefa przeznaczona na infra-
strukturę (chłodnia, wędzarnia). Ostatnim domem od 
północnego zachodu był solidny, dwukondygnacyjny 
budynek szkieletowy o zagłębionym wnętrzu (js. 322).

W odległości 18–22 m na północ od opisanej ulicy 
przebiegała kolejna, z nawierzchnią umocnioną drew-
nem. Uchwycono ją w północnej krawędzi wykopu na 
długości 14 m, a jej kierunek był zbliżony do osi E-W, 
czyli prostopadle do głównego traktu. Wiemy, że przy 
jej południowej krawędzi stał budynek oznaczony jako 
js. 70, jednak dalsze rozpoznanie jej sąsiedztwa nie jest 
możliwe ze względu na zniszczenie nawarstwień póź-
niejszymi wkopami.

Drewnianą nawierzchnię uzyskiwały także nie-
które strefy przy budynkach. Oprócz wspomniane-
go pomostu sąsiadującego od wschodu ze słupowym 

domem odkrytym w wykopie Kaźmierczyka, zwraca 
uwagę inny plac przykryty drewnem, otoczony zwar-
tą zabudową. Stwierdzono go na arach 42, 52, 53, 63, 
a więc w odległości ok. 55 m od ul. Piaskowej. Jego 
długość w linii NW-SE przekraczała 14 m, a szerokość 
w linii NE-SW wahała się w granicach od 4,2 do 5 m. 
Od wschodu plac ograniczony był wspomnianym bu-
dynkiem z wykopu Kaźmierczyka i słupowym domem 
oznaczonym jako js. 117, 132, 134 na arach 52, 62, 53, 
63. Od północnego zachodu sąsiadował z nim budynek 
szkieletowy z narożnym paleniskiem (js. 158, 183), a od 
zachodu budynek o mieszanej konstrukcji, lecz zaopa-
trzony w palenisko i glinianą podłogę, oznaczony jako 
js. 73. Granicę południowo-wschodnią stanowiły tylne 
ściany domów stojących przy omówionej wcześniej no-
wej ulicy. Z tej strony pozostawał także wolny dostęp do 
tego wewnętrznego placu. Forma całej struktury zdaje 
się nawiązywać do kompleksów zabudowy opisanych 
dla wczesnych faz osady na Nowym Targu. Zmieniła się 
tylko konstrukcja budynków i umocnienie centralnego 
placu otoczonego przez budynki.

Poza budynkami, z których część niewątpliwie 
miała przeznaczenie mieszkalne, odkryte obiekty – 
określane zwyczajowo, acz nieprecyzyjnie jako jamy 
– pełniły zróżnicowane funkcje gospodarcze. Scep-
tycznie odnosimy się do interpretacji mówiącej o ich 
śmietniskowym przeznaczeniu, albowiem wszelkiego 
rodzaju odpadki gromadziły się nie tylko w nich, ale 
także w odkładającej się warstwie kulturowej. W nie-
których przypadkach stan zachowania obiektów i ich 
treść pozwalają odnieść się do ich funkcji. Na arach 32, 
33, na północ od nowej ulicy, w wolnej przestrzeni mię-
dzy budynkami mieściły się, w odległości 3,5 m od sie-
bie, wędzarnia (js. 80, 81, 82) i zagłębiona na ponad 2 m 
drewniana chłodnia (js. 68, 69, 188). Nowym urządze-
niem, zastosowanym w tej strefie miasta po raz pierw-
szy, były studnie. Jedna z nich (js. 519 na arze 105), 
umieszczona przy głównej ulicy, zaopatrzona w zada-
szenie, mogła być publiczna. Drugą (js. 577) stwier-
dzono w sąsiedztwie (na dziedzińcu?) halowego domu 
(js. 50), trzecia (js. 548) powstała za ciągiem budynków 
tworzących zwarty odcinek południowej pierzei nowej 
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ulicy, a czwarta w kompleksie zabudowy w głębi osa-
dy (js. 478 na arze 32). Nowym, nieznanym wcześniej 
urządzeniem dopełniającym obraz infrastruktury, jest 
także kloaka (js. 94 na arze 41). Wzmiankowany kom-
pleks zabudowy wokół przykrytego pomostem placu 
jawi się w ten sposób jako jednostka dobrze nasycona 
urządzeniami infrastruktury. W jej skład, poza budyn-
kami mieszkalnymi i gospodarczymi, wchodziły: stud-
nia, wędzarnia, chłodnia i kloaka.

O rzemieślniczych zajęciach mieszkańców świad-
czą głównie zabytki ruchome odkrywane w budynkach, 
innych obiektach zagłębionych i w warstwie kulturo-
wej. One to były podstawą interpretacji J. Kaźmierczy-
ka (1966–1970, cz. 2, s. 470–471), który na przebada-
nym przez siebie obszarze widział relikty kowalstwa, 
szklarstwa i produkcji ze skóry. Jakość odnalezionych 
zabytków skłaniała go do wniosku o dużej zamożno-
ści mieszkańców. Materiały z wykopu z lat 2010–2012 
w znacznej mierze potwierdzają te ustalenia. Wachlarz 
możliwości interpretacyjnych jest tu obszerny, albo-
wiem znajdowane odpady produkcyjne i półprodukty 
można wiązać z wieloma gałęziami wytwórczości. Przy 
południowej ścianie domu js. 322 stwierdzono nagro-
madzenie luźnych ogniwek kolczugi, sugerujące pro-
dukcję bądź naprawę uzbrojenia ochronnego.

Próbując sprecyzować czas funkcjonowania obiek-
tów fazy III, trzeba zaznaczyć, że określenie jej dolnej 
cezury, oddzielającej od obiektów fazy II, nie jest ła-
twe. Rozdzielenie rozgraniczających je stratygraficznie 
warstw określonych jako js. 72 i następująca po niej js. 
16 nie było na całej powierzchni wykopu oczywiste. 
Konsystencja i struktura obu jednostek były w niektó-
rych strefach wykopu mocno zbliżone bądź niemal 
identyczne. Oczywiste jest przy tym, że zabytki ru-
chome ze starszej warstwy były przenoszone w trakcie 
kopania jam i budowy domów do nowo powstających 
struktur. Użytkowanie nieumocnionych nawierzchni, 
zwłaszcza w wilgotnych porach roku, i nierównomierne 
osiadanie gruntu nad starszymi jamami powodowały 
z kolei przenikanie zabytków młodszych do starszej 
warstwy. Koniec fazy II określony przez nas został 
w przybliżeniu na początki XIII w., co jednocześnie 

otwiera czas fazy III. Stratygraficznym wyznaczni-
kiem końca tejże fazy jest jednoczesna likwidacja ca-
łej zabudowy i przykrycie jej pozostałości wyrównaw-
czą warstwą piasku (js. 11). Jasny obraz tego zjawiska 
w układzie stratygraficznym podkreślony został już 
przez Kaźmierczyka. Rozbiórkę zabudowy datował on 
na koniec 3. lub początki 4. ćw. XIII w. (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 427, 471).

Osobnym problemem jest chronologiczne rozdzie-
lenie etapów IIIa i IIIb. Próbując skorelować tę cezurę 
z wynikami poprzednich badań, należałoby przyjąć, że 
koniec starszej z nich wiąże się z najazdem mongol-
skim wiosną 1241 r., a początek młodszej z odbudo-
wą miasta po najeździe mongolskim. Problem jednak 
w tym, że sugestie J. Kaźmierczyka, a następnie C. Buś-
ki i J. Niegody (Buśko 2005a, s. 186; Niegoda 2005,
s. 71–74) o możliwości identyfikacji w nawarstwieniach 
Nowego Targu śladów tego wydarzenia nie znajdują 
jednoznacznego potwierdzenia. Według Kaźmierczyka 
(1966–1970, cz. 2, s. 418) miałby to być pożar kończą-
cy egzystencję VI poziomu osadniczego. Badania z lat 
2010–2012 ujawniły jednak, że większość budynków 
w strefie placu Nowy Targ, w całej ujawnionej tam 
sekwencji stratygraficznej, została zniszczona przez 
ogień. Analizy dendrochronologiczne informują, że 
dotyczy to budynków wzniesionych z drzew ściętych 
zarówno przed najazdem, jak i po nim. Jak zaznaczyli-
śmy wyżej, wydzieleniu dolnej granicy stratygraficznej 
etapu IIIb posłużyło mechaniczne kryterium wysoko-
ści 116,40 m n.p.m. Nie stwierdzono bowiem śladów 
jednego wielkiego pożaru, który pozwoliłby w oczy-
wisty sposób oddzielić warstwy i obiekty zniszczone 
w 1241 r. od powstałych w wyniku odbudowy miasta.

Pewną ograniczoną możliwość wnioskowania 
daje natomiast analiza uzyskanej serii dat dendrolo-
gicznych. Stanowiły one jeden z istotnych elementów 
określenia chronologii w obrębie fazy III. Zachowali-
śmy przy tym świadomość ograniczeń, jakie metoda 
ta niesie przy analizie stanowisk wielowarstwowych, 
a w szczególności średniowiecznych miast, z ich spe-
cyficzną gospodarką drewnem. Odkrywane w trakcie 
wykopalisk w miastach drewno pochodzi najczęściej 
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z najniższych poziomów budynków, ich fundamento-
wania, konstrukcji studni bądź kloak oraz z umocnień 
nawierzchni ulic i placów. Dotychczasowe obserwa-
cje poczynione we Wrocławiu wskazują, że tam wła-
śnie najczęściej stosowano drewno z rozbiórek, a więc 
z drzew ściętych nawet kilkadziesiąt lat wcześniej (Kon-
czewski, Piekalski 2010). Taka cecha średniowiecznej 
gospodarki drewnem znacząco utrudnia wykorzysta-
nie dendrochronologii do datowania zabytków archeo-
logicznych. Z jednej konstrukcji uzyskuje się zwykle 
kilka dat o dużej rozbieżności. Zdarza się także, że kon-
strukcja starsza stratygraficznie okazuje się młodsza 
w świetle dat dendrologicznych.

Tak więc dla fazy III pozyskano serię 74 dat, z któ-
rych najstarszą określono na rok 1152, a najmłodszą 
po 1260 r. Na etap IIIa przypada 19 dat, w tym dwie 
z warstwy kulturowej i z 12 obiektów zamykających się 
w czasie od 1152 do po 1234 r. W serii tej mieszczą się 
próby drewna z budynków zniszczonych przez pożar. 
Czas ich budowy możemy określić na rok 1214 (-6/+9 
dla js. 370), po 1225 (dla js. 371, 390, 403), 1227 (-6/+9 
dla js. 412, 579), po 1217 (dla js. 511, 512), po 1192 (dla 
js. 514, 542, 584) i po 1234 (dla js. 596). Nie jest więc 
wykluczone, że wszystkie one spłonęły w wyniku wojny 
1241 r., aczkolwiek ostatecznej pewności w tej kwestii 
nie uzyskamy.

Na etap IIIb przypadło 55 datowanych prób drew-
na z 22 obiektów. Najstarszą z nich określono jako po-
chodzącą z drzewa ściętego po 1193 r., a najmłodszą 
po 1260 r. Z dobrze zachowanych konstrukcji pobrano 
po kilka prób. Dzięki temu wiemy, że do budowy jed-
nego obiektu mógł być zastosowany budulec z drzew 
ściętych w różnym czasie, np. dom szkieletowy okre-
ślony jako js. 83, 97 powstał z elementów datowanych 
po 1193, po 1226 i po 1246 (-2/+9). Przy uwzględnie-
niu datowania najmłodszych prób przyjęto, że kolejne 
domy tej fazy budowano z drzew ściętych w następują-
cych latach: po 1238 (js. 31, 32, 33, 34, 36), po 1246 (js. 
83, 97), po 1247 (js. 158, 183), po 1260 (js. 233, 234), po 
1225 (js. 255), po 1214 (js. 256, 319), po 1252 (js. 322), 
w 1249 (js. 332, 334), w 1242 (-6/+9) (js. 434, 435, 563), 
w 1225 (js. 490), 1234 (js. 504, 509, 513, 541, 569, 570), 

w 1210 (-5/+9) (js. 532–534, po 1237 (js. 582, 588), po 
1242 (js. 587), po 1252 (js. 616, 625), po 1243 (js. 617, 
619). Niektóre z budynków zbudowanych z drewna po-
zyskanego przed 1241 r. nie nosiły śladów zniszczenia 
przez pożar. Jest więc możliwe, że przetrwały one na-
jazd mongolski w kwietniu tegoż roku i funkcjonowały 
także w etapie IIIb. Z drugiej strony nie wykluczamy, że 
wzniesiono je ze starego drewna już po najeździe. Za-
uważmy też, że domy zbudowane z drzew ściętych po 
1241 r. ulegały pożarom tak samo często, jak przed tą 
datą. Zniszczenia wojenne nie pozostawiły więc jedno-
znacznego śladu. Możemy natomiast z powodzeniem 
stwierdzić, że materiały archeologiczne potwierdzają 
w etapie IIIb, a więc zapewne po wydarzeniach 1241 
r., niespotykaną wcześniej dynamikę rozwoju zabudo-
wy terenu, wraz z nowymi elementami infrastruktury.
W nawarstwieniach fazy III odkryto ponad 70 295 
fragmentów naczyń i 17 całych egzemplarzy, w tym 
5 pucharków. Stopień rozdrobnienia większości mate-
riału jest znaczący (ryc. 76).

Ceramika zakwalifikowana do etapu IIIa powstała 
z masy garncarskiej schudzonej domieszką w postaci 
piasku o drobnych ziarnach. Naczynia zostały wyko-
nane na kole garncarskim techniką taśmowo-ślizgową 
na podsypce z piasku. Stosowano obtaczanie całkowite, 
demonstrowane wklęsło-wypukłymi ciągami garncar-
skimi we wnętrzach naczyń. Technika wypału powo-
dowała, że czerepy miały niejednolite zabarwienie – od 
szarych do brunatnoszarych, a nawet czarnych. Orna-
ment analizowanych fragmentów to głównie dookol-
ne żłobki o łagodnym profilu, określane niekiedy jako 
„żłobki gotyckie” (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 105; 
Rzeźnik 2005). Obok dookolnych żłobków zaobserwo-
wano również pasma linii falistej i nakłucia. Naczynia 
tej fazy różniły się od form starszych ukształtowaniem 
wylewów. W etapie IIIa pojawiły się wylewy wyko-
nane z podwójnie nałożonej masy garncarskiej, czyli 
pogrubione, silnie profilowane listwy określane jako 
wylewy z okapem. Zachowane dna są płaskie, a część 
z nich ma znaki garncarskie. Wśród form przeważały 
w tym etapie naczynia esowate, naczynia z cylindrycz-
ną szyjką, puchary i garnki pucharowate. Te ostatnie 
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były zjawiskiem nowym, pozostałe zaś stanowiły efekt 
kontynuacji z fazy poprzedniej. Formę przeważającą 
w zbiorze stanowią bezuche garnki o baniastych brzu-
ścach, niekiedy z dzwonowatą pokrywką, która także 
jest zjawiskiem nowym. Zmienia się także frekwencja 

pucharków. W fazach starszych są one jedną z dominu-
jących form naczyń, w fazie III stanowią zaledwie kilka 
procent całego zbioru. Pogorszyła się także jakość ich 
wykonania.

III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich

Ryc. 76. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Naczynia gliniane z fazy III. Rys. N. Lenkow

Fig. 76. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Phase III ceramic vessels. Drawing N. Lenkow
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Ceramika zakwalifikowana do etapu IIIb nie różni 
się technologicznie i stylistycznie od właściwej dla eta-
pu IIIa. Wykonano ją także z masy garncarskiej schu-
dzonej drobnoziarnistym piaskiem, stosując podobną 
technikę lepienia na kole, na podsypce z piasku. Silne 
obtaczanie pozostawiło na wewnętrznej powierzchni 
naczyń charakterystyczne ciągi garncarskie. Kolor ścia-
nek mieścił się w różnych odcieniach szarości. Przewa-
żający ornament to dookolne, zagładzone żłobki, a tak-
że pasma linii falistej i nakłucia. Wylewy zaopatrzone 
są w niski okap. Dna są płaskie, a niektóre z nich mają 
znaki garncarskie.

W etapie IIIb widoczny jest rozwój różnorodno-
ści form naczyń, odpowiadający zapewne dostosowa-
niu do funkcji. Wyróżniono więc naczynia z uchem, 
dzbany, misy i puchary. Zaznaczył się wzrost liczby 
pokrywek garnków. Pojawiły się pierwsze, nieliczne 
naczynia pokryte szkliwem. Polewę zaobserwowano na 
zewnętrznych stronach naczyń.

Próbując osadzić zbiór z wydzielonej przez nas 
III fazy na placu Nowy Targ, należy odnieść się do ce-
ramiki opisanej przez Józefa Kaźmierczyka, datowa-
nej przez niego na wiek XIII. Etap IIIa i należąca do 
niego ceramika odpowiadają, jak podano wyżej, war-
stwom H–H1 (VI–VII poziom osadniczy) w wykopie 
J. Kaźmierczyka na Nowym Targu (1966–1970, cz. 2, 
s. 398–426). Etap IIIb natomiast jest równoległy do 
warstwy G/1–5 (VIII poziom osadniczy) (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 427–471). Paweł Rzeźnik (2005, 
s. 97–110) ogólnie datuje równoległy technologicznie 
i formalnie materiał na wiek XIII.

Spośród innych zabytków ruchomych istotne zna-
czenie mają przy datowaniu dość licznie występujące 
w tej fazie ostrogi. Poza egzemplarzami zaliczanymi 
do wczesnośredniowiecznych typów I i II obecne tu 
są wczesne okazy typu III – z gwiaździstym bodźcem, 
datowane najwcześniej na 1. poł. XIII w. i na czasy póź-
niejsze (Hilczerówna 1956; szczegółowa analiza ostróg 
zob. w rozdziale VIII). Potwierdzeniem takiej chrono-
logii są także pozyskane w js. 16 monety (zobacz ich 
analizę w rozdz. VI.1).

Łączna analiza relacji stratygraficznych, serii dat 
dendrologicznych i cech zabytków ruchomych pozwala 
określić koniec etapu IIIb na lata 60. XIII w. Potwier-
dza to w ogólnym zarysie datowanie likwidacji zabu-
dowy drewnianej zaproponowane przez Kaźmierczyka 
(1966–1970, cz. 2, s. 471). Po tym wydarzeniu nastąpiła 
gruntowna reorganizacja przestrzeni związana z zało-
żeniem novum forum.

Komentarza wymaga w związku z tym relacja 
osadnictwa w strefie późniejszego placu Nowy Targ do 
miasta lokacyjnego istniejącego już w tym czasie wokół 
Rynku.

d. Przedlokacyjne osadnictwo lewobrzeżne 
w świetle aktualnych możliwości 

interpretacyjnych

Pozyskanie obszernego zbioru nowych źródeł do 
badań przedlokacyjnego Wrocławia obliguje do podsu-
mowania naszej wiedzy o rozwoju jego struktury osad-
niczej i do ustosunkowania się do istotnych problemów 
przedstawianych i dyskutowanych w dotychczasowej 
literaturze. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwe-
stie dotyczące charakteru, rozwoju i funkcji osadnictwa 
lewobrzeżnego oraz jego pozycji w strukturze proto-
miejskiej.

Powstanie i rozwój osadnictwa na lewym brzegu 
Odry były konsekwencją wcześniejszej budowy i funk-
cjonowania grodu na Ostrowie Tumskim. Najpóźniej 
na przełomie X i XI w. nabrał on charakteru elitarnego, 
a umieszczenie w nim siedziby biskupstwa podnosiło 
go do rangi najważniejszych ośrodków politycznych 
i religijnych w państwie Piastów. Dwuczłonowy gród, 
z wydzielonymi częściami książęcą i kościelną, zajął 
całą 6-hektarową powierzchnię wyspy. Jego kapitalne 
znaczenie utrzymało się mimo kryzysu lat 30. XI w. 
i już wkrótce stało się przyczyną znacznego zagęszcze-
nia zabudowy. Niedostatek miejsca na wyspie rzecznej 
i związany z tym brak możliwości rozwinięcia subur-
bium wymusiły zagospodarowanie terenów poza wy-
spą – na prawobrzeżnym Ołbinie i na lewym brzegu 
Odry. W świetle dostępnych w tej chwili źródeł mo-
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żemy stwierdzić, że obie te strefy zostały zasiedlone 
w zbliżonym czasie w ostatnich dziesięcioleciach XI lub 
najpóźniej w początkach XII w., a więc do ok. 150 lat po 
założeniu grodu (Kaźmierczyk 1991–1995, cz. 2, s. 21). 
W wypadku osady na Ołbinie jesteśmy zdani na usta-
lenia poczynione po badaniach z lat 80. XX w. Przyj-
mujemy, że po epizodzie osadniczym datowanym tam 
na VIII–IX w. stałe zasiedlenie nastąpiło w ciągu XI w. 
W wieku XII o jego szczególnym charakterze zadecy-
dowały umieszczona tam siedziba możnowładczego 
rodu Włostowiców i ufundowany z ich udziałem klasz-
tor św. Wincentego dla sprowadzonych z podkrakow-
skiego Tyńca benedyktynów. Gospodarcze znaczenie 
Ołbina w 2. poł. XII w. opierało się na istniejących tam: 
karczmie, jatkach oraz dorocznym targu w wiosenną 
oktawę św. Wincentego. Nie potrafimy powiedzieć, na 
ile osadnictwo ołbińskie stanowiło w tym czasie prze-
ciwwagę bądź konkurencję dla powstającego równole-
gle ośrodka na lewym brzegu rzeki. Realia historyczne 
skłaniają do wniosku, że było ono kontrolowane przez 
Włostowiców i opactwo św. Wincentego, a nie przez 
księcia (Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 39–44; Pie-
kalski 1991, s. 5–6, 120–125). Wiemy natomiast, że 
w świetle dostępnych źródeł archeologicznych teza 
Hermanna Markgrafa (1888, s. 249–254) o gęstym 
zaludnieniu Ołbina w fazie przedlokacyjnej nie jest 
aktualna.

Problem początków osady rzemieślniczo-targowej 
na lewym brzegu Odry jest w literaturze przedmio-
tu dyskutowany od kilku dziesięcioleci, a nowe tezy 
przedstawiano wraz z rozwojem bazy źródeł archeo-
logicznych od lat 60. XX w. W tej chwili, po badaniach 
Józefa Kaźmierczyka (1966–1970) i Cezarego Buśki 
(2005) oraz po wykopaliskach w latach 2010–2012, 
można pokusić się o próbę podsumowania poglądów. 
Przypomnijmy, że Kaźmierczyk datował zasiedle-
nie terenu późniejszego placu Nowy Targ na XI w.
„…z tendencją ku drugiej połowie tego stulecia…”, 
dopuszczając okazjonalną bądź peryferyczną pene-
trację już w fazie przedpiastowskiej (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, s. 344, 379). Późniejsze badania 
skłaniały do korekty chronologii. Ustalono, że w stre-

fie nadbrzeżnej, przy franciszkańskim kościele św. Ja-
kuba, najniższy poziom osadniczy zawiera materiały 
dopiero XII-wieczne (Lasota, Piekalski 1988). Po pra-
cach badawczych w ul. Piaskowej, na wschodniej kra-
wędzi placu Nowy Targ, przedstawiono jeszcze póź-
niejsze datowanie początków osadnictwa – na schyłek 
XII w. Podstawą datowania były daty dendrologiczne 
z najstarszego poziomu uchwyconego w wykopach li-
niowych (Buśko 2005a, s. 186; Niegoda 2005, s. 79). 
Ostatnie ustalenia, poczynione w trakcie wykopalisk 
na dużej powierzchni na placu Nowy Targ, pozwa-
lają jednak wrócić, w ogólnym zarysie, do datowa-
nia przedstawionego niegdyś przez J. Kaźmierczyka. 
Wydzielona w wykopie z lat 2010–2012 faza I została 
datowana na koniec wieku XI i początki XII. Zaliczo-
no do niej obiekty wkopane w madę calcową znane 
z wykopu Kaźmierczyka, a nieczytelne w liniowych 
odkrywkach Buśki i Niegody. Obiekty te nie zawierały 
drewna zdatnego do analizy dendrochronologicznej, 
a podstawą datowania były zabytki ruchome.

Opierając się na wynikach badań wykopalisko-
wych prowadzonych na terenie lewobrzeżnym od lat 
50 XX w. do roku 2012, można stwierdzić, że osada 
rozwijała się od przeprawy na wyspę Piasek na połu-
dnie. Jej zasięg w tym kierunku wynosił w XI–XII w. 
nie więcej niż 400 m, tzn. maksymalnie do kościoła 
św. Wojciecha i obecnej ul. Wita Stwosza, a w linii E-W 
– do ok. 300 m. Przy południowo-zachodniej krawędzi 
osady, na skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i Biskupiej, 
odkryto uregulowany bądź sztuczny ciek, który mógł 
stanowić jej granicę. Przebiegał on w linii N-S, a jego 
brzegi noszą ślady umocnienia wykonanego w XII 
bądź w początkach XIII w. Jego szerokość przekracza-
ła 6,8 m, ale nie była większa niż 12 m, przy głębokości 
1,1 m. Ciek był wyłożony faszyną, widoczną w czasie 
odkrycia jako smuga intensywnie brunatnej próchnicy 
(Konczewski, Piekalski 2010, s. 139–140).

Strukturę osady w jej najstarszej fazie tworzyły 
budynki zagłębione w podłoże, rejestrowane w doku-
mentacji z badań jako niewielkie ziemianki lub półzie-
mianki, a także jamy o innym, trudnym do określenia 
przeznaczeniu. J. Kaźmierczyk jako pierwszy postawił 
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tezę o rzemieślniczym charakterze tej osady, a pod-
stawą jego interpretacji były głównie ślady metalurgii 
i produkcji ze skóry (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 83–186). Teza ta znalazła potwierdzenie także 
w materiałach pozyskanych w latach 1999–2000 (Buś-
ko 2005a, s. 185–186) oraz w ostatnich, szerokopłasz-
czyznowych wykopaliskach na placu Nowy Targ.

Terasę odrzańską sąsiadującą z osadą od południa 
zajmowało obszerne pole cmentarne, rozciągnięte od 
strefy późniejszego kościoła św. Wojciecha na wscho-
dzie do kościoła św. Elżbiety na zachodzie. Zagęszcze-
nie grobów było nierównomierne, w przeważającej 
mierze niewielkie. Odkryto je dotychczas na pl. Domi-
nikańskim, wzdłuż ul. Wita Stwosza, przy Szewskiej, 
u wylotu Kuźniczej do Rynku i pod prezbiterium ko-
ścioła św. Elżbiety za północno-zachodnim narożem 
Rynku (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 24; Lasota, 
Piekalski 1996; Czerner, Lasota 2000; Buśko 2005a, 
s. 191–192; Konczewski, Piekalski 2010, s. 142–145, 
także niepublikowane groby odkryte przy ul. Krawiec-
kiej przez P. Guszpita). Najstarsze groby powstały w XI 
w. we wschodniej części pola cmentarnego, a najmłod-
sze, pochodzące zapewne z pierwszych dziesięcioleci 
XIII w., na krańcu zachodnim.

Obecny poziom wiedzy pozwala stwierdzić, że 
cmentarz ten poprzedzał budowę kościołów Wrocła-
wia lewobrzeżnego (Piekalski 2011, s. 150–152; 2014, 
s. 46–47; Wojcieszak 2012, s. 18–20). Przestrzenną 
konsekwencją budowy kościołów było ograniczenie 
cmentarza do ich bezpośredniego sąsiedztwa i oddanie 
pozostałego terenu pod zabudowę.
Wydzielona w materiałach z wykopu z lat 2010–2012 
faza II poświadcza znaczące ożywienie rozwoju osad-
nictwa lewobrzeżnego w końcu XII i w początkach 
XIII w. Jest jednocześnie pierwszą, w której potwier-
dzono istnienie ulicy przebiegającej w linii N-S, a więc 
od przeprawy przez Odrę na południe – do kościoła 
św. Wojciecha i dalej jako szlak do Krakowa. Umoc-
niona drewnem ulica tworzyła główną oś osady, a za-
pewne także odcinek tranzytowego szlaku via regia. 
Z wcześniejszych badań wiemy, że powiększył się tak-
że zasięg osady. Datowane na ten czas nawarstwienia 

znajdziemy w pasie terenu wykraczającym poza starą 
osadę o ok. 250 m na południe i południowy zachód. 
Zaniechano też użytkowania wspomnianego wyżej 
pola cmentarnego, a jego funkcję przejęły nekropo-
le przy kościołach. Najstarszym z nich był kościół 
św. Wojciecha, zbudowany najpóźniej w latach 40. 
XII w. (CDS Maleczyński, t. 1, nr 22, s. 55–56; nr 68, 
s. 158–159; Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 44). We-
zwanie kościoła rozciągnięto na nazwę osady ad sanc-
tum Adalbertum in Wratzlau (SUB, 1, nr 77). Drugi 
kościół, pw. św. Marii Magdaleny, powstał w południo-
wo-zachodniej części strefy nowo zasiedlonej. Analiza 
źródeł pisanych skłania do wniosku, że w 1226 r. ist-
niejącej już świątyni nadano prawa i obowiązki para-
fialne, przynależne wcześniej kościołowi św. Wojcie-
cha, przekazanemu w tym roku dominikanom (SUB, 1, 
nr 266; Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 90). Nazwa 
osady „przy św. Wojciechu” przestała być wówczas 
zapewne aktualna. Wykopaliskowe badania kościoła 
św. Marii Magdaleny przeprowadzone w latach 60.
XX w. przez architektów Tadeusza Broniewskiego 
i Tadeusza Kozaczewskiego przyniosły informacje 
o obecności w jego obrębie pozostałości wcześniejszych 
budowli. Starszą z nich, opierając się na stratygraficznej 
pozycji reliktów murów i na cechach towarzyszącej fun-
damentom ceramiki naczyniowej, datowano na koniec 
XII w. (Broniewski, Kozaczewski 1967, s. 9–13). Dzisiaj 
wiemy, że datowanie takie jest zbyt precyzyjne i zapew-
ne zbyt wczesne. Zastosowanie cegieł, a nie kamienia 
budowlanego, oraz brak wyposażenia przy odkrytych 
szkieletach sugerują raczej datowanie na początki
XIII w. Górną granicę chronologiczną stanowi wspo-
mniana data 1226, po której nastąpiła przebudowa ko-
ścioła i dostosowanie go do funkcji parafii rozwijają-
cej się gminy kupców i rzemieślników. Zasięg warstwy 
kulturowej związanej z osadą przedlokacyjną sięga na 
południu kościoła św. Marii Egipcjanki, ok. 250 na po-
łudnie od kościoła św. Wojciecha (Bresch, Buśko 1998). 
Reliktów romańskiej świątyni nie odkryto tam dotąd. 
O jego datowaniu na pierwsze dziesięciolecia XIII w. 
zdają się jednak świadczyć argumenty przedstawione 
przez Martę Młynarską-Kaletynową (1986, s. 69–70) 
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na podstawie analizy przekazów pisanych. Jest bar-
dzo prawdopodobne, że osadę rzemieślniczo-targową 
z tego czasu określano jako civitas vratislavia (SUB, 1, s. 95).

Równolegle z intensyfikacją rozwoju zabudowy 
w strefie późniejszego placu Nowy Targ rozwijały się 
ośrodki skupiające osadników żydowskich i Walonów.

Osada żydowska zajmowała od przełomu XII 
i XIII w. północno-zachodni kraniec osadnictwa le-
wobrzeżnego. Na takie datowanie wskazują znaleziska 
macew ze zniszczonego w XIV w. cmentarza (Wodziń-
ski 1996, s. 39, 163, 167–172). Podstawą samej lokali-
zacji osady są nie tyle źródła archeologiczne, ile póź-
nośredniowieczne przekazy pisane (Markgraf 1896, 
s. 225–226; Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 51–58). 
Obszerne powierzchniowo wykopaliska przeprowa-
dzone w strefie sąsiadującej z Uniwersytetem nie przy-
niosły jasnej odpowiedzi na pytanie o etniczną przy-
należność mieszkańców. Odkryte tam zabytki kultury 
materialnej nie odbiegają charakterem od właściwych 
dla chrześcijańskich stref miasta. Jedyną w miarę pew-
ną informacją potwierdzającą stałą obecność przedsta-
wicieli gminy żydowskiej są zbiory kości zwierzęcych 
z niedoborem szczątków świni (Kaźmierczyk 1959, 
s. 245; Buśko 1999c, s. 213; Konczewski, Lasota et al. 
2010).

Nie mniej trudne do naświetlenia są początki osady 
Walonów. Nie ma, jak dotąd, źródeł archeologicznych 
podtrzymujących starą koncepcję, zgodnie z którą po-
jawili się oni we Wrocławiu już w 2. poł. XII w. (Goer-
litz 1936; Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 59–67). Ich 
osada miała zamykać protomiasto od strony południo-
wo-wschodniej, a jej punkt centralny stanowił kościół 
św. Maurycego, wymieniony po raz pierwszy w latach 
1226–1234 (Goliński 2007; Słoń 2007). Nawarstwienia 
eksplorowane przy kościele nie dostarczyły tak wcze-
snych materiałów związanych z osadą (Konczewska, 
Piekalski 2008). W związku z tym domyślamy się, że 
powstała ona w pierwszych dziesięcioleciach XIII w. 
bliżej starego centrum ad sancum Adalbertum. Mate-
riały, które mogłyby być z nią łączone, odkryto w strefie 
na południe od kościoła św. Wojciecha. Likwidacja osa-
dy i przeniesienie ludności dalej na wschód nastąpiłyby 

wówczas dopiero po wytyczeniu linii umocnień miej-
skich, tzw. wewnętrznych. Dodajmy, że nic nie wska-
zuje na to, by gminę tę cechowała kultura materialna 
odrębna od właściwej dla pozostałych osadników – 
Niemców bądź Żydów. Wątpliwa w związku z tym zda-
je się głoszona od czasów Colmara Grünhagena teza, iż 
przybyli oni bezpośrednio znad dalekiej Mozeli (zob. 
Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 59–67, tam starsza li-
teratura). Należałoby raczej przyjąć, że przywędrowali 
z najbliższego sąsiedztwa – z Łużyc lub Saksonii, gdzie 
znaleźli się w wyniku peregrynacji rozpoczętej w końcu 
XI lub w XII w., rozłożonej na etapy, zgodnie z tenden-
cją dominującą w całym procesie kolonizacji.

III faza osadnicza na terenie późniejszego placu 
Nowy Targ to okres niespotykanej wcześniej dynami-
ki rozwoju zabudowy. Duża miąższość związanej z nią 
warstwy kulturowej i duża dynamika przemian zabudo-
wy, powodowana częstymi pożarami, wymusiła jej me-
chaniczny podział na etapy IIIa i IIIb. Datowanie sze-
roko pojętej fazy III ustalono od drugiego lub trzeciego 
dziesięciolecia do lat 60. XIII w. Cezura między etapa-
mi IIIa i IIIb mieści się w przybliżeniu w czasie najaz-
du mongolskiego 1241 r., aczkolwiek jednoznacznych 
śladów tego wydarzenia nie potwierdzono. Trzeba się 
w tym miejscu zgodzić z opinią Kaźmierczyka (1966–
1970, cz. 1, s. 170), który przyjmuje „…zniszczenie 
w tym czasie Wrocławia, jednakże nie w skali katastro-
falnej…”. Główną ulicę osady przesunięto w początkach 
tej fazy o kilkanaście metrów na wschód, pod dzisiejszą 
ul. Piaskową. Zabudowa odkryta w sąsiedztwie ulicy 
jest zorientowana zgodnie z jej osią. Zagęszczenie zabu-
dowy pociągało za sobą powstanie nowych ciągów ko-
munikacyjnych, przynajmniej częściowo umacnianych 
drewnem. W wykopie z lat 2010–2012 stwierdzono śla-
dy ulic, które możemy określić jako boczne w stosunku 
do głównego traktu biegnącego pod dzisiejszą ul. Pia-
skową. Ich przebieg nie jest regularny, a towarzysząca 
im zabudowa nie oddaje podziału na limitowane dział-
ki. Odstępy między domami zwróconymi do krawędzi 
ulicy są zróżnicowane. Przy uchwyconej na długości 
ok. 80 m nowej ulicy, o łukowatym przebiegu w kie-
runku północno-zachodnim od ul. Piaskowej, niektóre 
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z domów przylegają do siebie ścianami, tworząc zwarte 
odcinki pierzei, a inne oddzielone są wolnymi placami. 
Stwierdzono też kompleks zabudowy otaczający plac 
z umocnioną nawierzchnią. Uzyskany obraz przywo-
dzi na myśl opisane w Żywocie św. Jadwigi zagubienie 
w mieście 3-letniego syna wrocławskiego kowala. 
Chłopiec zabłąkał się w gąszczu ulic i placów podczas 
dorocznego targu św. Jana Chrzciciela, a jego odnale-
zienie nastąpiło dopiero po modlitwie do świętej księż-
nej (Semkowicz 1884, s. 588–589; Młynarska-Kalety-
nowa 1986, s. 111).

Zarejestrowana organizacja przestrzeni osady nie 
potwierdza koncepcji o parcelacji terenu w drugim 
dziesięcioleciu XIII w. i wytyczeniu regularnych dzia-
łek mieszczańskich, wysuniętej po badaniach z lat 
1999–2000. Nie potwierdzono także rekonstruowane-
go dla tego czasu regularnego planu tej części miasta 
(Niegoda 1999; 2005, s. 71–74; Buśko 2005a, s. 186). 
Według autorów tej koncepcji miał on być rezultatem 
pierwszej, niepotwierdzonej źródłami pisanymi, lo-
kacji Wrocławia przeprowadzonej w czasach księcia 
Henryka I Brodatego. Pozyskane nowe źródła dość ja-
sno wskazują, że w strefie placu Nowy Targ osadnictwo 
organizowane według wzoru przedlokacyjnego funk-
cjonowało do lat 60. XIII w. Musimy więc uznać rów-
noczesną z nim egzystencję miasta lokacyjnego wokół 
prostokątnego Rynku, z szachownicową siecią ulic 
i regularnymi działkami o szerokości 60 stóp. Jeśli 
przyjmiemy, że parcelacja strefy okołorynkowej nastą-
piła w latach 20.–30. XIII w., to koegzystencja odmien-
nie zorganizowanych stref miasta trwała nawet do pół 
wieku. Nie przerwał jej najazd mongolski w 1241 r., po 
którym prawdopodobnie podjęto decyzję o budowie 
fortyfikacji tzw. wewnętrznych. Objęły one zarówno 
obdarzone odrębnością prawną miasto lokacyjne, jak 
i strefy pozostające pod bezpośrednią kontrolą książąt. 
Stan taki, sugerowany już przez wyniki badań Kaź-
mierczyka (1996–1970, cz. 2, s. 427–471), zasadniczo 
zmienia obraz prawnej, przestrzennej i gospodarczej 
przemiany miasta w XIII w.
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