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IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

1. Geneza i datowanie placu Nowy Targ

Niedostatek przekazów pisanych dotyczących po-
czątków placu Nowy Targ przyczynił się do rozlicznych, 
często wykluczających się koncepcji jego datowania        
i roli w kształtującym się mieście lokacyjnym. Hipotezy 
te były kilkakrotnie prezentowane w literaturze przed-
miotu i nie ma potrzeby omawiać ich w tym miejscu 
szczegółowo. Przypomnijmy tylko, że większość z nich 
koncentrowała się na wynikającej z nazwy placu relacji 
do innych targów Wrocławia. Miał on więc być „nowy” 
w stosunku do domniemanego przedlokacyjnego tar-
gu przy przeprawie na wyspę Piasek lub w stosunku 
do Rynku – głównego targu średniowiecznego miasta 
(Markgraf 1896, s. 135–136; Goliński 1997, s. 96; zob. 
także rozdz. IV.3 w tym tomie). Dla właściwej oceny 
materiałów pozyskanych na placu Nowy Targ w trakcie 
wykopalisk w latach 2010–2012 istotne są natomiast 
interpretacje częściowo przynajmniej oparte na anali-
zie źródeł archeologicznych.

Józef Kaźmierczyk oparł swoje poglądy na wczesną 
historię Nowego Targu na wnioskach płynących z ana-
lizy materiałów z kilku niewielkich wykopów wyko-
nanych we wschodniej strefie Starego Miasta w latach 
50.–60. XX w. Ich rozplanowanie było przemyślane 
i ukierunkowane na naświetlenie struktury urbani-
stycznej wczesnego miasta. Odbudowa tej części Wroc- 
ławia po zniszczeniach wojennych nie była jeszcze 
w tym czasie zaawansowana, co dawało możliwość 

dość swobodnego wyboru miejsca pod kolejne od-
krywki. Decyzje o ich lokalizacji podejmował inter-
dyscyplinarny komitet grupujący kilkoro pracowni-
ków wrocławskich instytucji naukowych, a problem 
początków Nowego Targu uważano za jeden z istot-
nych punktów programu badawczego. Spośród sześciu 
wykonanych wówczas wykopów największe dla tego 
zagadnienia znaczenie miały wykopy oznaczone nu-
merami: I – przy wschodnim odcinku ul. Kotlarskiej 
(Kupferschmiedestrasse), II – przy kościele św. Woj-
ciecha (działka ul. Wita Stwosza 30), V – przy dawnej 
ul. Drewnianej (Einhorngasse) i VI – w południo-
wej części placu. Ten ostatni zlokalizowano na osi 
ul. Drewnianej i św. Wita (Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 1, s. 5–11). Pozyskano wówczas bogaty zbiór źródeł o 
kluczowym znaczeniu, jednak niewielka powierzchnia 
wykopów, wahająca się w granicach 1–2 arów, stanowi-
ła poważne ograniczenie możliwości interpretacji roz-
woju przestrzennego osadnictwa i jego przekształceń. 
Znaczną część wyciąganych wniosków potraktowano 
w związku z tym jako hipotezy. Kaźmierczyk wychodził 
z założenia, że powstanie ul. Drewnianej było równo-
czesne z wytyczeniem placu Nowy Targ. Miała ona po-
wstać w początkach 2. poł. XIII w., jako konsekwencja 
lokacji Wrocławia z 1261 r. Miała prowadzić z północy, 
od obecnego pl. Nankiera, przecinać teren późniejsze-
go placu mniej więcej w połowie, a następnie tworzyć 
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ul. św. Wita (Ziegengasse). Jej materialnym śladem miał 
być drewniany pomost odkryty w wykopie VI, w VIII 
poziomie osadniczym (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, 
s. 10, 25, 27; cz. 2, s. 427, ryc. 124). W tym samym cza-
sie miał powstać plac targowy obejmujący wschodnią 
część późniejszego Nowego Targu, tj. od starego traktu 
pod ul. Piaskową na wschodzie do nowo wytyczonego 
ciągu komunikacyjnego na zachodzie. Strefa sąsiadu-
jąca z nowym placem od zachodu miała pozostawać 
zabudowana. Likwidacja tej zabudowy i powiększenie 
placu do jego obecnej powierzchni miało nastąpić po 

kolejnym pożarze w latach 1272 lub 1276 (ryc. 77). 
Relikty wcześniejszej zabudowy przykryto wówczas 
warstwą o grubości średnio 40 cm, wyrównującą teren, 
a jednocześnie służącą za podkład pod umocnienie na-
wierzchni. W dokumentacji Kaźmierczyka warstwa ta 
została oznaczona symbolem F. Tworzył ją jasnoszary, 
drobnoziarnisty piasek z domieszką brył iłu, a rzadziej 
grud próchnicy (ryc. 78). W jej stropie stwierdzono za-
cieki i szare zaciemnienia, a także różnej wielkości oto-
czaki, interpretowane jako relikt bruku (Kaźmierczyk, 
1966–1970, cz. 2, s. 25–26, 471–482).
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Ryc. 77. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop z lat 1963–1964, przekrój w linii N-S. Wg Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 428, 
ryc. 122. Kolorem żółtym zaznaczono warstwę F; 1 – gruz; 2 – piasek; 3 – próchnica; 4 – strużyny i odpadki drewna;         
5 – spalenizna; 6 – ił; 7 – próchnica z gliną i spalenizną; 8 – drewno zbutwiałe; 9 – belka; 10 – kamień; 11 – mierzwa;          

12 – rura kanalizacyjna; 13 – calec; 14 – glina; 15 – żużel

Fig. 77. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Excavations 1963-1964, N-S cross-section. After Kaźmier-
czyk 1966-1970, vol. 2, Fig. 122, p. 428. Layer F marked with yellow; key: 1 – rubble; 2 – sand; 3 – organic layer; 

4 – wood shavings and debris; 5 – burnt layer; 6 – silt; 7 – organic layer with clay and traces of burning; 8 – rotten wood; 
9 – beam; 10 – stone; 11 – dung; 12 – sewer pipe; 13 – sterile subsoil; 14 – clay; 15 – slag
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Geneza i datowanie placu Nowy Targ

Ryc. 78. Plan Wrocławia w obrębie murów z 2. poł. XIII w. Wg Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 24–25, ryc. 5. Podwójnie 
zakreślona część Nowego Targu oznacza miejsce położenia novum forum z 3. ćw. XIII w., pojedynczo i podwójnie – no-

vum forum z 4. ćw. XIII w.; linia przerywana oznacza skośny bieg ulic z 1. poł. XIII w.; 1 – kościół św. Wojciecha; 
2 – kościół i klasztor św. Ducha; 3 – kościół św. Marii Magdaleny; 4 – kościół św. Jakuba; 5 – klasztor i kościół klarysek;

 6 – kościół św. Elżbiety; 7 – kościół i klasztor szpitalników; 8 – kościół św. Krzysztofa; 9 – kościół św. Macieja; 
10 – kościół św. Bernarda; 11 – kościół Najświętszej Marii Panny; 12 – kościół św. św. Stanisława, Doroty i Wacława; 

13 – Arsenał; 14 – ratusz; X – cmentarz

Fig. 78. Map of Wrocław within city walls from the second half of the 13th century. After J. Kaźmierczyk 1966-1970, 
Fig. 5, p. 24-25. Key: double circled part of the Nowy Targ square marks the location of novum forum in the third quar-

ter of the 13th century, single and double circled area marks the location of novum forum in the fourth quarter 
of the 13th century, dashed line represents the diagonal arrangement of streets in the first half of the 13th century; 

1 – St. Wojciech’s (St. Adalbert’s) church; 2 – the Holy Spirit’s church and monastery; 3 – St. Mary Magdalene’s church; 
4 – St. Jacob’s church; 5 – church and monastery of the Poor Clares; 6 – St. Elisabeth’s church; 7 – church and monastery 

of Knights Hospitallers; 8 – St. Christopher’s church; 9 – St. Matthias’ church; 10 – St. Bernard’s church; 11 – church 
of the Most Holy Virgin Mary; 12 – church of St. Stanisław (St. Stanislaus), St. Dorothea and St. Wacław (St. Wenceslaus); 

13 – the Arsenal; 14 – City Hall; X – cemetery

Wyniki badań Kaźmierczyka, relatywnie dobrze 
udokumentowane źródłowo, wyróżniały się zdecy-
dowanie późniejszym datowaniem powstania placu 
Nowy Targ, a jednocześnie przekształceń lokacyj-
nych wschodniej części miasta, niż przyjmowali inni 

autorzy (np. Markgraf 1896, s. 135–136; Kozaczewski 
1959,   s. 178). Dlatego zapewne w dalszej dyskusji pod-
chodzono do jego ustaleń ostrożnie, aczkolwiek nie 
zaprzeczano im. Marta Młynarska-Kaletynowa (1986, 
s. 169–170) zaakceptowała je bez obszerniejszego ko-
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mentarza, podając jednak w wątpliwość ulokowanie 
przy nowo zorganizowanym targu jatek. Nie kolidowa-
ły one także z urbanistyczną koncepcją Jerzego Rozpę-
dowskiego (1995, s. 45) o wielkim Wrocławiu pierw-
szej lokacji. Przyjął ją również do wiadomości Mateusz 
Goliński (1997, s. 96). Charakterystyczne jest, że każdy 
z tych autorów ma własną wizję rozwoju Wrocławia 
w XIII w., a jednocześnie każdy z nich neutralnie i bez 
sprzeciwu zaakceptował tezę Kaźmierczyka.

Okazją do wnikliwej weryfikacji wyników uzyska-
nych przez J. Kaźmierczyka we wschodniej części Sta-
rego Miasta stały się natomiast badania zespołu Ceza-
rego Buśki na przełomie XX i XXI w. Już we wstępnym 
etapie prac, po wykopaliskach we wschodnim odcinku 
ul. Kotlarskiej, zaowocowały one powrotem do starych 
koncepcji przedstawiających strefę placu Nowy Targ 
jako centrum miasta hipotetycznej pierwszej lokacji, 
przeprowadzonej w czasach panowania Henryka I
 Brodatego (Niegoda 1999). Przedstawiono wówczas 
tezę o bardzo wczesnym powstaniu regularnego planu 
wschodniej części miasta. Miało to nastąpić niedługo 
po roku 1205, a więc ponad pół wieku wcześniej, niż 
podawał Kaźmierczyk. Data taka wypływała z analizy 
dwóch monet z warstw poprzedzających powstanie 
ul. Drewnianej. Emitowali je arcybiskupi Magdeburga 
Ludolf von Koppensted (1192–1205) i Albrecht von 
Käfernburg (1205–1238). Tak wczesne wytyczenie uli-
cy, początkowo o nawierzchni gruntowej, miało być 
następstwem udzielonego miastu przywileju lokacyj-
nego. Przykrycie drewnianymi pomostami istniejących 
już ul. Drewnianej i Kotlarskiej, a także placu Nowy 
Targ oraz prawdopodobnie ul. Łaciarskiej, miało na-
stąpić w latach 40. XIII w., po lokacji przeprowadzonej 
w latach 1241/1242 przez księcia Bolesława II Rogatkę. 
Głównym placem miasta stał się wówczas Rynek, a sta-
re centrum na wschodzie straciło na znaczeniu (Nie-
goda 1999). Czas powstania drewnianych nawierzchni 
oparto na dacie dendrologicznej z ul. Kotlarskiej. Sła-
bym punktem wywodu Jerzego Niegody była budowa 
śmiałej koncepcji na skromnej podstawie źródłowej. 
Dzisiaj wiemy, że datowanie drewnem wymaga analizy 
długiej serii prób. Nieuprawnione źródłowo jest także 

założenie o jednoczasowym powstaniu ul. Drewnianej, 
Kotlarskiej i Łaciarskiej oraz łączenie ich w homogenną 
strukturę urbanistyczną.

Znacznie bogatszą bazę źródłową pozyskano na-
tomiast w trakcie badań wschodniego obrzeża placu 
Nowy Targ w latach 1999–2000 (Niegoda 2005a). Stała 
się ona podstawą daleko idących wniosków podtrzy-
mujących koncepcję wczesnej lokacji miasta z centrum 
w strefie Nowego Targu, ale wprowadziła także korek-
tę poglądów na datowanie samego placu, zbliżając się  
w tym względzie do koncepcji Kaźmierczyka. Autorzy 
badań uznali, że radykalną zmianę konwencji użytko-
wania terenu między przeprawą na wyspę Piasek a ko-
ściołem św. Wojciecha wyznacza wydzielony przez nich 
V/VI poziom osadniczy, którego początek datowany 
jest na koniec lat 20. XIII w. Stara zabudowa, określona 
przez badaczy jako sumikowo-łątkowa (w naszej ter-
minologii „słupowa z ryglami przyciesiowymi”) oraz 
plecionkowa, została zlikwidowana, a w jej miejsce wy-
tyczono nowy plan miasta (ryc. 79).

Głównym elementem nowego układu miała być 
ul. Piaskowa. W obrębie wykopów nr 2 i 3abc stwier-
dzono relikty jej najstarszej fazy, w przebiegu znanym 
z czasów późniejszych i utrwalonym do dzisiaj. Ulicę 
przykryto wkrótce drewnianą nawierzchnią w formie 
pomostu na wbitych w podłoże palach. Przy jej zachod-
niej krawędzi zbudowano domy w konstrukcji szkiele-
towej. W interpretacji Jerzego Niegody (2005, s. 72–73) 
sześć odkrytych domów stanowiło odcinek zachodniej 
pierzei ulicy. Zajmowały one jednocześnie wschodnią 
część późniejszego placu targowego. Ulokowano je na 
limitowanych działkach mieszczańskich, powstałych 
w ramach przeprowadzonej wówczas parcelacji. Fron-
ty działek pokrywały się z krawędzią ulicy, a ich tylne 
części, wkraczające na teren późniejszego placu, służyły 
za zaplecze gospodarcze. Kierując się wynikami pomia-
rów odległości między budynkami, podjęto próbę re-
konstrukcji wielkości działek. Jedna z nich miała mieć 
szerokość ok. 9 m, co przeliczono na 29 stóp (stopa = 
31,3 cm, zob. Chorowska 2010, s. 69). Inne uzyskały 
wymiar 25–26 stóp.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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Obecność ul. Piaskowej wydaje się więc na tym eta-
pie dobrze udokumentowana. Pozostałe elementy no-
wego, regularnego układu ulic włączone są jednak tylko 
hipotetycznie. Miały to być: ulica przebiegająca po-
przecznie do Piaskowej w północnej krawędzi później-
szego placu, ciąg tworzony przez Drewnianą i św. Wita 
oraz poprzeczna do Piaskowej ulica w południowej 
krawędzi późniejszego placu, przechodząca w zachod-
nim odcinku w Kotlarską. Zabudowa tak zorganizowa-
nego miasta miała się rozwijać do zniszczenia w czasie 
najazdu mongolskiego, a następnie została częściowo 
odbudowana. Powstanie lokacyjnego planu miasta nie 
oznaczało jednak, zdaniem autorów badań, wytycze-
nia placu Nowy Targ. Między ulicami miały się mieścić 
regularne kwartały zabudowy podzielone na parcele, 
zlikwidowane w wyniku organizacji placu na jego ca-
łej dzisiejszej wielkości, czego obrazem jest wydzie-
lony przez badaczy poziom VIII, datowany na 2. poł. 
XIII w. (Niegoda 2005, s. 74–81; Buśko 2005a, s. 186). 
Akt ten kończył formowanie późnośredniowiecznego 
planu wschodniej części Wrocławia. Tak więc autorzy 
tego etapu badań zaakceptowali w ogólnym zarysie pro-

ponowany przez Kaźmierczyka czas wytyczenia Nowe-
go Targu, odrzucając jednak dwuetapowy rozwój placu 
i czasowy związek jego pierwszego etapu z ul. Drewnia-
ną i św. Wita. Głównymi argumentami świadczącymi 
o przeprowadzeniu lokacji są dla Jerzego Niegody: fakt 
przykrycia ulic drewnianą nawierzchnią i zastosowanie 
do budowy domów konstrukcji szkieletowej o prowe-
niencji zachodniej (Niegoda 2005, s. 79).

Duża powierzchnia wykopu z lat 2010–2012, obej-
mująca południową część placu Nowy Targ na całej jego 
szerokości – od ul. Piaskowej (Sandstrasse) i św. Kata-
rzyny (Katharinenstrasse) na wschodzie do Krowiej 
(Langeholzgasse) na zachodzie – umożliwiła relatywnie 
dobry wgląd w nawarstwienia obrazujące przemiany 
placu i zrewidowanie poglądów dotyczących zabudowy 
poprzedzającej wytyczenie targu, uporządkowania tere-
nu, konstrukcji pierwszej nawierzchni i problemu ciągu 
komunikacyjnego przecinającego bądź ograniczającego 
plac w linii N-S (ul. Drewniana i św. Wita). Pozwoliła 
także ustosunkować się do poglądów ze starszej literatu-
ry, przedstawionych na podstawie skromniejszych zaso-
bów źródłowych.

Geneza i datowanie placu Nowy Targ

Ryc. 79. Wrocław. Próba rekonstruk-
cji układu urbanistycznego fragmentu 
miasta hipotetycznej lokacji Henryka 
Brodatego w latach 20.–30. XIII w. 
Wg Niegoda 2005, s. 83, ryc. A

Fig. 79. Wrocław. Tentative layout 
reconstruction of the town fragment 
hypothetically founded by Henry 
the Bearded in 1220s and 1230s. 
After. Niegoda 2005, Fig. A, p. 83
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Działania związane z powstaniem placu obrazują 
jednostki stratygraficzne zgrupowane w fazie IV (ryc. 
80). Głównym jej elementem jest:

Js. 11 (ryc. 81). Składała się głównie z jasnoszarego 
i jasnożółtego piasku rzecznego. W jej składzie poja-
wiały się także soczewki szarej gliny i nieliczne grudki 
próchnicy. Jej obecność stwierdzono w zasadzie na ca-
łej powierzchni wykopu. Nieliczne plamy powierzchni 
pozbawione piasku wynikały ze zniszczenia warstwy 
w trakcie użytkowania. Jej miąższość była zróżnicowana 
– od kilku do maksymalnie 60 cm, przy czym najczę-
ściej wahała się w granicach 25–35 cm. Różnice miąż-
szości warstwy piasku wynikały z nierówności podłoża, 
tj. stropu warstwy określonej jako js. 16 wraz z obec-
nymi w niej reliktami zlikwidowanej zabudowy drew-
nianej i zapadliskami nad licznymi jamami. Powstanie 
pokładu piasku było rezultatem jednorazowej akcji. 
W niektórych częściach wykopu, zwłaszcza w jego stre-
fie zachodniej, na stropie js. 16 a w spągu piasku w wielu 
miejscach zalegały dranice, niektóre dużych rozmiarów 
(długości do 6 m, szerokości do 30 cm). Prawdopodob-
nie miały one za zadanie ułatwienie transportu piasku 
w grząskim podłożu. Potwierdziły to czytelne w wielu 
miejscach, bezpośrednio pod piaskiem, ślady kół wo-
zów i odciski kopyt oraz stóp. W stropie natomiast mie-
ściły się sporadycznie luźno leżące otoczaki, a lokalnie 
na arze 32 dobrze czytelne ślady faszyny. W warstwie 
wystąpiły tylko nieznaczne ilości materiału zabytkowe-
go. Odnaleziono w niej natomiast kilka pojedynczych 
kości ludzkich (kości długie, żuchwa, fragment twarzo-
czaszki), które dostały się do warstwy prawdopodob-
nie podczas pozyskiwania piasku na terasie położonej 
dalej na południe, zajętej wcześniej przez pole cmen-
tarne. Spąg warstwy piasku wahał się w granicach wy-
sokości 116,60–116,40 m n.p.m., a strop w przedziale 
117,10–116,80 m n.p.m. Data dendro: po 1249. Inwen-
tarz: wyroby metalowe – 16 gwoździ, 2 skoble, 2 noże, 
3 fragmenty noży, 1 fragment sztychu miecza, 1 drucik, 
1 metalowy odpad produkcyjny, 1 przedmiot nieokre-
ślony, 2 bryłki żużlu; liczne fragmenty naczyń szkla-
nych; fragmenty tkanin, 1 sznur z supłem, 1 fragment 
sznura; wyroby ze skóry – liczne fragmenty skór, 1 ażu-

rowa przyszwa; wyroby z drewna – 1 pionek szachowy, 
1 grzebień dwustronny, 8 fragmentów naczynia toczo-
nego, 13 klepek, 7 fragmentów den naczyń klepkowych, 
1 pokrywka, 1 fragment bąka, 1 fragment oplotu z za-
chowaną korą, 1 łuczywo; ceramika – 698 fragmentów 
naczyń, w tym kilka szkliwionych, kilka fragmentów 
ceramiki budowlanej, w tym 1 płytka posadzkowa; 
1 muszla małża; 526 fragmentów kości zwierzęcych; 
fragmenty kości ludzkich, w tym żuchwa.

Js. 43 na arze 83. Częściowo zachowany obiekt w rzu-
cie poziomym prostokątny o wymiarach 1,6 × ok. 5 m. 
Dłuższą osią zorientowany był w linii N-S. Jego ściany 
zagłębiały się łagodnie do płaskiego w przybliżeniu dna 
na głębokości 42 cm. W obrębie obiektu czytelne były 
pozostałości drewnianej konstrukcji (wewnętrznego 
podziału?), na którą składały się 2 pionowo wbite kołki 
i towarzyszące im 3 dranice. Jedna z dranic, o długości 
95, szerokości 36 i grubości 2 cm, została postawiona na 
sztorc w poprzek obiektu w odległości 1,45 m od jego 
krawędzi północnej. Dodatkowo od strony północnej 
dostawiono do niej 2 kolejne dranice o zachowanych 
długościach 25 i 30 cm. Przylegały pod kątem prostym 
w odległości 35 cm od siebie. Wnętrze było wypełnio-
ne głównie piaskiem z grudami gliny, przemieszanym 
z ciemnobrunatną mierzwą. Całość nosiła ślady pożaru. 
Można przypuszczać, że obiekt powstał w miejscu ob-
niżenia po destrukcji budynku oznaczonego jako js. 97. 
Jego funkcji nie wyjaśniono. Poziom budowy: 116,52 m 
n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 fragment pasa 
z okuciami, 1 sprzączka profilowana ze skuwką, 7 gwoź-
dzi, 1 drut; 242 fragmenty naczyń szklanych; 1 cegła; 
38 fragmentów kości zwierzęcych, w tym astragalus.

Js. 290 na arze 24. Jama o rzucie wydłużonego 
owalu, rozszerzonego w części południowo-zachod-
niej, o wymiarach 1,32 × 3,53 m. Orientowana dłuższą 
osią w linii N-S (ryc. 82). Jej przekrój był nieckowaty 
z przegłębieniami po stronie północnej i południowej, 
a głębokość maksymalna wynosiła 40 cm. Na dnie, 
w części centralnej, leżała belka o średnicy 10 cm, zwią-
zana być może z niższym poziomem konstrukcyjnym. 
Treść wypełniska stanowił jasnożółty, sypki piasek 
przewarstwiony cienkimi pasmami brunatnej próchni-

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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cy. W spągu obiektu odnotowano obecność rozłożone-
go drewna (faszyna?) i pojedyncze kości zwierzęce. Na 
zasypie jamy i na wschód od niej leżały bezładnie roz-
rzucone fragmenty drewna. Strop jamy miał wysokość 
116,50 m n.p.m. Inwentarz: 1 gwóźdź; kilka fragmen-
tów kości zwierzęcych.

Js. 472 na arze 32. Jama w rzucie owalna wkopana 
z poziomu js. 11 w próchnicę js. 16. Jej średnica wyno-
siła 65 cm, przekrój był nieckowaty, a głębokość mie-
rzyła 50 cm. Wypełnisko stanowił jasnoszary piasek 
identyczny z treścią js. 11. Poziom stropu: 116,60 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 516 na arze 74. Grupa pięciu otoczaków uło-
żonych na linii N-S, o wymiarach od 35 × 20 do 35 ×        

45 cm, położonych w odstępach wynoszących kolejno 
60, 75, 45 i 90 cm (ryc. 83). Mieściły się na styku js. 16 
i 11. Mogły być fragmentem zapadniętego najstarszego 
bruku placu Nowy Targ. Niwelacja: 116,38–116,25 m 
n.p.m.

Js. 547 na arach 15, 25. Bruk kamienny odkryty na 
styku warstw js. 11 i 22. Zachowany na powierzchni 
w przybliżeniu 2,5 × 1,2 m. Ułożono go w stropie pia-
sku, z dużych eratyków o wymiarach ok. 54 × 25 × 23, 
30 × 32 × 27 cm i podobnych (ryc. 84). Przestrzenie 
między nimi zostały wyłożone mniejszymi kamienia-
mi, o wymiarach 14 × 13 × 7, 19 × 11 × 10 cm i podob-
nych. Niwelacja: 116,85–116,60 m n.p.m.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 81. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przekrój nawarstwień na arze 73 (ćwiartki CD), wzdłuż linii E-W. 
Js. 11 oznaczono żółtą barwą. Rys. M. Ehlert, M. Mackiewicz. Legenda na ryc. 8

Fig. 81. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Cross-section through layers on are 73 (quarters CD) along 
the E-W line. Stratigraphic unit 11 marked with yellow. Drawing M. Ehlert, M. Mackiewicz. Key as in Fig. 8
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Ryc. 82. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 290. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 82. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 290. Phot. M. Mackiewicz

Ryc. 83. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 516. Fot. P. Duma

Fig. 83. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 516. Phot. P. Duma
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***
Nie ma wątpliwości co do tego, że obecna na całej 

powierzchni wykopu z roku 2010–2012 js. 11 jest toż-
sama z warstwą F z wykopu VI Kaźmierczyka. Wska-
zują na to ich wspólne struktura, treść i wysokość 
zalegania. Powtarzając opinię tego badacza, można 
stwierdzić, że skład przyrodniczy warstwy, zasadniczo 
odmienny od sąsiadujących z nią nawarstwień, wyjąt-
kowo czytelnie zarysowuje zasięg jej narastania (Kaź-
mierczyk 1996–1970, cz. 2, s. 427, 472). W wykopie 
I z lat 1999–2000 równoległe do naszej js. 11 są js. 9a 
i 10, złożone z piasku i próchnicy, osiągające łącznie 
maksymalną miąższość 50 cm. Przykrywają one miej-
sce po rozebranych wówczas domach przy zachod-
niej krawędzi ul. Piaskowej (Niegoda 2005a, s. 23, ryc. 
10–14). Zgadzamy się także z interpretacją Kaźmier-

czyka dotyczącą funkcji warstwy piasku. Przykrywała 
ona nierówności terenu pozostałe po likwidacji zabu-
dowy starej osady lewobrzeżnej. Dobry stan zacho-
wania pokładu piasku świadczy o tym, że jego strop 
był utwardzony i zabezpieczony przed rozniesieniem                          
w trakcie użytkowania. Potwierdzeniem tego zabezpie-
czenia są słabo zachowane ślady kamiennego bruku. 
Kaźmierczyk pisze o obecności w piasku otoczaków, 
które miały stanowić pozostałość jego konstrukcji. Po-
dobnie można oceniać otoczaki tworzące js. 516 i 547 
w naszym wykopie. Jednoznaczny, zachowany in situ 
fragment bruku odsłonięto tylko fragmentarycznie 
w południowo-zachodnim narożu wykopu (js. 547). 
Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy kamienny bruk 
pokrywał całą powierzchnię placu, czy tylko wydzielo-
ne ciągi komunikacyjne. Tę drugą sytuację stwierdzono 
w nawarstwieniach wrocławskiego Rynku, gdzie bru-
kiem przykryto w końcu XIII w. pasy terenu na obrze-
żach placu i na dojazdach do stałych urządzeń handlo-
wych (Buśko 1997, s. 118; Bresch et al. 2001, s. 54–72). 
W północno-zachodniej części wykopu na Nowym 
Targu z lat 2010–2012, na arze 32, w stropie piasku zare-
jestrowano ślady faszyny, co sugerowałoby zróżnicowa-
nie techniki umacniania najstarszej nawierzchni placu.

Nawieziona w wyniku jednej akcji warstwa pia-
sku, oznaczona przez nas jako js. 11, nie zawiera za-
bytków ruchomych, które mogłyby dać stabilną bazę 
do jej datowania. Jej chronologia opiera się na relacji 
stratygraficznej, zgodnie z którą js. 16 stanowi dla niej 
terminus post quem, a zarejestrowana powyżej piasku 
js. 22 – terminus ante quem. Możemy więc bezpiecznie 
datować js. 11 na 2. poł. XIII w. Uściślenie chronologii 
na 3. ćw. tegoż stulecia jest możliwe dzięki datom den-
drochronologicznym i cechom zabytków ruchomych. 
Te pierwsze zamykają js. 16 i związaną z nimi fazę III 
na latach 50. XIII stulecia. Zabytki ruchome z kolei po-
zwalają określić js. 22 jako nasyconą artefaktami okre-
ślanymi jako późnośredniowieczne.

Z kolei obecność jednolitej warstwy piasku 
z resztkami bruku na całej powierzchni wykopu z lat 
2010–2012 przeczy koncepcji Kaźmierczyka o dwu-
stopniowym wytyczaniu placu. Nie stwierdzono 

Ryc. 84. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Js. 547. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 84. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 547. Phot. M. Mackiewicz

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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w nawarstwieniach śladów ulicy, która miałaby prze-
biegać na osi N-S, łącząc ul. Drewnianą i św. Wita. 
Nie potwierdzono także koncepcji Jerzego Niegody o 
regularnym planie miasta powstałym w latach 20.–30. 
XIII w. Zabudowa poprzedzająca organizację placu 
nie nosi cech mieszczańskich, mimo że charakter go-
spodarki osady jest jednoznacznie nieagrarny. Działa-
jący tam rzemieślnicy bądź ewentualnie drobni kup-
cy budowali swoje domy i pracownie bez regularnej 
limitacji terenu. Teren nie był podzielony na stabilne 
działki, a jego sytuacja prawna nie jest dla nas jasna. 
Użytkowano go raczej w ramach ograniczonych sie-
dlisk, protodziałek, czy też curii, bez jednoznacznego 
prawa dziedziczenia. Przychylamy się raczej do wnio-
sku o bezpośrednim podporządkowaniu gruntów księ-
ciu, aż do czasu parcelacji. Nie wypowiemy się na temat 
statusu prawnego i obciążeń fiskalnych mieszkańców, 
albowiem źródła archeologiczne nie uprawniają nas do 
tego. Możemy jednak wskazać przykład działki miesz-
czącej się w osadzie ad sanctum Adalbertum, należącej 
do niejakiego Gerunga, którą dysponował książę prze-
kazujący ją w użytkowanie według swojego uznania 
(CDS Maleczyński, I, nr 91, s. 225; Młynarska-Kale-
tynowa 1986, s. 48–49). Uważamy, że do czasu wyty-
czenia regularnego planu miasta teren nie był objęty 
przywilejem lokacyjnym i jako taki wchodził w skład 
terenów książęcych, podobnie jak pas ziemi nadod-
rzańskiej na północy. Datowanie warstwy F w wykopie 
Kaźmierczyka, js. 9a i 10 w wykopie I Buśki i Niegody 
i js. 11 w naszym wykopie niesie ze sobą duże praw-
dopodobieństwo związku wytyczenia novum forum 
z działalnością książąt Henryka III i Władysława, po-
twierdzoną dokumentem lokacyjnym z 1261 r. (SUB, 2, 
nr 229; Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 100). Nie jeste-
śmy też pewni właściwego pojmowania określenia no-
vum forum: czy chodzi w nim rzeczywiście o plac tar-
gowy, czy też o całą nową część miasta, rozplanowaną 
regularnie, z prostokątnym placem w części centralnej. 
Określenie jatek jako leżących in novum forum (SUB, 
3–4, nr 537; Goliński 1991, s. 28) świadczyłoby raczej 
o tej drugiej ewentualności. Dyskusję o tym pozosta-
wiamy kolegom historykom. Przyjmujemy jedynie, że 

do istniejącej już regularnie rozplanowanej części mia-
sta wokół Rynku dołączono nową część. Umieszczono 
ją między już wówczas wytyczoną ul. Łaciarską na za-
chodzie, umocnieniami miejskimi na wschodzie, tere-
nami klasztornymi na północy i ul. Wita Stwosza lub 
dalej na południu. Jako oś nowej struktury wykorzy-
stano ulicę biegnącą od mostu Piaskowego do kościoła 
św. Wojciecha. Tym samym nowa struktura nie była 
idealnie związana z siatką ulic istniejącą wokół Rynku. 
Według metrologicznej analizy Małgorzaty Chorow-
skiej (2010, s. 75, 86–87, 88–89, ryc. 27) plac Nowy 
Targ projektowano według proporcji 300 × 360 stóp, 
a bloki zabudowy rozmierzano, posługując się modu-
łem 60 stóp. Rzeczywisty, uzyskany rezultat prac po-
miarowych i budowlanych oraz następujących w czasie 
przekształceń nie jest identyczny z projektem, aczkol-
wiek nosi jego wyraźne piętno. Zróżnicowanie parcel 
istniejących tam w późnym średniowieczu unaocznia 
analiza socjotopograficzna przeprowadzona przez Ma-
teusza Golińskiego (1997, s. 104–118).

Kamila Marcinkiewicz, Jerzy Piekalski
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Plac Nowy Targ pełnił funkcję jednego z dwóch 
(obok Targu Solnego) pomocniczych placów śred- 
niowiecznego i nowożytnego Wrocławia. Charakter 
związanej z nim działalności gospodarczej opisuje 
szczegółowo Mateusz Goliński (rozdz. IV.3 w tym to-
mie). Przypomnijmy tylko, że łączono na nim handel 
codzienny, zaspokajający potrzeby mieszkańców Wro-
cławia, w tym pobliskiego Nowego Miasta, z daleko-
siężnym handlem hurtowym. Z tym pierwszym można 
wiązać rzeźników z Nowych Jatek, piekarzy z ich ławami 
chlebowymi i uboższych kramarzy bądź przekupniów 
oferujących zróżnicowany asortyment towarów. Dru-
ga kategoria dotyczy handlu zwierzętami i drewnem. 
Szczegółowe regulacje rady miejskiej dotyczyły handlu 
bałtyckimi rybami i miejscowym drobiem. Materialne 
uwarunkowania tej działalności częściowo naświetlają 
źródła archeologiczne – zachowane relikty konstrukcji 
i treść nawarstwień. Obraz placu Nowy Targ w późnym 
średniowieczu i w czasach nowożytnych nie był sta-
bilny; dotyczy to zarówno zabudowy wokół placu, jak 
i urządzeń w jego przestrzeni. O częstych przemianach 
zabudowy na działkach otaczających plac decydowała 
słaba najczęściej jakość konstrukcji domów, wynika-
jąca z mizernego statusu ekonomicznego większości 
mieszkańców. Sam plac, inaczej niż Rynek, nie uzyskał 
stałych, murowanych urządzeń targowych. Trudno za-
liczyć do takich wzniesioną w XVI w. i funkcjonującą 
przez kilkadziesiąt lat szopę na wapno (Markgraf 1896, 
s. 136–137). Źródła pisane informują o kilkakrotnym 
brukowaniu placu, m.in. w latach 1376 i 1534, a także 
o problemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
nieczystości (zob. rozdz. IV.3 w tym tomie). Próbując 
naświetlić dynamikę dokonujących się przemian pla-
cu, opisaliśmy je w kilku fazach odwzorowanych przez 
stratygrafię nawarstwień.

a. Faza V – wczesny etap 
użytkowania placu

Obejmuje ona zjawiska następujące bezpośrednio 
po wytyczeniu i wybrukowaniu placu w 2. poł. XIII w. 
(ryc. 85). Zaliczono do niej następujące jednostki stra-
tygraficzne:

Js. 22. Warstwa odłożona w początkach użytkowa-
nia placu targowego, przykrywająca piasek oznaczo-
ny jako js. 11, obecna na całej powierzchni wykopu. 
W trakcie rozbiórki najstarszego bruku i odzysku ka-
mieni została przemieszana. Jej treść była zróżnicowa-
na od ciemnoszarej próchnicy przemieszanej ze zbitym 
piaskiem, przez brunatną mierzwę z dużym udziałem 
próchnicy, po rudą mierzwę w partiach stropowych 
w centralnej części wykopu. W jej skład wchodziły luź-
ne kamienie brukowe, fragmenty cegieł, dachówek i ce-
ramicznych płyt posadzkowych. Zawartość treści orga-
nicznych – wiór i strużyn drewna, skóry i sieczki – była 
mniejsza niż w warstwach młodszych. W obrębie ara 83 
ćw. A, w stropie tej warstwy odnaleziono negatywy po 
kołach wozu o rozstawie osi 1,24 m. Jej miąższość wa-
hała się w przedziale od 20 do 38 cm. Spąg mieścił się 
w obrębie wysokości 116,85–116,50 m n.p.m., a strop 
– 117,35–116,90 m n.p.m. Inwentarz: wyroby meta-
lowe – 4 monety, 1 diadem, 2 pierścionki z płytką, 12 
pierścionków, 1 tulejka, 1 wisiorek dzwoneczkowaty, 
1 wisiorek, 3 aplikacje, 1 fragment łańcuszka, 1 kabłą-
czek skroniowy, 1 fragment łańcucha, 4 guziki, 1 placek 
ołowiany, 1 płytka metalowa, 1 przedmiot nieokreślony 
zdobiony, 1 fragment okucia pasa, 1 fragment klamry, 
1 nit, 1 stylus, 1 punca: 5 tarcz herbowych, 1 punca: sło-
neczko, 1 punca: 3 sierpy, 3 fragmenty kolczug, 7 ogniw 
kolczugi, 1 kółko gwiaździste, 3 bodźce gwiaździste, 
5 grotów strzał, 1 grot bełtu zapalającego, 3 groty bełtu, 
5 grotów, 1 fragment strzemienia typu IV wg Święto-
sławskiego, 5 wędzideł, 1 fragment wędzidła, 3 ogniwa 
wędzidła, 3 fragmenty strzemienia, 1 kurek pistoletu 
skałkowego, 1 fragment obejmy, 1 ramka, 2 wrzeciądze, 

2. Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych 
w świetle stratygrafii nawarstwień

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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1 sierp, 8 fragmentów sierpów, elementy budowlane, 
2 fragmenty kaganka, 1 kaganek, 2 fragmenty zgrze-
bła, 4 zgrzebła, 12 obejm, 5 obręczy, 7 klinów, 1 klin 
z kółkiem, 4 narzędzia, 1 szyld zamka, 1 dłuto, 1 sito, 
1 miniaturowy czekan, 30 igieł, 4 haki, 1 nożyce do cię-
cia słomy/lnu, 2 nożyce kabłąkowe, 2 fragmenty nożyc 
kabłąkowych, 3 fragmenty nożyc, 2 szydła z rękojeścią, 
2 szydła, 1 szydło/pilnik, 1 dłuto, 1 przebijak, 1 obręcz, 
1 trzpień, 2 ozdoby cynowe, 1 talerz/misa (?), 2 frag-
menty wagi, 1 świecak, 1 okapnik świecaka, 1 łom, 1 
zawias księgi/fragment kłódki (?), 3 zawiasy, 13 ogniw 
łańcuszków tordowanych, 1 drumla, 4 haczyki, 1 frag-
ment wąsa żeleźca broni drzewcowej, 1 przedmiot z 
łańcuszkiem, 1 świder, 1 świder ślimakowy, 1 kabłąk 
do podwieszania przedmiotu, 1 narzędzie do wyciąga-
nia gwoździ, 1 uchwyt wiadra, 1 puzderko, 1 wiecz-
ko,         2 krążki z otworem, 2 placki, 1 dolna część po-
chwy noża z zachowanym trzewikiem, 1 fragment haka, 
1 fragment małego pojemnika, 1 przedmiot amorficzny, 
1 fragment pasa, 1 pas zapadkowy, 8 zakończeń nad-
długich pasów, 2 pasy – bortenstrecker, 4 zakończenia 
pasa, 3 amorficzne bryłki, 1 placek ołowiany, 21 kółków, 
1 kółko z otworem, 1 obciążnik, 4 trzewiki pochwy pu-
ginału, 1 trzewik pochwy puginału z tarczą heraldyczną, 
2 trzewiki pochwy, 1 fragment trzewika pochwy, 6 trze-
wików pochew mieczy, 5 hafteli, 1 narzędzie do drewna, 
8 płaskich sztab, 12 sztabek, 4 fragmenty sztab, 6 aplika-
cji, 10 kluczy, 16 kluczy do kłódek, 3 fragmenty klucza, 
1 fragment głowy klucza, 1 element mechanizmu zam-
ka, 3 klucze do zamka, 1 pióro klucza, 1 mały ozdob-
ny klucz do kłódki, 4 kłódki cylindryczne, 3 fragmenty 
kłódek, 4 kłódki, 66 podków, 33 fragmenty podków, 
1 fragment podkowy z podkowiakiem, 3 podkowiaki, 
3 zapinki gwiaździste, 3 zapinki koliste, 1 fragment 
zapinki kolistej, 4 badge, 1 badge sprzączka, 1 badge 
zapinka, 2 badge łyżeczki, 1 badge jabłko wonności, 
51 sprzączek i ich fragmentów, 121 noży i ich fragmen-
tów, 125 fragmentów blach, 1 przedmiot w kształcie li-
tery T, 1 przedmiot w formie haka, 1 przedmiot rozwi-
dlony żelazny, 115 drutów, 16 rurek, 1 tuleja, 1 fragment 
tulei, 30 taśm, 51 fragmentów taśm, 34 pręty, 3 profilo-
wane pręty z końcem zawiniętym w uszko, 1 tordowa-

ty pręt, 1 tordowaty pręt z okrągłą główką, 1 fragment 
pręta, 87 okuć, 1 dolne okucie puginału, 1 okucie pasa 
z fragmentem skóry, 8 okuć pasów, 1 okucie dziurki 
pasa: tulejka, 1 okucie pasa z lwem na tarczy, 1 fragment 
okucia łopaty, 3 okucia łopat, 24 okucia pochew noży, 
19 okuć budowlanych i ich fragmentów, 6 fragmentów 
okuć pochewki noża, 1 fragment okucia, 1 fragment 
okrągłego okucia, 1 okucie z kółkiem, 4 okucia drzwi, 
1 okucie zdobione, 5 znaków pielgrzymich, 1 plakiet-
ka dewocyjna, 3 odważniki cylindryczne, 2 odważniki 
dwustożkowe, 1 odważnik cylindryczny, 4 odważniki 
kuliste spłaszczone, 1 odważnik półkulisty, 1 punca – 
rozeta, 1 odważnik spłaszczony, 2 odważniki ołowia-
ne, 2 odważniki, połowa odważnika, 2051 gwoździ, 
47 skobli, 1 fragment skobla, 1 srebrny denar, 12 srebr-
nych brakteatów, 1 pojemnik na brakteaty, 3 srebrne 
monety, 2 grosze praskie, 1 srebrna moneta z otworem, 
1 puginał nożowy, 17 ostróg typu II wg Hilczerówny, 
3 fragmenty kabłąków ostróg, 1 zaczep ostrogi typu III 
wg Hilczerówny ze sprzączką i okuciami, 5 fragmentów 
ostróg typu III wg Hilczerówny, 1 fragment garnituru 
ostrogi, 6 fragmentów ostróg, 1 fragment zaczepu ostro-
gi, 2 bryły ołowiane, 1 bryłka białego metalu, 3 odpa-
dy produkcyjne, 1 nóżka grapena, 1 fragment grapena, 
231 przedmiotów nieokreślonych; wyroby ze skóry – 
1 pochwa puginału nożowego, 1 aplikacja w kształcie 
serca, 1 but, 1 cholewa i 2 sprzączki cynowe, 15 ścinków 
wtórnych, 3 ścinki pierwotne, 1 lamówka, 1 rzemień, 
1 podeszwa dziecięca, 2 przyszwy ażurowe, 1 wstaw-
ka, 1 podeszwa, 2 frędzle, 1 pochwa noża zdobiona li-
lijką, 1 pochwa noża, 1 rękawica wtórnie rozkrojona,                           
2 paski z otworami, 1 płat skóry z otworami po szwach, 
1 pochwa skórzana, 1 ażurowy przedmiot skórzany, 
1 sakwa, 1 fragment odzieży, 1 przyszwa zdobiona 
(serduszka, kwiatki), 1 fragment rękawicy, 1 futerał, 
139 fragmentów butów, 1 pas zdobiony, 1 fragment pa-
ska, 1 pręt tordowany z rzemykami i kością, 1 przed-
miot nieokreślony, 514 fragmentów skóry; wyroby 
z drewna – 11 pływaków, 20 kołków, 3 misy toczone 
jednostronnie, 1 dno klepkowej misy, 4 rękojeści noży, 
1 płytka rękojeści, 4 mieczyki, 2 odpady tokarskie, 
3 klocki, 11 łuczyw, 1 listwa z karbami, 7 łyżek, 1 zdo-
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biony krążek z otworem, 1 element konstrukcyjny,                       
1 tralka toczona, 1 zwitek wikliny, 2 wrzeciona, 4 półku-
liste elementy z wycięciem, 1 przedmiot beczułkowaty, 
1 element urządzenia, 3 fragmenty łyżek, 1 płaska łyżka 
do mieszania, 1 jajowaty przedmiot, 1 deska z otworem, 
1 ramka lusterka, 1 uchwyt, 4 szpunty, 2 listewki, 1 ręko-
jeść wiadra, 1 szpulka, 1 pionek do warcabów, 2 części 
urządzenia (?), 1 listwa zdobiona, 2 fragmenty łopat-
ki, 2 łopatki, 1 uchwyt pokrywki, 1 pokrywka z gwoź-
dziem, 1 fragment pałki, 2 czopy tokarskie, 1 fragment 
piszczałki, 1 grzebień dwustronny, 7 listewek, 2 kulki, 
2 fragmenty splecionych gałązek, 2 kije, 1 prostokątny 
przedmiot z otworem, 1 dybel, 1 fragment toczonej 
gałki, 1 fragment kleszczki, 1 listewka z prostokątnym 
otworem, 1 promień bełtu, 1 listwa, 1 przedmiot kuli-
sty, 1 kółko, 1 naczynie, zabawka – 2 bączki, 1 bączek 
toczony, 347 klepek, 1 fragment naczynia klepkowego, 
1 półfabrykat klepki, 61 przedmiotów nieokreślonych, 
1 fragment przedmiotu z otworem, 2 fragmenty mio-
tły, 5 fragmentów miotły z zachowaną korą i oplotem, 
1 fragment miotły z zachowaną korą, 54 fragmenty 
den, 22 dna, 2 fragmenty den beczki, 128 fragmentów 
naczyń toczonych, 5 naczyń toczonych, 1 fragment 
stopki naczynia toczonego, 1 naczynie obustronnie to-
czone, 1 misa obustronnie toczona, 1 misa toczona na 
nóżce, 1 kubek toczony, 1 talerz toczony, 11 fragmen-
tów sznurów z łyka, 1 fragment rozplecionego sznura, 
ponad 12 sznurów z łyka, 1 fragment łyka, 1 plecionka 
z łyka, 10 krążków i ich fragmentów, 11 krążek z otwo-
rem, 1 krążek zdobiony, 1 drewniany przedmiot z oku-
ciem, 1 przedmiot z gwoździem, 1 kołek z gwoździami, 
1 przedmiot nieokreślony, 1 pojemnik z dziegciem, 
1 drewniana ramka ze szkłem nieprzezroczystym; ce-
ramika – 27 791 fragmentów naczyń, inne wyroby 
z gliny: liczne fragmenty ceramiki budowlanej, w tym 
3 cegły, 1 fragment tygla, 39 przęślików i ich fragmen-
tów, 3 krążki ceramiczne, 9 fragmentów naczyń minia-
turowych, 1 dno naczynia z lepiszczem, 6 fragmentów 
form ceramicznych, liczne fragmenty polepy konstruk-
cyjnej, 1 świecznik, 4 fragmenty malowanego naczynia 
miniaturowego, 2 dzwoneczki, 9 naczyń miniaturo-
wych, 9 fragmentów kafli, 3 figurki konika, 1 figurka 

konia z jeźdźcem, 1 akwamanila szkliwiona, 1 paciorek 
szkliwiony, 1 szkliwiony fragment ceramiki szkliwionej 
importowanej, 3 figurki zoomorficzne, 1 naczynie z sub-
stancją smolistą z łyżką drewnianą, 2 fragmenty naczyń 
z lepiszczem na dnie, 1 naczynie z resztkami pożywienia 
(?); odpadki – 3 odpady drewniane, 11 odpadów oło-
wianych, odpadki szklane, żużel, ponad 34 bryłki żużlu; 
kości zwierzęce – ponad 16 720 fragmentów, 1 czaszka 
psa, 6 fragmentów łusek rybich, 5 poroży; inne – 3 pa-
ciorki, 1 przedmiot nieokreślony, fragmenty grzebieni, 
1 krążek do gry; koral (?) – 1 przedmiot nieokreślony; 
bursztyn – 1 tygiel, 2 paciorki, 2 kostki; szkło – ponad 
348 fragmentów naczyń szklanych, koraliki (?), 7 pier-
ścionków, 1 fragment naczynia fioletowego, kilkanaście 
fragmentów brązowego szkła, kilka fragmentów kółek, 
3 płytki malowane, kilka żużli szklanych, 1 malowany 
krążek, 1 fragment ozdoby; kamień – 1 detal kamienny, 
1 element architektoniczny, 1 pionek, 3 półkule, 1 kulka, 
2 obrobione kamienie, 5 łupków, 11 osełek, 4 fragmenty 
osełki, 1 osełka z otworem, 1 bryłka granitu, 1 obrobio-
ny przedmiot kamienny z otworem, 1 fragment żarna 
(krzemień), 14 przedmiotów nieokreślonych, 2 odłup-
ki, 2 łuski, 1 wiór, 2 buły, 1 bryła, 2 okruchy; kość – 
1 grzebień, 31 odpadów produkcyjnych, 11 odpadów 
po produkcji paciorków, 1 okładzina kościana, 26 grze-
bieni dwustronnych, 2 pionki do warcabów, 4 astragale, 
1 okładzina noża (półfabrykat), 1 oprawka, 3 okładziny, 
1 orzech kuszy, 5 grzebieni tkackich, 2 krążki z otwo-
rem, 8 kostek, 1 okładzina zdobiona, 2 okładziny noży, 
1 półfabrykat, 3 kostki do gry, 1 pionek, 2 okładziny 
noży z nitem, 1 paciorek, 1 łyżwa, 1 ozdoba kościana; 
róg – 3 odpady rogowe, 3 krążki, 1 róg, 1 tulejka; sierść; 
muszle – 9 fragmentów muszli małża, ponad 56 muszli 
małża, 4 muszle ślimaka, 1 muszla małża z otworem, 
1 muszla jakubowa; zawartość formy ceramicznej; krąż-
ki organiczne; 12 łupin orzechów; orzech; mech; owoc; 
32 łupiny; pestki/ziarna; 1 łupina żołędzia; 1 żołądź; 
3 sznury tekstylne; liczne włókna; fragmenty sfilcowa-
nych sznurków; ponad 63 fragmenty tkanin; 1 frag-
ment sznura z włosia zwierzęcego; 1 fragment jedwabiu; 
1 fragment krajki; 1 krajka; 11 fragmentów filcu; okruchy 
skorupy jajka; 1 drewniana rękojeść; 2 kościane skuwki.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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Js. 29 na arze 52. Relikt ściany plecionkowej uchwy-
cony na długości 1,8 m, ustawiony w linii N-S. Zareje-
strowano z niej 10 kołków osnowy. Odległości między 
kołkami wynosiły od 10 do 25 cm 4 z zachowanych koł-
ków miały formę draniczek o wymiarach 4 × 8,3 × 4,3 
× 6,4 × 4 cm. Pozostałe to nieobrobione kołki z korą, 
o średnicach 5–6 cm. Przy północnym krańcu zlokali-
zowano zespół draniczki (o przekroju 9 × 3 cm) i kołka 
(o średnicy 6 cm) w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie za-
rejestrowano śladów wątku oraz poziomu użytkowego. 
Kołki wbite były na całą miąższość warstwy oznaczonej 
jako js. 22, a ich szczyty przetrwały do wysokości 117, 
67–117,42 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 42 na arach 82, 83. Konstrukcja plecionkowa, 
z której przetrwało naroże południowo-zachodnie 
(ryc. 86). W ścianie południowej, zarejestrowanej 
na długości 1,1 m, odkryto 6 kołków o średnicach           
3–5 cm, wbitych w odległościach od 12 do 14 cm. 
Kołki były nieokorowane, ostro zaciosane na końcach. 
Ze ściany zachodniej zachowały się fragmenty wątku 
w postaci witek, czytelne na długości 2,1 m. Konstruk-
cja mieściła się w spągu js. 22, na poziomie 116,55–
116,53 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 49, 49A na arach 93, 103. Obiekt w rzucie pozio-
mym nieregularnie owalny, o wymiarach 3,75 × 3,9 m. 

Mieścił się w zapadlisku nad starszą jamą. Miał formę 
łagodnej niecki o głębokości do 93 cm. W północno-
-zachodniej części jamy stwierdzono ślady plecionki, 
prawdopodobnie szalującej ściankę (js. 49A). Wnętrze 
wypełniała spiaszczona, ciemnobrązowa próchnica 
z dużą ilością fragmentów drewna, cegieł i polepy oraz 
pojedynczych kamieni. Poziom stropu: 116,80 m n.p.m. 
Inwentarz: wyroby metalowe – 1 nożyczki kabłąkowe, 
1 podkowa, 1 gwóźdź, liczne bryłki żużlu; liczne frag-
menty skór; wyroby z drewna – 1 fragment dna naczy-
nia klepkowego, 1 klepka, 1 deska z otworem, 1 deska  
z otworem z metalową obejmą; 101 fragmentów na-
czyń glinianych; kości zwierzęce – ponad 71 fragmen-
tów; 3 łupiny orzecha.

Js. 52 na arze 52. Konstrukcja drewniana. Jej podło-
że stanowił układ 3 dranic o długości 65–137, grubości 
8–14 i szerokości 12–18 cm, leżących równolegle do 
siebie w linii N-S. Dranica zachodnia została wtórnie 
użyta, a jej północna część była zaostrzona. Dranicom 
towarzyszyły 4 okrągłe w przekroju, okorowane kołki 
o średnicy od 2 do 14 cm. Zarejestrowane elementy 
stanowią prawdopodobnie pozostałość po konstrukcji 
drewnianej funkcjonującej na placu targowym. Poziom 
budowy: ok. 117,26 m n.p.m. Inwentarz: brak.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 86. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 42. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 86. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 42.

 Phot. J. Sawicki
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Js. 53 na arze 52. Nieregularne skupisko 11 kołków 
drewnianych, 4 z nich miały przekrój okrągły przy 
średnicy 6–12 cm, a pozostałe 7 czworoboczny przy 
wymiarach od 4 × 4 do 11 × 9 cm. Kołki były zaostrzo-
ne, wbite do poziomu 117,15 m n.p.m., a zachowały się 
do poziomu 117,70 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 67 na arach 93, 103. Wiata (?). Nieregularny 
układ nieokorowanych słupów o średnicach 20–25 cm, 
rozpiętych na szerokości do 2,4 m. Słupy noszą śla-
dy spalenizny. Zachowały się do wysokości 117,10 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 163 na arze 92. Jama o zarysie w przybliżeniu ko-
listym, średnicy 2,1 m, we wschodniej części zniszczo-
na. Zarejestrowana we wschodniej części ara 92C. Jej 
ściany opadały łagodnie do dość płaskiego dna, przy-
krytego luźno położonymi dranicami. Głębokość mie-
rzyła 1,13 m. Nad deskami leżały warstwa zbitej, brą-
zowej mierzwy oraz skupisko kości zwierzęcych. Strop 
tworzyła ciemnobrązowa próchnica z materiałem or-
ganicznym. Wysokość stropu: 117,11 m n.p.m. Inwen-
tarz: liczne fragmenty skóry; 24 fragmenty naczyń gli-
nianych; ponad 29 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 176 na arach 102, 103. Relikt budynku o kon-
strukcji słupowej z ryglami przyciesiowymi. Odkryto 
z niej zachodnią i wschodnią krawędź. W narożu po-
łudniowo-zachodnim stwierdzono 2 słupy, o średni-
cy 24 i 27 cm, jeden z nich pozostawał nieokorowany. 
W narożu północno-zachodnim odpowiadał im jeden 
słup o średnicy 21 cm. Przyjęto, że słupy są elemen-
tami nośnymi budynku. Podstawę wypełnienia ścia-
ny zachodniej stanowiła belka – rygiel przyciesiowy 
o długości 4,11 m, średnicy 27 cm, w przekroju kolisty 
(nieociosany). W górnej powierzchni rygla wyciosano 
na całej długości pazę o szerokości 5 i głębokości 3 cm. 
Południowa 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 
trójkątny. Szerokość dranic – 10 cm, grubość ok. 1,5 
cm. Przetrwały do wysokości 20 cm. Wschodnia ścia-
na budynku zarejestrowana została w odległości ok. 
330 cm, równolegle do odsłoniętej wcześniej ściany 

zachodniej, gdzie znajdował się rygiel przyciesiowy 
o długości 178 cm i średnicy 20 cm. W górnej części ry-
gla wycięto pazę o szerokości 5–6 cm. Poziom budowy: 
ok. 116,74 m n.p.m. Inwentarz: 11 fragmentów naczyń; 
11 fragmentów kości; 1 drewniane naczynie toczone.

Js. 237 na arach 21, 22. Ściana plecionkowa zareje-
strowana na długości 4,36 m, w linii zbliżonej do osi 
N-S. Przetrwało z niej 21 kołków-draniczek o przekro-
jach 7,5 × 3, 4 × 3, 5 × 4, 5,5 × 2 cm i podobnych. Roz-
mieszczono je w odległościach 17–21 cm. Zachowana 
długość kołków sięgała 60 cm, a stopień zagłębienia ok. 
50 cm. Poziom budowy: ok. 117,10 m n.p.m. Inwen-
tarz: brak.

Js. 241 na arze 32. Jama o rzucie w przybliżeniu 
owalnym, o wymiarach 1,7 × 2,3 m, w przekroju niec-
kowata, o głębokości 19 cm. Jej wypełnisko stanowi-
ła jasnoszara glina przemieszana z ciemnobrunatną 
próchnicą. Poziom stropu: 117,09 m n.p.m. Inwentarz: 
wyroby metalowe – 1 gwóźdź, 1 ogniwo łańcucha, 
1 przedmiot nieokreślony; liczne fragmenty skóry;            
17 fragmentów naczyń glinianych; 11 fragmentów ko-
ści zwierzęcych.

Js. 246, 246A, 247A, 263, 267 na arach 95, 96. Relikt 
budynku zrębowego js. 247A. Zachowały się z niego: 
belka ściany południowej, o długości 4,08 m, zakoń-
czona zaciosem, a także podkład pod ścianę wschod-
nią. Podkład tworzą odcinki belek o średnicy ok. 
13 cm, o zachowanej łącznej długości 2,85 m. Na ze-
wnątrz ściany południowej leżały luźne belki oraz frag-
ment drzwi (js. 247A). Wewnątrz budynku stwierdzo-
no warstwę użytkową (js. 267) o grubości ok. 10 cm, 
złożoną z brązowej próchnicy z soczewkami jasnosza-
rej gliny, z węglami drzewnymi i fragmentami polepy 
w stropie. W północno-wschodnim narożu domu mie-
ściło się palenisko (js. 263) na planie koła, zbudowane 
z placka gliny, z warstwą użytkową złożoną z popiołu          
i węgli drzewnych o miąższości do 14 cm.

W narożu północno-zachodnim odkryto dwa, na-
stępujące po sobie czasowo, piece kopułkowe – js. 246 
(ryc. 87) i 246A na arze 95. Piece były zlokalizowane         
w północno-zachodnim narożu budynku zrębowego. 
Ze starszego pieca (js. 246A) przetrwała część połu-
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dniowa. Wyznaczało ją 8 kołków o średnicy 4–6 cm, 
wbitych w odległościach ok. 6 cm od siebie. Odwzo-
rowywały one półkolistą krawędź pieca kopułkowego. 
Jego starszy poziom użytkowy wyznaczała warstwa 
węgli drzewnych o miąższości do 6 cm. Nad nią leżała 
warstwa przepalonej polepy, o barwie ciemnopoma-
rańczowej, miąższości do 8 cm, interpretowana jako 
faza destrukcji kopuły pieca. Drugą fazę użytkowania 
starszego pieca wyznaczała warstwa węgli drzewnych 
o miąższości 2 cm. Nad nią wystąpiła warstwa brunat-
noczarnej próchnicy z licznymi fragmentami polepy 
oraz węglami drzewnymi, kończąca okres użytko-
wania pieca. Młodszy piec (js. 246) wzniesiono w tej 
samej konstrukcji, na planie koła o średnicy 1,3 m. 
Przemieszczono go o 60 cm na północ w stosunku do 
starszego. Z jego drewnianego szkieletu przetrwały 
najniższe partie 25 kołków o średnicy 5–8 cm, wbite 
w odległościach 6–8 cm. Zewnętrzną krawędź ścianki 
pieca wyznaczała polepa o barwie ciemnopomarańczo-
wej ze śladami przepalenia. Warstwy związane z fazą 
użytkową miały miąższość ok. 20 cm. Tok pieca two-
rzyła spieczona warstwa ciemnokremowej gliny z wę-
glami drzewnymi, o miąższości do 4 cm. Przykrywała 
ją warstwa jasnokremowej gliny o miąższości do 6 cm, 
wyznaczająca naprawę pieca. Na nią z kolei nakładała 

się warstwa ciemnokremowej gliny z domieszką wę-
gli drzewnych oraz przepalonej polepy, wyznaczająca 
młodszy poziom użytkowy. Wlot pieca znajdował się 
prawdopodobnie w części południowo-zachodniej.

Wysokość poziomu budowy domu: ok. 116,90 m
 n.p.m. Data dendro: po 1249. Inwentarz js. 246: 4 
gwoździe; 125 fragmentów naczyń glinianych; po-
nad 40 fragmentów kości zwierzęcych. Inwentarz js. 
246A: brak. Inwentarz js. 247A: brak. Inwentarz js. 263: 
1 gwóźdź; 1 szklany pierścionek; 8 fragmentów naczyń 
glinianych; 10 fragmentów kości zwierzęcych. Inwen-
tarz js. 267: 1 nóż; 1 osełka, 1 okrągły kamienny postu-
ment (?); 25 fragmentów naczyń glinianych.

Js. 247, 248 na arze 95. Przybudówka dostawiona od 
północy do budynku oznaczonego jako js. 247A. Za-
chowały się z niej ułożone poziomo na sztorc dranice 
ścian południowej i zachodniej, wyznaczające prosto-
kąt o wymiarach 1,95 (E-W) × 1,5 m. W narożniku 
północno-wschodnim zachował się słup o średnicy 
14 cm. Wnętrze zajmowała warstwa użytkowa (js. 248) 
– spiaszczona, jasnoszara glina o miąższości maksy-
malnie 25 cm. Poziom budowy: ok. 116,90 m n.p.m. In-
wentarz: liczne fragmenty skór; 20 fragmentów naczyń 
glinianych; 12 fragmentów kości zwierzęcych.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 87. Wrocław,
 pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Js. 246. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 87. Wrocław, 
Nowy Targ square, 

excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 246. 

Phot. J. Nastaszyc
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Js. 251 na arze 95. Jama o owalnym zarysie, długo-
ści na osi N-S 1,72 m, szerokości 94 cm. W przekroju 
była łagodnie nieckowata, o głębokości 21 cm. Jej dno 
przykrywała warstwa grubości 8 cm, złożona z ciem-
nobrunatnej próchnicy z dużą domieszką materiałów 
organicznych. Wyższą część wypełniała popielata glina, 
z soczewą próchnicy w stropie. Poziom stropu: 116,70 m
n.p.m. Inwentarz: liczne fragmenty skór; 1 drewnia-
na rękojeść; 26 fragmentów naczyń glinianych; ponad 
27 fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 252 na arze 95. Konstrukcja na słupach sąsia-
dująca od północy z budynkiem zrębowym js. 247A. 
Tworzyły ją 2 rzędy słupów umieszczonych na osi E-W, 
oddalone od siebie o 2,14–2,52 m. Nieokorowane słupy 
o średnicy 18–24 cm były wbite (brak śladów wkopa-
nia) w odległościach 1,15–2,14 m od siebie, tworząc 
ciąg o długości 8,3 m. Słupy zachowały się do wysoko-
ści 116,71 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 260, 261, 261A na arach 82, 92. Relikt budynku 
o konstrukcji słupowej z ryglami przyciesiowymi (?). 
Z jego ściany północnej przetrwały 2 słupy o średni-
cach 18 i 23 cm, umieszczone w odległości 2,12 m od 
siebie (ryc. 88). W linii słupów leżały: fragment belki 
długości 1,8 m, zaciosanej czworobocznie na wymiar 
22 × 26 cm, oraz dranica długości 1,7 m, szerokości                               

22 cm. Towarzyszyły jej dwie dranice luźno rzucone na 
południe od linii słupów, w odległości ok. 50 cm. Pod 
zachodnim krańcem wspomnianej belki podłożony 
był klocek fundamentujący, w przekroju czworobocz-
ny o wymiarach 11 × 12 cm. Pierwotnie usytuowany 
był prawdopodobnie w połowie długości belki. Stwier-
dzono dwa poziomy podłogi budynku. Na starszy skła-
dały się dranice (js. 261A) o wymiarach 150 × 22, 160 
× 18, 220 × 22 cm, ułożone w linii E-W. Przykrywała 
ją warstwa użytkowa złożona z próchnicy z grudka-
mi polepy. Na niej zachowały się dwa legary młodszej 
podłogi ułożone poprzecznie do ściany, o zachowanych 
długościach 1,28–1,3 m. Na młodszą warstwę użytkową       
(js. 261) składały się: grudki polepy, przepalone drani-
ce o trudnych do określenia wymiarach pierwotnych, 
grudki surowej gliny i próchnica. Wnętrze budynku 
było zagłębione w podłoże. Poziomu budowy nie ustalo-
no, konstrukcje mieściły się na poziomie 116,68–116,43 
m n.p.m. Daty dendro: 1188 (-6/+9), po 1301. Inwen-
tarz: wyroby metalowe – 1 zapinka kolista, 4 gwoździe, 
1 fragment noża, 1 podkowiak, 1 odpad produkcyjny; 
liczne fragmenty skór; wyroby z drewna – 3 klepki,  
1 fragment naczynia toczonego; ceramika – 1 krążek 
ceramiczny, 173 fragmenty naczyń; odpadki – 1 liczne 
bryłki żużlu; ponad 85 fragmentów kości zwierzęcych.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 88. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 260, 261. 
Fot. P. Duma

Fig. 88. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 260, 
261.
Phot. P. Duma
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Js. 323 na arach 65, 75. Jama o rzucie poziomym pro-
stokątnym, o wymiarach 40 × 120 cm. Jej ściany były 
niemal pionowe, a dno płaskie, na głębokości 40 cm. 
Wypełniała ją jasnoszara próchnica z dużą zawartością 
piasku z soczewkami jasnoszarej gliny. Poziom zarysu: 
116,80 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 470 na arze 95. Jama o czworobocznym zarysie 
z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 1,04 (N-S) 
× 1,08 m. Miała nieckowaty przekrój, głębokość 10 cm, 
a wypełniała ją próchnica przemieszana z szarą gliną. 
Poziom zarysu: 116,80 m n.p.m. Inwentarz: wyroby me-
talowe – 1 drumla, 1 gwóźdź; kilka fragmentów naczyń 
glinianych; kilka fragmentów kości zwierzęcych.

Js. 471 na arze 95. Płat jasnoszarej, spiaszczonej gli-
ny grubości do 10 cm, układający się w plan prostokąta 
o wymiarach 2,1 × 2,3 m, orientowany dłuższym bo-
kiem zgodnie z linią ul. Piaskowej, a więc w przybliże-
niu wzdłuż osi N-S. Służył zapewne jako klepisko nie-
wielkiego budynku (kramu?). Poziom stropu: 117,20 m
 n.p.m. Inwentarz: 1 gwóźdź; liczne fragmenty skór; kil-

ka fragmentów naczyń glinianych; 13 fragmentów kości 
zwierzęcych.

Js. 482 na arze 43. Relikt budynku o lekkiej konstruk-
cji (?), kram (?). W rzucie poziomym rysował się jako 
prostokąt o wymiarach 3,8 × 6,2 (lub więcej) m, zorien-
towany w osi NE-SW (ryc. 89). Z jego konstrukcji za-
chowały się dranice o wymiarach 162 × 18 × 3, 140 × 20 
× 3 cm i podobne, będące być może elementami ścian. 
W biegu ściany północno-zachodniej zarejestrowano 3, 
a w północno-wschodniej 2 płasko leżące dranice. Ścia-
nę południowo-wschodnią wyznaczała belka o długości 
1,1 m, ociosana do prostokąta o wymiarach 14 × 18 cm, 
oparta na słupie o średnicy 22 cm, w którym wykona-
no odpowiadający jej wycios. Wewnątrz konstrukcji 
zarejestrowano warstwę spiaszczonej gliny o miąższości 
5–9 cm, być może będącą pozostałością klepiska. Po-
ziom klepiska: 116,96 m n.p.m. Inwentarz: wyroby me-
talowe – 1 podkowa, 1 nóż, 1 gwóźdź, 1 fragment świdra, 
1 krzesiwo; liczne fragmenty skór; kilka fragmentów na-
czyń glinianych; 38 fragmentów kości zwierzęcych.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 89. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 482. Fot. J. Sawicki

Fig. 89. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 482. Phot. J. Sawicki
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Js. 528 na arach 65, 66, 76, 86. Umocnienie na-
wierzchni przy południowej krawędzi placu. Na dłu-
gości 20,3 m stwierdzono relikty drewnianego ciągu 
komunikacyjnego prowadzącego w linii E-W, z od-
chyleniem na NW-SE. Najlepiej zachował się odcinek 
zachodni, na długości 5,1 m. Droga miała tam szero-
kość 3,6 m. Konstrukcję tworzyły legary ułożone zgod-
nie z biegiem drogi, przykryte poprzecznie kładzio-
nymi dranicami. Najlepiej zachowany legar, ułożony 
w osi drogi, miał długość 4,41 m i czworoboczny prze-
krój o wymiarach 21 × 19 cm. Dranice miały wymia-
ry 327 × 16 × 4, 276 × 19 × 5 cm i podobne. Dalej na 
wschód nawierzchnia została rozebrana, a na jej obec-
ność wskazują tylko nieliczne elementy zachowane 
w pierwotnym układzie. Kierunek odkrytego ciągu ko-
munikacyjnego nawiązuje do orientacji obiektów we 
wschodniej krawędzi placu, jest do nich prostopadły. 
Wysokość nawierzchni: 116,91 m n.p.m. Data dendro: 
1297 (-6/+9). Inwentarz: brak.

Js. 627 na arach 103, 113. Relikt budynku plecion-
kowego (ryc. 90). Zachowały się z niego ślady ścian po-
łudniowej i wschodniej. Ze ściany południowej prze-
trwał odcinek plecionki o długości 3,74 m, a ze ściany 

wschodniej, gorzej zachowanej, o długości 2,26 m.        
W ścianie południowej zarejestrowano 14 kołków uło-
żonych w linii ściany oraz kilka kołków stabilizujących, 
wbitych po obu stronach osnowy plecionki. Zachowa-
na długość kołków dochodziła do 80 cm, a ich średnica 
wahała się w przedziale 2–5 cm. Wątek zachował się 
fragmentarycznie. W linii ściany wschodniej mieściły 
się luźna dranica oraz słup o średnicy 22 cm. Poziom 
budowy: ok. 116,90 m n.p.m. Inwentarz: 17 fragmentów 
naczyń glinianych; 28 fragmentów kości zwierzęcych.

***
Ustalając relację sekwencji stratygraficznej zali-

czonej do fazy V do wyników badań J. Kaźmierczyka 
w jego wykopie VI, można bez większych wątpliwości 
wskazać wyróżnioną przez tego badacza warstwę F 
w obrębie IX poziomu osadniczego. Określił on ją 
jako piaszczystą próchnicę odłożoną bezpośrednio na 
resztkach najstarszego bruku, a jej grubość przekracza-
ła 20 cm (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 427–482). 
W interpretacji J. Niegody (2005, s. 74) mieści się ona 
w szeroko pojętej fazie VIII.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 90. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 627. Fot. J. Nastaszyc

Fig. 90. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 627. Phot. J. Nastaszyc
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Sposób zagospodarowania terenu w fazie V, a więc 
we wczesnym etapie funkcjonowania placu, jest diame-
tralnie różny od opisanego dla fazy III, poprzedzającej 
przemiany przestrzenne oraz – jak sądzimy – prawne 
i własnościowe. Obecne wcześniej ciągi komunikacyjne, 
przecinające teren w linii E-W bądź w linii SE-NW, zani-
kły. Istotną rolę musiała jednak w dalszym ciągu odgry-
wać ul. Piaskowa, stanowiąca teraz wschodnie obrzeże 
placu. W jej pobliżu stwierdzono kilka obiektów zagłę-
bionych w podłoże i konstrukcji drewnianych – plecion-
kowych, słupowych i jeden budynek zrębowy. Nowy ciąg 
komunikacyjny powstał w strefie południowego obrzeża 
placu. Jego drewniana konstrukcja przetrwała na długo-
ści ok. 20 m (js. 528), wskazując, że pierwszy bruk Nowe-
go Targu nie obejmował całej powierzchni placu bądź też 
że nie miał dużej trwałości. Obecność luźnych otoczaków 
brukowych w warstwie (js. 22) odłożonej na całej przeba-
danej powierzchni zdaje się potwierdzać tę drugą ewen-
tualność. Obecność bruku nie zapobiegła też powstaniu 
warstwy śmieci odczytywanej przez nas jako ta właśnie 
jednostka. Trzeba uznać, że powstała ona w czasie po-
przedzającym obowiązywanie w mieście restrykcyjnych 
przepisów sanitarnych i porządkowych (Goliński 2010).

Cechą najbardziej czytelną w fazie V jest niewiel-
kie zagęszczenie zarejestrowanych reliktów zabudowy                  
i brak budynków o solidnej konstrukcji, przeznaczonych 
do celów mieszkalnych. Wyjątkiem był w tym wzglę-
dzie dom o konstrukcji zrębowej (js. 247A) zaopatrzony        
w intensywnie użytkowany piec i jednocześnie paleni-
sko, wraz z sąsiadującą z nim obszerną wiatą na nieoko-
rowanych słupach (js. 252). Mógł on mieć przeznaczenie 
mieszkalne, ale nie możemy też wykluczyć funkcji usłu-
gowej na nowo zorganizowanym placu. Nie potrafimy 
jednoznacznie określić, czy pozostałe zarejestrowane 
obiekty są śladami prowadzonego na placu handlu. Do-
strzegalne są natomiast lekki, niekiedy wręcz prowizo-
ryczny charakter konstrukcji i ich niewielka trwałość.

Próbując określić czas trwania fazy V, mamy do dys-
pozycji ustalenia stratygraficzne określające chronologię 
sekwencji sąsiednich, zabytki ruchome i nieliczne daty 
dendrochronologiczne. Jej początek wyznacza czas or-
ganizacji novum forum wraz z budową najstarszego bru-

ku. Jak pisaliśmy wyżej, nastąpiło to najpewniej w latach 
60. XIII w. Wagę tej cezury podkreśla generalna zmiana 
funkcji i sposobu organizacji badanej części miasta. Gór-
na granica chronologiczna jest raczej umowna. Nie od-
dziela ona kolejnego przełomu organizacyjnego, a jej wy-
odrębnienie wynika z uzyskanego w trakcie wykopalisk 
obrazu stratygrafii. Koncentruje ona obiekty związane  
z warstwą określoną jako js. 22, występującą między 
skrajnymi niweletami 117,35–116,50 m n.p.m. Najmłod-
sze daty dendro określono na lata 1297 (-6/+9) i po 1301.

Zabytki ruchome noszą cechy późnośredniowieczne, 
właściwe dla ostatnich dziesięcioleci wieku XIII i począt-
ków XIV. Największą spośród nich liczebność, ale tylko 
względną czułość chronologiczną, mają naczynia glinia-
ne (ryc. 91). Do fazy V zaliczono ponad 28 343 fragmenty 
oraz 11 całych naczyń, w tym 6 pucharków. Do ich pro-
dukcji wykorzystano masę garncarską schudzoną dużą 
ilością drobnoziarnistego piasku, co spowodowało po-
wstanie charakterystycznej, szorstkiej powierzchni ścia-
nek. Naczynia wykonano na kole garncarskim techniką 
taśmowo-ślizgową, na podsypce z piasku, stosując całko-
wite obtaczanie. Analizowane fragmenty charakteryzują 
się dobrej jakości tzw. twardym wypałem, co powoduje 
„metaliczny” dźwięk przy uderzeniu w skorupę. Reduk-
cyjna technika wypału powodowała również jednolitą, 
stalowoszarą barwę powierzchni analizowanych naczyń.

Ornament analizowanych naczyń to głównie do-
okolne żłobki o łagodnym profilu. Obok dookolnych 
żłobków zaobserwowano również pasma linii falistej 
lub nakłucia. Wylewy formowano najczęściej w okap,               
a płaskie dna pozbawione są znaków garncarskich. For-
my naczyń obrazują zróżnicowanie ich funkcji. Wyróż-
niono garnki uchate i bez ucha, dzbany, misy, puchary 
oraz dużą ilość pokrywek. Zaobserwowano również 
specjalne wyroby ceramiczne – naczynia miniaturowe 
i pierwsze kafle garnkowe. Niewielki procent ceramiki 
nosi ślady szkliwienia. Porównanie zbioru naczyń gli-
nianych i ich fragmentów zakwalifikowanych do fazy V 
z zespołami równoległymi stratygraficznie potwierdza 
datowanie na ostatnie dziesięciolecia XIII i pierwsze 
dziesięciolecia XIV w. (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2,                                       
s. 272–329, 472–482; Rzeźnik 2005, s. 97–110).

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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b. Faza VI – rozwój targowiska

Wyznacza ona kontynuację użytkowania pla-
cu targowego w późnym średniowieczu i realizację 
w jego obrębie kolejnych inwestycji (ryc. 92). Podstawą 
wyodrębnienia tej fazy są zjawiska udokumentowane        
w stratygrafii.

Js. 19 odpowiada zasadniczej treści fazy VI. War-
stwa wystąpiła na całej powierzchni wykopu, przy-
krywając js. 22. Tworzyła ją ciemnobrązowa, mocno 
sprasowana mierzwa z dużą zawartością materiałów or-
ganicznych: nawozu zwierzęcego, strużyn drewna, spra-
sowanej słomy, sieczki, ścinków skór, sierści zwierzęcej, 
w tym dużych ilości włosia końskiego. Pojedynczo lub 
niewielkimi grupami wystąpiły w niej otoczaki bruko-
we, a sporadycznie płaty szarego piasku oraz soczewki 
surowej gliny. Jej miąższość wahała się od 30 do 60 cm. 

Poziom spągu wyznaczały niwelety 117,35–116,80 m 
n.p.m., a stropu – 117,60–117,25 m n.p.m., przy czym 
niższe wartości stwierdzono we wschodnich partiach 
badanego terenu. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 bulla 
papieska, 5 groszy praskich, 16 srebrnych brakteatów, 4 
monety srebrne, 1 moneta z Agnus Dei, 4 monety mie-
dziane, 1 moneta z otworem, 1 znak pielgrzymi ażu-
rowy, 8 znaków pielgrzymich, 2 badge zapinka gwiaź-
dzista, 3 badge zapinki, 2 jabłka zapachowe, 1 moneta, 
3 diademy, 12 pierścionków, 1 obrączka, 1 obrączka 
dziecięca, 5 bortenstreckerów, 1 wisiorek dzwoneczko-
waty, 2 szpile, 1 nit ozdobny, 3 haftele oczka, 2 haftele 
haczyki, 1 haftel, 1 guzik, 2 plomby, 1 zakończenie rze-
mienia, 1 haczyk na ryby, 1 haczyk, 1 figurka – czwo-
ronóg, 1 fragment wagi, 1 klamra – lew, 1 pocisk do 
ręcznej broni palnej, 1 amorficzny fragment ołowiany,            
 1 liczman, 1 tulejka, 1 punca – orzeł na tarczy, 1 pun-

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 91. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ceramika z fazy V. Rys. N. Lenkow

Fig. 91. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Phase V pottery. Drawing N. Lenkow
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ca – rozeta, 1 uchwyt wagi, 1 okapnik, 1 dzwoneczek,             
30 skobli, 5 świdrów, 7 obejm, 1 przebijak, 1 okucie 
szpadla, 1 nożyczki, 2 fragmenty nożyczek, 5 fragmen-
tów kolczugi, 8 ogniw kolczug, 3 nożyce kabłąkowe, 
1 okucie łopaty, 1 fragment miecza, 1 uchwyt zgrzebła, 
3 fragmenty obejm, 15 klinów, 1 uchwyt wiadra, 1 szy-
dło, 7 fragmentów łańcucha, 2 łańcuszki, 1 kaganek, 
1 obręcz, 1 fragment obręczy, 3 groty, 3 groty strzał,           
3 groty bełtu, 1 grot bełtu z fragmentem drewna, 3 frag-
menty sztab, 1 stylus, 1 łańcuszek tordowany, 1 wrze-
ciądze, 11 płaskich sztab, 3 fragmenty płaskich sztab, 
2 sztaby, 1 piętno, 3 tuleje, 1 krzesiwo ogniwkowate,              
1 fragment patelni, 1 ogniwo wędzidła, 1 ozdoba – 
kwiatek, 2 haki tordowane, 2 haki, 1 półprodukt ogniw 
kolczugi, 1 szydło, 1 świecak, 1 świecak z okapkiem,        
1 bodziec gwiaździsty, 1 uzda końska, 1 plombownica, 
2 tordowane ogniwa zakończone oczkiem, 1 puzder-
ko, 1 zapięcie szczelinowe, 1 zakończenie rzemienia,                
1 ośnik, 1 placek, 1 krążek, 1 pilnik, 1 nit, 10 kłódek, 
5 kłódek cylindrycznych, 10 kluczy do kłódek, 3 frag-
menty kluczy, 1 fragment głowy klucza, 1 klucz do 
kasetki, 1 szyld zamka, 2 fragmenty zamka, 7 kluczy,            
1 sprężynka, 1 zamek, 1 element mechanizmu zamka, 
13 igieł, 2 igły do skóry, 1 dolne okucie puginału, 1 oku-
cie puginału, 1 trzewik pochwy puginału, 1 szyjka po-
chwy puginału, 1 fragment trzewika, 1 fragment trzewi-
ka pochwy miecza, 3 zakończenia pasów, 8 zakończeń 
pasów naddługich, 4 pasy zapadkowe, 1 pas (skuwka), 
1 półkula z otworem, 12 kółek, pół kółka, 34 podkowy 
całe i fragmenty, 1 podkowiak, 2 bodźcce gwiaździste, 
1 zapinka romboidalna, 84 blaszki, 29 blach, 1 zdobio-
na blaszka, 3 blaszki z otworami, 50 fragmentów blach, 
2 okrągłe blachy z dziurkami, 1 wygięta w U blacha złą-
czona prętem, 1 blaszka ze skórą, 7 aplikacji, 4 aplikacje 
kwiatkowe, 1 aplikacja – gwiazdka, 1 fragment aplikacji, 
205 przedmiotów nieokreślonych, 1 przedmiot w kształ- 
cie tarczy, 1 przedmiot w kształcie krzyża, 1 przedmiot 
nieokreślony – lew na tarczy, 2 przedmioty z końcem 
zawiniętym w uszko, 1 przedmiot w postaci klina                                                                                                       
z końcem zawiniętym w uszko, 1 przedmiot półkulisty 
z nitem, 72 okucia, 1 okucie księgi, 2 okucia kwiatko-
we, 14 okuć pasów, 1 fragment skóry z okuciem z brązu, 

1 okucie – lilia, 1 okucie dziurki od klucza, 2 okucia 
drzwi, 1 fragment okucia zamka, 3 okucia pochwy noża, 
3 fragmenty okucia pochwy, 1 okucie łopaty, 2 okucia 
z gwoździem, 2 fragmenty okuć, 3 okucia budowlane, 
1 okucie dwuczęściowe, 1 pochwa noża z okuciem,              
1 skóra z okuciem żelaznym, 1 okucie zamka, 1 sztaba 
z okuciem, 34 sprzączki, 1 zapadka sprzączki, 6 kolców 
sprzączek, 5 ram sprzączki, 112 noży i ich fragmentów, 
1 skuwka noża, 1 nóż (punca), 1 rękojeść noża, 80 ru-
rek, 192 druty, 3 profilowane pręty, 1 fragment pręta 
z końcem zawiniętym w uszko, 41 prętów, 1 pręt zwę-
żający się na końcu, 1 pręt zakończony kółkami, 2 prę-
ty z końcami zawiniętymi w uszko, 1 pręt z kółkiem, 
115 fragmentów taśm, 1 taśma zdobiona, 199 taśm,            
1 odważnik cylindryczny, 1 odważnik dwustożkowy, 
2 odważniki kuliste spłaszczone, 1598 gwoździ, 96 frag- 
mentów gwoździ, 1 gwoździownica, 7 ostróg typu II 
wg Hilczerówny, 1 półprodukt ostrogi typu III wg Hil-
czerówny, 1 zaczep ostrogi typu III wg Hilczerówny,  
2 fragmenty ostróg typu III wg Hilczerówny, 3 frag-
menty ostróg, 3 elementy garnituru ostrogi, 1 fragment 
ostrogi z okrągłym zaczepem, 1 ostroga, 1 bodziec 
gwiaździsty ostrogi typu III wg Hilczerówny, 1 ramię 
kabłąka ostrogi typu III wg Hilczerówny; wyroby ze 
skóry – ponad 1463 fragmenty skóry, 1 trzewik pochwy 
U-kształtny, 1 fragment rękawicy, 1 fragment pochwy 
miecza, 2 pochwy noży zdobione, 2 fragmenty pochew, 
3 pochewki, 1 aplikacja w kształcie łezki, 1 fragment 
torby, 2 fragmenty pasków, 1 sakiewka zdobiona rze-
mieniem, 1 sakiewka, 1 pasek ze sprzączką, 1 fragment 
skóry obszyty jedwabiem, 1 aplikacja, 1 but ze sprzącz-
ką, 1 fragment skóry zdobionej ażurem, 1 przyszwa 
ażurowa, 1 cholewka, 1 cholewa z rzemieniem, 2 przed-
mioty nieokreślone, 1 fragment skóry ze sprzączką, 
1 rzemień; wyroby z drewna – 1 tkany sznur, 7 frag-
mentów sznurów, 3 fragmenty sznurów z łyka, 1 frag-
ment liny z łyka, 1 sznur z pętlą, 1 kółko ze sznura, 
2 półfabrykaty rękojeści, 1 fragment rękojeści, 4 rękoje-
ści, 12 łyżek, 1 płaska łyżka do mieszania, 7 fragmentów 
łyżek, 2 fragmenty łyżeczek zdobionych, 5 szpuntów, 
3 drewienka, 9 listewek, 21 fragmentów den, 12 den, 
5 pływaków, 2 fragmenty pływaka, 1 fragment części 
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pracującej, 1 fragment łożyska, 1 półfabrykat rękojeści, 
1 oprawa lusterka, 2 dna mis, 1 łuczywo, 2 wrzeciona,  
6 łopatek, 1 fragment łopatki/mieczyk, 1 mieczyk tkacki, 
1 fragment przęślicy, 1 grzebień dwustronny, 1 mątwa, 
1 fragment mątewki, 2 fragmenty mebli, 1 fragment 
kijka z karbami, 1 tarczka, 1 pionek do gry, 1 fragment 
łopaty, 4 misy, 2 plecionki z łyka,1 listwa z karbami, 
2 odpady tokarskie, 2 zatyczki, 1 klocek, 1 szpatułka, 
2 okładziny, 1 plecionka, 1 dno/wieko beczki, 6 frag-
mentów miotły, 2 fragmenty miotły z zachowaną korą 
z resztkami liści i oplotem, 1 miotła, 1 fragment kołka 
z nacięciem, 3 fragmenty kołków, 7 kołków, 78 naczyń 
toczonych i ich fragmentów, 1 fragment elementu to-
czonego, 36 krążków, 5 krążków z otworem, 4 fragmen-
ty krążków z otworem, 4 fragmenty krążków, 1 frag-
ment krążka z metalowymi mocowaniami, 186 klepek, 
4 klepki mis, 1 półfabrykat klepki, 2 fragmenty den 
naczyń klepkowych, 1 fragment naczynia klepkowego, 
1 naczynie klepkowe, 6 deseczek, 3 deski, 3 deski z gwoź- 
dziem, 1 fragment deseczki z wcięciem, 65 przedmiotów 
nieokreślonych; ceramika – 1 figurka antropomorficzna, 
2 figurki koników, 3 figurki jeźdźca na koniu, 35 przę- 
ślików, 4 fragmenty tygla, 1 fragment manierki, 2 frag-
menty kafli, liczne fragmenty ceramiki budowlanej,      
18 444 fragmenty naczyń glinianych; ponad 10 611 frag-
mentów kości zwierzęcych; inne – 33 paciorki, 2 krąż-
ki, 1 krążek z otworem; kamień – 2 kulki, 12 osełek, 
2 formy odlewnicze, 2 elementy architektoniczne; orga-
nika – 1 pestka wiśni, 1 pestka śliwki, 1 łupina orzecha 
laskowego, 2 łupiny, 1 frędzel, 1 żołądź, 1 łupina orze-
cha; zwierzęce – 2 sznury z włosia zwierzęcego, sierść, 
sierść z fragmentem skóry; kość – 55 odpadów produk-
cyjnych, 14 odpadów po produkcji paciorków, 2 odpady 
po produkcji guzików, 2 tuleje wielokątne, 3 okładziny, 
11 grzebieni dwustronnych, 3 grzebienie, 1 okładzi-
na noża, 3 przedmioty nieokreślone, 1 płytka zdobio-
na, 2 płytki kości, 1 grzebień jednostronny, 3 kostki, 
5 pionków: warcaby, grzebień tkacki, 1 fragment płozy, 
1 rękojeść noża – zakończenie lew, 1 płytka zdobiona, 
1 rękojeść noża, 78 odpadów kościanych, 3 płytki kościa-
ne, 2 odcięte nasady kości, 1 przedmiot nieokreślony, 
6 krążków, 1 rękojeść nieukończona, 6 odpadów kości 

długich, 1 koralik/przęślik, 1 przepalona kość, 1 półpro-
dukt kościany; róg – 20 odpadów rogowych, 19 stożków 
rogowych, 2 krążki rogowe, 1 stożkowaty przedmiot, 
1 obrobiony róg (krzemień), okruch, odłupek; tkanina 
– ponad 110 fragmentów tkanin, 1 fragment tkaniny ze 
śladami szycia, 2 fragmenty jedwabiu, filc, 16 fragmen-
tów filcu, 1 fragment wełny, 2 fragmenty sznura, 1 frag-
ment tkanego paska, włókna zwierzęce; muszle – 2 frag-
menty muszli, 3 muszle, 19 muszli małża, 5 fragmentów 
muszli małża; szkło – ponad 7 fragmentów szkła, 1 frag-
ment malowany, ponad 132 fragmenty naczyń, 1 frag-
ment dna naczynia, liczne fragmenty szkła malowane, 
1 fragment przęślika, ponad 4 przedmioty nieokreślo-
ne, 1 fragment pokrywki, 1 fragment koralika, 1 pier- 
ścionek, 1 guzek szklany, 1 odpad produkcyjny, 1 płyt-
ka szklana zdobiona, 1 fragment kółka, 1 fragment 
naczynia grubościennego; 1 bryłka żywicy; fragmenty 
skorupek jajek; 1 bryłka wosku; odpadki – 9 odpadów 
drewnianych, 23 odpady ołowiane, 12 odpadów meta-
lowch, 4 żużle szklane, liczne bryłki żużlu.

Js. 18, 26 na arach 52, 53. Wiata (?), urządzenie tar-
gowe (?). Konstrukcja słupowa (js. 26) zbudowana na 
planie prostokąta o wymiarach 4,7 × ponad 10,8 m, 
ustawiona dłuższą osią w przybliżeniu w linii N-S. 
W ścianie wschodniej odkryto 6 nieokorowanych słu-
pów o średnicy od 16 do 20 cm. W ścianie zachod-
niej zarejestrowano 4 słupy oraz 2 negatywy po nich. 
Średnice nieokorowanych słupów tej ściany wahały 
się w przedziale od 15 do 25 cm. W linii środkowej,                    
w odległości 4,4 m od ściany północnej, mieścił się słup 
wspierający dach. Odległości między słupami wahały 
się w granicach od 1,2 do 3,1 m. Brak śladów wkopów 
pod słupy prowadzi do wniosku, że zostały wbite. Nie 
zarejestrowano też śladów wypełnienia ścian. Otwarte 
pozostaje więc pytanie, czy konstrukcja przedstawiała 
tylko wiatę, czy też budowlę o zamkniętych ścianach. 
W obrębie strefy ograniczonej słupami zarejestrowano 
warstwę spiaszczonej gliny przemieszanej z dużą ilością 
wiórów drewna (js. 18). Jej miąższość określono na 1–5 
cm. Konstrukcja mogła służyć jako urządzenie targowe 
(?) albo jako wiata dla zwierząt (?). Wysokość poziomu 
użytkowego: 117,95–117,90 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień
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wody?). Relikt konstrukcji drewnianej zbudowanej na 
powierzchni js. 19, ułożonej w przybliżeniu na osi E-W, 
z odchyleniem z NE na SW. Na pozostałość koryta 
o zarejestrowanej długości 10,9 m składają się ułożone 
na sztorc dębowe dranice, stabilizowane obustronnie 
wbitymi w podłoże kołkami. Jego krawędź zachodnia 
wykracza poza teren eksplorowany. Zarówno w pół-
nocnej, jak i w południowej ścianie koryta stwierdzono 
po 4 dranice o długościach 2,1, 4 i 10 m. Drewno zasto-
sowane do budowy nosi ślady wcześniejszej obróbki, co 
informuje o jego wtórnym użyciu. Kołki stabilizujące, 
o średnicy 6–11 cm, wbijano po obu stronach dranic. 
Szerokość koryta waha się w granicach 70–88 cm. Ko-
ryto pozbawione jest dna, a jego ściany nie są szczelne. 
Konstrukcję koryta posadowiono na poziomie 117,37 
m n.p.m., a jej zachowana górna krawędź ma mak-
symalną niweletę 118,07 m n.p.m. Data dendro: po 
1283. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 trzpień noża  
z rękojeścią, 1 okucie pochwy noża, 1 nóż, 4 gwoździe, 
2 blaszki, 1 przedmiot nieokreślony; fragmenty naczynia 
szklanego; 1 fragment filcu; liczne fragmenty skór; wy-
roby z drewna – 3 klepki, 1 półfabrykat klepki; 92 frag- 
menty naczyń glinianych; ponad 81 fragmentów kości 
zwierzęcych; odpadki – kilka bryłek żużlu.

Js. 238 na arze 21. Koryto (?). Układ 2 dranic uło-
żonych poziomo na sztorc, równolegle do siebie w li-
nii E-W, o zarejestrowanej w wykopie długości 1,38 m. 
Szerokość dranic, wyznaczająca jednocześnie głębo-
kość koryta, osiągała 48 cm. Odległości między drani-
cami wynosiły od 23 do 29 cm. Od wewnętrznej strony 
dranice były stabilizowane kołkami wbitymi w podło-
że, informując, że koryto przynajmniej częściowo było 
wkopane w podłoże. Poziom dna: 117,65 m n.p.m., 
poziom górnej krawędzi: 117,18 m n.p.m. Inwentarz: 
brak.

Js. 253 na arze 34 (ryc. 94). Relikt drewnianej stud-
ni (rząpia). Umieszczono ją we wkopie wąskoprze-
strzennym o wymiarach 2,98 × 3,02 m. Cembrowina 
miała konstrukcję zrębową z pozostawionymi ostatka-
mi. Jej wymiary zewnętrzne wynosiły 2,87 × 2,66 m,                       
a wewnętrzne 2,56 × 2,32 m. Do budowy użyto dranic 
o przekrojach 6 × 23, 6 × 18, 7 × 21 cm i podobnych. 

Js. 56 na arze 93. Jama o kolistym zarysie, średnicy 
1,38 m. Zniszczona w partii wschodniej. W przekroju 
była nieckowata, jej głębokość osiągała 25 cm, a wypeł-
nisko stanowił żółty piasek. Inwentarz: brak.

Js. 96 na arach 64, 65, 75. Koryto drewnianego wo-
dociągu odkryte na łącznej długości 13,46 m, ułożone 
w linii E-W, z odchyleniem z SE na NW. Zachowały 
się z niego 2 odcinki wyznaczone przez pnie dębowe 
o długościach 9,2 (odcinek zachodni) i 2,45 (odcinek 
wschodni) m. Ociosano je do przekroju czworobocz-
nego o wymiarach 33 × 32 i 31 × 31 cm, a w ich gór-
nych krawędziach wyciosano kanał o przekroju prosto-
kąta wielkości 14 × 17 cm. Kanał przykryto na odcinku 
zachodnim dranicą dębową o zachowanej długości         
7,68 m i grubości 4–9 cm, a w części wschodniej – nie-
znacznie ociosanym pniem sosnowym o przekroju 26 × 
22 cm. Zachodni wylot kanału zabezpieczono żelaznym 
krzyżem o wymiarach 34 × 22 cm. Pod wschodnim 
odcinkiem koryta umieszczony był poprzeczny pod-
kład z sosnowego pnia. Jego długość wynosiła  1,58 m, 
średnica 26 cm. Ślady wcześniejszej obróbki świadczą 
o jego wtórnym użyciu. Koryto leżało na powierzch-
ni warstwy. Pomiary wysokości odcinka zachodniego 
wykazały, że dno przy jego krawędzi zachodniej mie-
ści się na poziomie 117,42 m n.p.m., a przy wschodniej 
na poziomie 117,26 m n.p.m., co wskazuje taki właśnie 
kierunek przepływu wody. Daty dendro: po 1294 dąb, 
1315 (-2/+9) sosna, po 1327 sosna. Inwentarz: wyroby 
metalowe – 1 żelazne zamknięcie w kształcie krzyża,      
1 miedziany przedmiot nieokreślony, 1 talerz/misa (?); 
2 fragmenty naczynia szklanego; 1 drewniany mieczyk; 
1 fragment glinianego naczynia szkliwionego.

Js. 184 na arze 103. Konstrukcja plecionkowa 
(płot?), zarejestrowana we wschodnim profilu wykopu, 
na długości 7,1 m. Przetrwały z niego nieokorowane 
kołki o średnicy 7–8 cm, wbite na linii N-S w odstępach 
20–30 cm. Przepleciono je nieokorowanymi witkami 
o średnicy ok. 0,5 cm. Ściana plecionkowa zachowała 
się do wysokości 20 cm. Poziom zachowania: 117,13 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 206 na arze 23 (ryc. 93). Konstrukcja drewnia-
na (koryto do segregacji zwierząt?, odpływ zużytej 
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Ostatki miały długość 5–17 cm. Większość z nich 
ociosano do kształtu jaskółczego ogona, a pozostałe 
pozostawiono prostokątne, z podkreślonym wrębem. 
Głębokość studni wynosiła co najmniej 2,34 m. Na wy-
sokość ścian składało się co najmniej 8 dranic. W ścia-
nach północno-zachodniej i południowo-wschodniej, 
na styku dranic w pierwszej i drugiej (licząc od góry), 
wycięto prostokątne otwory. Otwór w ścianie połu-
dniowo-wschodniej miał wymiary 20 × 22 cm (ryc. 
95). W ścianie północno-zachodniej był podobny, lecz 
zachowany częściowo (w jednej dranicy), o szerokości  
19 cm. Do otworu w ścianie południowo-wschodniej 
doprowadzono drewniany przewód (opisany jako js. 
262). Od strony północno-zachodniej, od zewnątrz, 
do ściany przylegała poziomo ułożona dranica o wy-
miarach 102 × 20 × 4 cm, tworząca rodzaj „progu”. 
Wewnątrz studni, w połowie długości ścian północ-
no-wschodniej i południowo-zachodniej, umieszczo-

no drewniane słupy (połówki pni) o średnicy 18 cm. 
Ich odległość od ściany północno-wschodniej wyno-
siła 18 cm, a od ściany południowo-zachodniej 8 cm. 
Być może wspierały konstrukcję zadaszenia. Wokół 
konstrukcji zarejestrowano wkop o szerokości od 9 do 
40 cm, wypełniony żółtym piaskiem z soczewkami 
próchnicy, służący jako filtr. Opisywana konstrukcja 
była elementem systemu zasilania w wodę, który two-
rzyły równoczasowe konstrukcje js. 253, 262, 327. Daty 
dendro: po 1212 dąb, po 1299 dąb, po 1314 sosna, po 
1314 sosna. Inwentarz: wyroby metalowe – 2 gwoździe; 
2 przedmioty nieokreślone; przedmioty szklane – 1 krą- 
żek, liczne fragmenty naczyń szklanych; liczne frag-
menty skór; 1 przedmiot kamienny; wyroby z drewna 
– 1 misa jednostronnie toczona, 2 fragmenty naczynia 
toczonego, 4 klepki, 1 dno, 1 czop tokarski; 153 frag-
menty naczyń glinianych; liczne fragmenty kości zwie-
rzęcych.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 93. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 206. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 93. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 206. Phot. M. Mackiewicz

Ryc. 94. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 253, widok od zachodu. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 94. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 253, view from the west. 

Phot. M. Mackiewicz
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Js. 262 na arach 34, 44, 45, 55, 65. Przewód drewniany 
(ryc. 96, 97) – element systemu rozprowadzania wody, 
rozpięty między południowo-wschodnią ścianą studni 
oznaczonej jako js. 253 a północno-zachodnią studni 
oznaczonej jako js. 525. Łączna długość koryta wyno-
siła 37,1 m. Jego konstrukcję tworzyły dranice ułożone 
pionowo na sztorc, stabilizowane od strony wewnętrz-
nej pionowo wbitymi kołkami. Dranice te ułożone były 
na poprzecznych legarach. Brak stabilizacji od strony 
zewnętrznej świadczy o tym, że koryto było zagłębione 
w podłoże. Składało się z segmentów złożonych z ele-
mentów tej samej długości. Pierwszy – licząc od wlotu 
do studni – zbudowany był z dranic o długości 2,57 m, 
zamontowanych w odległości 37–38 cm, wyznaczają-
cej szerokość koryta. Grubość dranic wynosiła 10–13, 
a szerokość 22–32 cm. Kołki stabilizujące wnętrze to 
bierwiona (w przybliżeniu ćwiartki pni) o wymiarach 
w przekroju 13 × 8, 13 × 10, 12 × 6 cm. Przy południo-
wo-wschodniej części tego odcinka, przy połączeniu 

z następnym segmentem, stwierdzono poprzeczną pod- 
kładkę o długości 72 i przekroju 14 × 7 cm. Końców-
ki dranic były zaciosane klinowo w celu połączenia 
z odpowiednio zaciosanymi dranicami następnego frag-
mentu. Pierwszy segment koryta nie miał dna ani po-
krywy. Długość dranic drugiego segmentu wynosiła 6,3 
i 6,26 m, przy grubości 13–16 i wysokości 26–27 cm. 
Szerokość koryta mieściła się tu w granicach 36–39 cm.                                                                                                                          
W jego wnętrzu stwierdzono 5 pionowo wbitych bier-
wion stabilizujących, ociosanych do przekroju o wy-
miarach 12 × 7, 18 × 8 cm i podobnych. Podkładki po-
przeczne umieszczone były w odległości 1,98 i 1,57 m od 
zachodniego krańca opisywanego segmentu. Ich forma 
i wymiary były podobne do poprzednio opisanych. Kory-
to również nie miało dna, lecz było przykryte 2 dranicami. 
Ułożono je na poprzecznych podkładach zamocowanych 
w zaciosach wykonanych w górnych krawędziach dra-
nic tworzących ściany koryta. Ułożone równolegle obok 
siebie 2 dranice pokrywy miały szerokość 30–32, 26–28 
i grubość 8–9 cm. Kolejny, trzeci segment miał długość 
4,89 m. Jego konstrukcja była identyczna z konstruk-
cją poprzednio opisanego fragmentu, także parametry 
użytego materiału były zbliżone. Czwarty segment miał 
długość 6,48 m i tę samą konstrukcję oraz przebieg. Pią-
ty segment, o długości 5,7 m, zmieniał kierunek biegu 
koryta, odchylając się nieznacznie na wschód. Poza tym 
jego konstrukcja była analogiczna do poprzednich. Dal-
szy bieg koryta był przerwany lejem po bombie z II woj-
ny światowej (js. 91). Kolejny, szósty, segment wystąpił                            
w odległości 5,6 m od poprzednio opisanego, co praw-
dopodobnie odpowiadało wielkości brakującego seg-
mentu. Jego długość wynosiła 5,6 m, a konstrukcja 
i budulec były podobne do opisanych wcześniej. Odci-
nek ten łączył się ze studnią o konstrukcji podobnej do 
js. 253, opisanej jako js. 525. Poziom opisywanego ko-
ryta obniżał się z północnego zachodu na południowy 
wschód, informując o kierunku transportu wody od 
studni js. 253 do js. 525. Do koryta js. 262 od strony po-
łudniowo-zachodniej, w sąsiedztwie studni js. 253, dołą-
czona była kolejna odnoga systemu, opisana jako js. 327. 
Daty dendro: po 1280, 1333, po 1343, po 1346, po 1359, 
po 1385. Inwentarz: 5 fragmentów naczyń glinianych.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 95. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 253, ściana południowo-wschodnia od strony wnętrza. 

Rys. M. Mackiewicz

Fig. 95. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 253, SE wall from 

the inside. Drawing M. Mackiewicz



170

Js. 317, 318, 339 na arach 94, 95, 105. Studzienka 
i koryto (ryc. 98) – elementy systemu transportu wody. 
Umieszczono je we wkopie (js. 339) wykraczającym        
o 20 cm poza krawędzie konstrukcji, zasypanym ciem-
noszarym piaskiem. Studzienka (js. 318) miała plan 
kwadratu o bokach długości 1,82 m, usytuowanego 
narożami do głównych stron świata. Zbudowano ją 
z dranic łączonych systemem zrębowym. Dwa zacho-
wane wieńce konstrukcji miały głębokość 75–80 cm, 
co sytuuje pozbawione konstrukcji dno na poziomie 
ok. 115,90 m n.p.m. W górnym wieńcu cembrowi-
ny w ścianie południowo-wschodniej mieścił się wy-
cios, szeroki na 34 cm, w którym osadzono wlot koryta 

(js. 317). Na ścianie północno-zachodniej widoczny 
był analogiczny wycios o szerokości 34 i głębokości 
6–7 cm, z negatywem po rozebranym korycie. Górne 
krawędzie ścian studzienki miały niwelety 116,77 m 
(ściana zachodnia) i 116,67 m n.p.m. (ściana wschodnia).

Koryto (js. 317) dołączone do południowo-wschod-
niej ściany studzienki odkryto na długości 9,3 m. 
Zbudowano je z dranic tworzących dno, ściany i po-
krywę. Wewnętrzna szerokość koryta mierzyła 40, a wy- 
sokość 16 cm. Składało się ono z dwóch segmentów 
o długości 3,8 m, a trzeci, wchodzący w ścianę wyko-
pu, rozpoznano na długości 1,7 m. Na połączeniach 
segmentów dranice koryta były skośnie ścięte i dopa-

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Rys. 96. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 262 na arach 44, 45, 55, wodociąg korytowy przed 

zdjęciem pokrywy, widok od zachodu. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 96. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 262 on ares 44, 45, 55, open water 

conduit with cover, view from the west. 
Phot. M. Mackiewicz

Ryc. 97. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 262 na arze 55, wodociąg korytowy po zdjęciu 

pokrywy, widok od wschodu. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 97. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 262 on are 55, open water 

conduit with cover taken off, view from the east. 
Phot. M. Mackiewicze 
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sowane do siebie. Wewnątrz koryta zalegał brunatny ił 
zmieszany z piaskiem. Różnica wysokości pomiędzy 
wlotem do odstojnika (js. 318) a wschodnim krań-
cem koryta (w obrębie wykopu) wynosiła ok. 20 cm. 
Daty dendro: studzienka – po 1300, po 1322 (?); kory-
to – po 1281, po 1305, po 1309, po 1316, po 1317, po 
1317. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 klucz, 1 nóż,
1 obręcz, 4 gwoździe, 1 fragment podkowy; liczne 
fragmenty rozdrobnionych naczyń szklanych; licz-
ne fragmenty skór; 1 klepka; 317 fragmentów na-
czyń glinianych, w tym akwamanila; 308 fragmen-
tów kości zwierzęcych; odpadki – liczne bryłki żużlu.

Js. 327 na arach 15, 24, 25, 34. Odnoga systemu roz-
prowadzania wody złożona ze studzienki i koryta (ryc. 
99). Studzienka łączyła się z innym korytem, opisanym 
wyżej jako js. 262, w jego północno-wschodnim od-
cinku, w odległości 2,07 m od studni oznaczonej jako 
js. 253. Jej konstrukcję wzniesiono z wtórnie użytego 
drewna, noszącego ślady wcześniejszej obróbki. Stu-
dzienka miała w rzucie kształt trapezu o wewnętrz-
nych wymiarach 93 × 145 cm, a jej głębokość wynosiła 
78 cm. Cembrowinę zbudowano z dranic o wymiarach 
23 × 4 × 2, 37 × 7 × 2 cm i podobnych. Ustabilizowano 
je w narożach pionowo wbitymi słupkami, rozparty-

mi wyciosanymi łukowato dranicami umieszczonymi 
w biegu ścian. Studzienka była przykryta dranicami               
o wymiarach 150 × 29 × 4, 74 × 21 × 3 cm i podobnych, 
ułożonymi w linii NE-SW. Dołączone do południowo-
-zachodniej ściany studzienki koryto przebadano na 
odcinku 19,8 m. Jego zachodni kraniec wykraczał poza 
teren wykopu. Biegło ono w kierunku południowo-za-
chodnim, w stronę Nowych Jatek. Na jego konstrukcję 
składało się 5 segmentów dębowych o długościach od 
2,11 do 5,37 m, wspartych na poprzecznie ułożonych 
legarkach z dranic. Ich dolne krawędzie były płasko 
ociosane, a w górnych wydłutowany był kanał o sze-
rokości 15–17 i głębokości 18–20 cm. Koryto zaopa-
trzono w pokrywę z dranic. Zarejestrowano 5 dranic 
o długościach od 1,81 do 5,62 m, przekroju 28–33 × 
7–12 cm. Od spodu wyciosano je półkoliście, powięk-
szając światło otworu koryta. W odległości ok. 13 m 
od studzienki koryto zostało zniszczone na odcinku 
1,8 m podczas budowy piwniczki oznaczonej jako js. 
613. Wysokość położenia koryta nieznacznie obniżała 
się w kierunku zachodnim, czyli w stronę Nowych Ja-
tek. Strop konstrukcji: 116,66 m n.p.m., poziomu budo-
wy nie rozpoznano. Daty dendro: 1276 (-6/+9) dąb, po 
1280 dąb, po 1283 dąb; po 1363 sosna. Inwentarz: brak.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 98. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012.  Js. 317, 318, 
widok od północnego zachodu. 
Fot. J. Nastaszyc

Fig. 98. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Stratigraphic 
units 317 and 318, view from the 
west. Phot. J. Nastaszyc
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Js. 468 na arze 43. Pojedyncza belka o długo-
ści 2,1 m, w przekroju prostokątna o wymiarach 8 ×                       
20 cm, leżąca na linii SE-NW. Stabilizowały ją 3 oko-
rowane kołki o średnicy 8–12 cm, rozmieszczone 
w odległościach 79 i 101 cm. Niwelacja: 117,95–117,37 
m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 496, 525 na arach 65, 75, 76, 86, 96. Studnia z od- 
cinkiem wodociągu. Studnię (js. 525, ryc. 100) zbu-
dowano w wykopie wąskoprzestrzennym. Cembrowi-
nie nadano plan prostokąta o wymiarach 1,53 (N-S) × 
2,34 (E-W) m. Zbudowano ją w systemie zrębowym 
z ostatkami zachowanymi w niższych wieńcach. Ich 
przeciętna długość wynosiła 10–15 cm. Poszczegól-
ne wieńce powstały z dranic o szerokościach od 15 do 
18 cm i grubościach od 6 do 7 cm. Najwyższy z od-
krytych wieńców znajdował się na wysokości 117,50 m

n.p.m. Piaszczyste dno studni odkryto na wysokości 
115,20 m n.p.m. Cembrowina była stabilizowana 2 słu-
pami umieszczonymi przy wewnętrznych krawędziach 
dłuższych ścian. Wykorzystano w tym celu przepoło-
wiony pień o średnicy 14 cm, uzyskując 2 niezbędne 
elementy. W ścianach wschodniej i zachodniej, na wy-
sokości bezwzględnej 116,20 m n.p.m., wycięto otwory 
łączące wnętrze studni z odcinkami wodociągu kory-
towego. Odcinek wschodni oznaczono jako js. 496, za-
chodni natomiast jako js. 262. Prostokątne otwory mia-
ły wymiary 27 × 14 cm. Podobny otwór, o nieustalonej 
funkcji, stwierdzono w dranicy z najwyższego wieńca. 
Wymiary tego wyciosu wynosiły 19,5 × 12 cm. W po-
łowie długości ściany południowej, w drugim wieńcu 
od góry, zidentyfikowano kolejny wycios, wykonany 
w formie zbliżonej do półkola o średnicy 16 cm.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 99. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 327, widok od południowego zachodu. 

Fot. M. Mackiewicz

Fig. 99. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 327, view from the south-west. 

Phot. M. Mackiewicz

Fig. 100. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 525, view from the west. 

Phot. M. Mackiewicz

Fig. 100. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 525, view from the west. 

Phot. M. Mackiewicz
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Od strony wschodniej do studni dołączono odcinek 
wodociągu (js. 496, ryc. 101). Przebadano go na długo-
ści 28 m, a kraniec wschodni wykraczał poza granice 
wykopu. Miał formę koryta zbudowanego z dranic, 
pozbawionego trwałego dna. Dranice posadowione 
zostały na czworobocznie zaciosanych poprzecznych 
podkładkach, rozmieszczonych w odległościach ok. 
2,1 m. Długość podkładek wynosiła 70–75 cm, a prze-
kroje miały wymiary od 8 × 10 do 15 × 10 cm. Opi-
sywany odcinek składał się z 5 segmentów, których 
długości były wyznaczone długościami zastosowanych 
dranic i wynosiły od 2 do 4,5 m. Dranice poszczegól-
nych segmentów były łączone na zakładkę, tak że ich 
końce zostały ścięte przeciwlegle pod kątem ostrym. 
Konstrukcję koryta budowały dranice ułożone piono-
wo na sztorc. Najczęściej była to jedna dranica, rzadziej 
dwie położone na sobie. Wysokość koryta wynosiła 
od 38 do 40 cm. Szerokość wewnętrzna koryta waha-
ła się od 22 do 40 cm. Od strony wewnętrznej dranice 
były stabilizowane kołkami, od zewnętrznej natomiast 
– ścianami wykopu. W górnych krawędziach koryta 
zostały wykonane wyciosy do ułożenia poprzecznych 
elementów podtrzymujących pokrywę. W wyciosach 
tych znajdowały się bierwiona o grubościach ok. 10–12 
i długościach 72–75 cm. Umieszczono je w odległo-
ściach od 1,85 do 2,1 m oraz podobnych. Wspomnia-
ne przykrycie zostało wykonane z dranic ułożonych 
po dwie obok siebie. Przykrycie to było dodatkowo 
stabilizowane od spodu kawałkami nieokorowanych 
kołków ułożonych wzdłuż biegu kanału od strony ze-
wnętrznej. Na dnie kanału znajdował się piasek i żwir 
świadczący o infiltracji wody w przeszłości. Niwelacja 
wodociągu: 116,60–116,20 m n.p.m. Niwelacja studni: 
117,30–115,20 m n.p.m. Daty dendro: wodociąg – po 
1344, 1406 (?); studnia – 1225, po 1310, 1310? Inwen-
tarz js. 496: wyroby metalowe – 1 zakończenie pasa, 
1 fragment noża, 2 blaszki, 1 fragment podkowy, 1 tule-
ja/rura (?), 1 skobel; 1 szklany przedmiot nieokreślony; 
liczne fragmenty skór; 1 osełka; 177 fragmentów na-
czyń ceramicznych; 1 kościany grzebień dwustronny; 
ponad 172 fragmenty kości zwierzęcych. Inwentarz 
js. 525: wyroby metalowe – 1 fragment pasa z kolcem 

sprzączki, 2 fragmenty patelni, 1 nóż z rękojeścią, 1 klin, 
3 gwoździe, 1 okucie drzwi, 1 tordowany pręt z końcem 
zawiniętym w uszko; 3 fragmenty naczyń szklanych; 
74 fragmenty skór; wyroby z drewna – 14 fragmen-
tów toczonej misy, 1 rękojeść; ceramika – 1 przęślik, 
102 fragmenty naczyń; liczne fragmenty kości zwierzę-
cych; inne – 1 kość ludzka, 1 sznur z włókna.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 101. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 496, widok od zachodu. Fot. P. Duma

Fig. 101. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic unit 496, view from the west. 

Phot. P. Duma

Js. 628 na arze 113. Relikt konstrukcji na słu-
pach. Przetrwały z niej 3 słupy tworzące ciąg długości 
4,93 m. Oddalone były od siebie, licząc od zachodnie-
go, o 2,7 i 2,4 m. Słupy były okrągłe o średnicach od 20 
do 31 cm, zaostrzone na końcach. Niwelacja: 117,01–
116,86 m n.p.m. Inwentarz: brak.
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***
Obiekty wydzielone do fazy VI w niewielkim stop-

niu ukazują urządzenia targowe. Na dobrą sprawę 
można do nich zaliczyć tylko wiatę (js. 18, 26) o po-
wierzchni przekraczającej 50 m2, usytuowaną w głębi 
placu. Z obecnością zwierząt, jako przedmiotem hand- 
lu, wiążemy 2 prowizoryczne koryta z ustawionych 
na sztorc i okołkowanych dranic – js. 206 i 238. Luź-
na konstrukcja pierwszego z nich sugeruje, że mogło 
ono służyć do segregacji i znakowania zwierząt – świń, 
owiec, kóz (?). Potwierdzeniem takiego przeznaczenia 
konstrukcji zdaje się odkryte w warstwie (js. 19) żelazo 
do piętnowania zwierząt (ryc. 102).

tu wody są koryta z kanałem wydłutowanym w belkach 
dębowych, zaopatrzone w pokrywę (js. 96, 327). Można 
o nich powiedzieć, że były w stanie wypełnić funkcję 
prowadzenia czystej wody. Drugą kategorię stanowi ko-
ryto (js. 317) złożone z dranic tworzących dno, ścian-
ki i pokrywę. Te również nadawały się do transportu 
wody, chociaż nie zapewniały szczelności. Problemem 
jest natomiast właściwa ocena koryt oznaczonych jako 
js. 262 i 496, nie mają one bowiem drewnianego dna. 
Ta kategoria koryt stwierdzona została na największej 
długości, łącznie ok. 65 m. Tworzą one ciągi koryt mię-
dzy studniami. Odcinek przebadany w całości, między 
studniami js. 253 i js. 525, osiągał długość 37,1 m. Pro-
wadzona w nich woda musiała płynąć bezpośrednio 
po warstwie mierzwy, powodując straty w transporcie 
i obniżając swą jakość. Kwestia jakości wody nie była-
by podstawowa, jeśli uznamy, że przeznaczano ją do 
celów gospodarczych, głównie do pojenia zwierząt.

Problemem wymagającym komentarza jest relacja 
odkrytych urządzeń do wrocławskiej sieci wodociągo-
wej, znanej z wcześniejszych badań. Wrocław należy 
pod tym względem do ośrodków relatywnie dobrze 
przebadanych dzięki źródłom archeologicznym i pisa-
nym. Zaawansowana jest także dotycząca ich dysku-
sja (Płonka, Wiśniewski 1989; Dwojak 1993; Berduła 
1994; Buśko 1995; 1996; Wiśniewski 1995; Goliński 
2001; Piekalski 2004a; 2004b; Janczewski 2005; Sowi-
na 2009, s. 235–368). Mglistą wskazówką sugerującą 
wczesne datowanie dystrybucji wody w mieście jest 
falsyfikat dokumentu Henryka IV Probusa informują-
cy o przywileju, który miał być nadany w 1272 r. „…in
 ductione aquarum ei in eius usibus…” (SUB, 4, nr 448) 
– byłaby to informacja istotna, jeśli falsyfikat ów da-
tujemy na początki XIV w. (jak chce Winfried Irgang, 
SUB, 4, s. 300). Najstarsze wrocławskie urządzenie wo-
dociągowe, określone jako rota aque, wzmiankowano 
w 1386 r. (Goliński 1997, s. 78–79). Późniejsze przekazy 
pozwalają identyfikować je z kołem wodnym (Wasser-
rath, Wasserkunst, Wasserhaus) podnoszącym wodę 
z Odry, rozprowadzaną następnie grawitacyjnie w mie-
ście. Ulokowano je, wraz z innymi urządzeniami wy-
korzystującymi siłę wody, w pobliżu Furty Młyńskiej, 
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Ryc. 102. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012, 
js. 19. Żelazo do piętnowania zwierząt. Fot. B. Miazga

Fig. 102. Wrocław, Nowy Targ square, excavations
 2010-2012, stratigraphic unit 19. Branding iron. 

Phot. B. Miazga

Nowym zjawiskiem wyróżniającym w tej fazie plac 
Nowy Targ stały się natomiast urządzenia infrastruk-
tury – system studni i przewodów rozprowadzających 
wodę. Odkryto 4 studnie o drewnianej cembrowinie. 
Ich rozmiary są, z jednym wyjątkiem, większe niż                 
w przypadku studni czerpalnych, znanych na tym tere-
nie wcześniej. Jednocześnie nie sięgają one głębokością 
poziomu wodonośnego. Są natomiast połączone z sys-
temem przewodów zdatnych do transportu wody. Od-
kryto w sumie ponad 100 m bieżących koryt łączących 
studnie. Jasne wydaje się, przynajmniej na pierwszy rzut 
oka, że odkryte realia stanowią pozostałość wodociągów 
miejskich. Utrudnieniem interpretacji odkrytych relik-
tów jest jednak zróżnicowana postać koryt. Najlepsze 
spośród nich pod względem przydatności do transpor-
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u północnego wylotu ul. Kiełbaśniczej/Herrenstrasse. 
W późniejszych czasach ten „dom wodny” był kilka-
krotnie remontowany i przebudowywany, a jego wydaj-
ność w XVI w. obliczana jest na ok. 500 litrów na mi-
nutę (Grewe 1991, s. 65) Urszula Sowina, powołując się 
na obliczenia dla podobnego koła zbudowanego w Bre-
mie, jest skłonna podnieść tę wartość do 1000 litrów na 
minutę (Sowina 2009, s. 281–282). Wodę tę rozprowa-
dzano głównie w zachodniej, zamożnej części miasta – 
w strefie ul. Kiełbaśniczej, Rynku, placu Solnego, 
ul. Ofiar Oświęcimskich/Junkernstrasse. Piotr Jan-
czewski (2005, ryc. 1), powołując się na starsze, nie-
publikowane wyniki badań Andrzeja Kudły (oparte na 
analizie źródeł nowożytnych), skłonny jest rozciągać 
średniowieczny zasięg tego wodociągu także na ul. Ko-
tlarską i południową pierzeję placu Nowy Targ. Opinia 
taka zdaje się korespondować z opisem Barthela Steina 
z 1512 r., który wskazywał, że cała sieć wodociągów 
w mieście zasilana była przez Wasserhaus przy Furcie 
Młyńskiej (Stein 1995, s. 32, 35). Niektóre przesłanki 
wskazują jednak, że średniowieczne datowanie może 
mieć także Wasserhaus przy Kacerskiej Górce/Ketzer-
berg, przy południowo-wschodniej krawędzi miasta, 
czerpiący wodę z Oławy, przy jej wlocie do wewnętrz-
nej fosy miejskiej (Goliński 1997, s. 208; 2001; Piekalski 
2004a, s. 13). Trzeci dom wodny czerpał wodę z Odry 
u wylotu ul. Szewskiej/Schuebruecke, przy Wyspie 
św. Macieja. Zlokalizowany tam Wasserkunst był naj-
młodszy, zbudowany w latach 30. XVI w. (Grewe 1991, 
s. 65). Rozprowadzenie wody odbywało się za pośred-
nictwem instalowanych przez gminę rur wkopanych 
w ziemię pod nawierzchnią ulic. Zaopatrywano nimi 
studnie publiczne przy ulicach i na placach, a także pry-
watne odcinki prowadzące na działki mieszczańskie. 
W średniowiecznym Wrocławiu stosowano najczę-
ściej rury ceramiczne, złożone z wykonanych na kole 
garncarskim odcinków długości 36–60 cm. Najstarsze 
z nich datowane są na wiek XIV, raczej na jego 2. poł. 
Od schyłku średniowiecza wymieniano je na drewnia-
ne rury wykonane z pnia z kanałem przewierconym 
świdrem (Dwojak 1993, s. 292–295; Piekalski 2004a, 
s. 14–17). W północno-wschodniej strefie Starego Mia-

sta nie odkryto jednak dotąd średniowiecznych rur 
ceramicznych. Znamy natomiast drewniane, w formie 
koryt. Po raz pierwszy opisał je Józef Kaźmierczyk, na 
podstawie swojego odkrycia w ul. Kotlarskiej. Ujawnio-
no tam koryto wydrążone w dębowej belce i przykryte 
deską (ryc. 103). Badacz ten skłonny był datować je już 
na XIII w. i łączyć z kołem wodnym wzmiankowanym 
w latach 80. XIV w., a więc z rota aque u wylotu ul. Kieł- 
baśniczej (Kaźmierczyk 1996–1970, cz. 2, s. 68–69). Ko-
lejne odkryte odcinki koryt zestawił Piotr Janczewski, 
uczestnik badań Nowego Targu w latach 1999–2000. 
Wskazał na niepublikowane znalezisko z ul. Kotlar-
skiej przy skrzyżowaniu z Szewską – koryto złożone 
z 3 dranic przykryte czwartą. Kolejne urządzenie 
o takiej konstrukcji stwierdzone zostało w południo-
wo-wschodnim narożu Nowego Targu w latach 1999–
2000. Ujawniono je w trzech punktach w wykopach 2, 4 
i 5 (Janczewski 2005, s. 68, ryc. 5). Wiadomo nam, że jest 
ono tożsame z js. 496 z wykopu z lat 2010–2012, czyli 
z korytem wychodzącym na wschód od studni oznaczo-
nej jako js. 525. Autorzy badań z lat 1999–2000, mając 
do dyspozycji wykopy liniowe o ograniczonej głęboko-
ści, przyjęli, że przewód był zaopatrzony w drewniane 
dno. Po ostatnich badaniach wiemy, że dna nie było na 
całej długości koryta, co uważamy za istotne utrudnie-
nie interpretacji. Janczewski, podobnie jak wcześniej 
Kaźmierczyk, łączył urządzenia prowadzące wodę 
w ul. Kotlarskiej i wzdłuż południowej krawędzi Nowe-
go Targu z wielkim kołem wodnym rota aque. Skłaniał 
się też do wczesnego datowania odkrytych koryt, już na 
wiek XIII (Janczewski 2005, s. 92–96). Powołał się przy 
tym na analogie z innych miast śląskich, a także z dalej 
położonych ośrodków Europy Centralnej.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 103. Wrocław, wodociąg korytowy Wg Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 2, ryc. 16

Fig. 103. Wrocław, open water conduit. After Kaźmierczyk 
1966-1970, part 2, Fig. 16
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Odsłonięte na dużej powierzchni urządzenia wod-
ne zakwalifikowane przez nas do fazy VI zdają się 
potwierdzać w ogólnym zarysie sugestię Janczewskie-
go. Relikty te rzeczywiście układają się wzdłuż całej 
południowej pierzei placu i łączą się z wodociągiem                
w ul. Kotlarskiej. Różnice wysokości koryt wskazują na 
grawitacyjne prowadzenie wody z zachodu na wschód. 
Wyjątkiem jest dołączona wtórnie nitka js. 327, któ-
rej zachodni kraniec został mechanicznie wciśnięty 
w trakcie budowy szalunku wykopu. Wiemy jednak, że 
studnia wysunięta najdalej na zachód (js. 253) nie czer-
pała wody z tej nitki, lecz z koryta dołączonego do niej 
od strony północno-zachodniej. Związek z kołem rota 
aque, zlokalizowanym w północno-zachodniej krawę-
dzi miasta, staje się w takim razie jeszcze bardziej praw-
dopodobny (zob też. Goliński 2001, s. 115–116, 122).

Nie potwierdza się natomiast XIII-wieczne dato-
wanie wodociągu. Odkryte urządzenia wiążemy stra-
tygraficznie z późnośredniowieczną warstwą oznaczo-
ną jako js. 19. Zabytki ruchome pozwalają datować ją 
na wiek XIV. Seria dat dendrologicznych uzyskanych 
ze studni i koryt pozwala uściślić czas ich budowy na 
1. poł. tego stulecia. Jako budulca użyto drewna dębu 
i sosny. W belkach dębowych drążono koryta przy-
krywane następnie dranicą, zwykle sosnową. Koryta 
składane z 3 lub 4 dranic są natomiast sosnowe, a dąb 
wykorzystywano tam sporadycznie. Głównym budul-
cem studni wodociągowych także była sosna. Seria 
uzyskanych 30 dat informuje o rozbieżności datowa-
nia drewna dębowego i sosnowego zastosowanego w 
tych samych konstrukcjach. Tak więc koryto (js. 96) 
z dębu ściętego po 1294 r. przykryte było dranicami 
sosnowymi datowanymi na 1315 (-2/+9) i po 1327 r., 
co każe datować nam całe urządzenie na koniec lat 20. 
bądź raczej lata 30. XIV w. Takiejże konstrukcji koryto 
(js. 327) z południowo-zachodniego naroża placu, są-
siadującego z ul. Kotlarską, wykonano z belek dębo-
wych pozyskanych w 1276 (-6/+9), po 1280 i po 1283 r., 
a przykryto je dranicami z sosen ściętych po 1363 r. 
W studni oznaczonej jako js. 253 stwierdzono drew-
no dębowe pozyskane po 1212 i po 1299 r. oraz dwie 
próby sosnowe datowane po 1314 r. Dołączone do niej 

od wschodu koryto (js. 262) powstało z sosen ściętych 
w latach po 1280, 1333, po 1343, po 1346, po 1359 
i po 1385. Prowadzi ono do studni (js. 525) z drewna 
sosnowego pozyskanego po 1310 r., w której stwier-
dzono także element dębowy z 1225 r. Z kolei sosno-
we koryto prowadzące wodę na wschód od tej studni 
(js. 496), tożsame z opisanym przez Janczewskiego 
w jego wykopach nr 2, 4, 5, uzyskało daty po 1344 i 1406 
(?) r. Studnia i koryto oznaczone jako js. 317, 318, zloka-
lizowane przy wschodniej krawędzi wykopu, w pobliżu 
ul. Piaskowej, także sosnowe, zbudowano z pni ściętych 
w latach 1281 – po 1317. Nasuwa się więc wniosek, że 
drewno dębowe wykorzystano wtórnie, a rzeczywisty 
czas budowy wodociągów przybliżają nam młodsze 
daty z nietrwałego drewna sosnowego, niezdatnego 
do wtórnego wykorzystania. Gros prób sosnowych 
wskazuje jako czas realizacji inwestycji 1. poł. XIV w.

Źródła archeologiczne przyporządkowane do fazy 
VI wskazują, iż jedną z istotnych gospodarczych funk-
cji placu był w tym czasie handel zwierzętami. Infor-
muje o tym treść odłożonej warstwy kulturowej (js. 19) 
nasycona sierścią zwierząt, nawozem, sieczką i słomą. 
Jej cechą jest brak śladów umocnień nawierzchni i czy-
telne przemieszanie zawartości, wynikające zapewne ze 
stałej obecności zwierząt. Istotnym argumentem takiej 
interpretacji zdaje się także obecność urządzeń zaopa-
trzenia w wodę, stwarzająca warunki dla postoju na 
placu stad będących przedmiotem handlu.

Korelując fazę VI z wynikami uzyskanymi przez 
J. Kaźmierczyka (1996–1970, cz. 2, s. 482–493), uznali-
śmy, że jest ona tożsama z warstwą D, datowaną przez 
tego badacza na 1. poł. XIV w., a jej pozycja stratygra-
ficzna odpowiada naszej js. 19. W podziale zapropo-
nowanym przez J. Niegodę (2005, s. 74) mieści się ona 
w szeroko pojętym poziomie VIII.

Zbiór ceramiki naczyniowej przyporządkowanej 
tej fazie obejmuje 19 285 fragmentów i 6 całych na-
czyń. Cechy technologiczne i formalne są zbliżone do 
właściwych dla ceramiki z fazy poprzedniej (ryc. 104). 
Masę garncarską cechuje domieszka drobnoziarnistego 
piasku, naczynia wylepiono na kole techniką taśmową 
z całkowitym obtaczaniem. Na tarczę koła stosowa-

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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no podsypkę z piasku. Wypał był mocny, zwykle re-
dukcyjny, skutkujący „metalicznym” dźwiękiem przy 
uderzeniu skorupy. Przeważający kolor analizowanych 
naczyń to szary. Pojawiły się także naczynia wypalane 
w atmosferze utleniającej, cechujące się jasną, kremową 
bądź żółtą barwą powierzchni. Ich górną strefę zdobio-
no często poziomą linią malowaną czerwoną farbą.

Formy naczyń nie różnią się od zbioru z fazy po-
przedniej. W skład ich asortymentu wchodzą, jak po-
przednio, uchate i bezuche garnki, dzbany, misy i pu-
chary oraz pokrywki. Brzegi naczyń są kolbowate bądź 
uformowane w okap, zwykle wyższy niż wcześniej. Nie-
znaczny odsetek naczyń nosi ślady szkliwienia.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 104. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ceramika z fazy VI. Rys. N. Lenkow

Fig. 104. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Phase VI pottery. Drawing N. Lenkow
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Głoska, 1 fragment wrzeciądzy, 1 motyka, 1 tarczka 
z otworem, 7 ogniw kolczug, 1 fragment kolczugi, 1 grot 
strzały myśliwski, 1 grot strzały z fragmentami drewna 
w tulei, 2 groty bełtu z trzpieniem, 1 grot bełtu, 1 grot 
strzały lub bełtu, 1 pocisk broni palnej, 1 fragment po-
chwy broni białej, 1 część rzędu końskiego, 1 szydło, 
2 plombownice, 10 podków, 1 fragment podkowy, 
10 sprzączek, 3 kolce sprzączek, 1 sprzączka podwójna, 
3 ramy sprzączek, 2 sprzączki koliste, 1 sprzączka pro-
stokątna, 1 rzemień ze sprzączką podwójną, 1 sprzącz-
ka ze skórą, 1 sprzączka profilowana, 2 mocowania 
sprzączki, 2 zapinki romboidalne, 2 zapinki gwiaździ-
ste, 4 zapinki koliste, 2 badge, 1 badge zapinka gwiaź-
dzista, 1 badge plakietka, 2 pierścionki, 1 pierścionek 
dziecięcy, 42 okucia, 2 okucia kwiatkowe, 15 okuć 
pasów, 5 fragmentów okucia, 1 górne okucie pochwy, 
1 okucie księgi, 1 dolne okucie pochwy puginału, 
1 okucie z nitami, 1 fragment okucia pochwy noża, 
1 okucie drzwi, 2 okucia łopat, 1 okucie pochwy noża, 
1 fragment okucia pochewki, 3 okucia budowlane, 
1 okucie szpadla, 1 okucie kasetki, 2 pasy zapadko-
we, 1 pas (skuwka), 3 zakończenia pasów naddługich, 
6 zakończeń pasów, 1 pas ze sprzączką podwójną, 
1 pas ze sprzączką i skuwką, 3 końcówki pasa z reszt-
kami pasków, 5 znaków pielgrzymich, 1 znak pielgrzy-
mi ażurowy, 1 świecak, 1 kaganek wiszący, 1 tarczka, 
1 fragment łańcucha do kaganka, 1 młotek, 1 świder, 
1 dłuto, 1 przedmiot z drutem, 24 fragmenty drutów, 
44 druty, 24 druciki, 20 prętów, 5 fragmentów prętów, 
1 pręt z drutem, 2 pręty tordowane, 48 blaszek, 8 frag-
mentów blach, 9 blach, 2 blaszki z otworami, 1 amor-
ficzna blaszka, 34 taśmy, 68 fragmentów taśm, 37 ru-
rek, 44 noże, 8 fragmentów noży, 1 fragment trzpienia 
rękojeści nożyka, 2 rękojeści noży, 1 nóż z drewnianą 
rękojeścią i nitami, 1 nóż z nitami, 1 nóż z pozostało-
ściami nitów i okładziny rękojeści, 1 rękojeść z frag-
mentem drewnianej okładziny, 4 monety, 1 brakteat, 
6 srebrnych brakteatów, 1 srebrny denar, 5 srebrnych 
monet, 1 odważnik dwustożkowy, 1 odważnik pastyl-
ka, 1 odważnik, 4 aplikacje, 2 aplikacje gwiazdki, 567 
gwoździ, 1 ostroga z bodźcem gwiaździstym, 1 bodziec 
gwiaździsty, 2 fragmenty ostróg typu III, 2 ostrogi typu 

c. Faza VII – stabilizacja

Odwzorowuje ona kontynuację użytkowania placu 
w późnym średniowieczu (ryc. 105). Zaliczono do niej 
następującą sekwencję stratygraficzną:

Js. 7, 15, 20. Składała się z ciemnej, tłustej próchni-
cy zawierającej liczny materiał organiczny – fragmen-
ty drewna, skór, sieczkę, sierść zwierzęcą, mech, kości 
zwierzęce. Miejscami występował gruz ceglany i skupi-
ska potłuczonych naczyń glinianych. W partiach spą-
gowych mieściły się liczne soczewy jasnoszarej gliny 
i szarego piasku (js. 15, 20) miąższości 2–7 cm, oddzie-
lające warstwę od starszej js. 19. Próchnicę oznaczoną 
jako js. 7 stwierdzono na całej powierzchni wykopu, 
lecz jej miąższość i stan zachowania były zróżnicowa-
ne. W zachodnich partiach wykopu osiągała maksy-
malną miąższość 52, a na krańcach wschodnich 30 cm. 
Zwłaszcza w częściach środkowej i wschodniej jej strop 
był zaburzony, przecinały ją liczne wkopy, leje po bom-
bach i ingerencje o szerokich powierzchniach. Była 
najwyższą z warstw zachowanych in situ. Przykrywały 
ją nawarstwienia przemieszane w czasach nowożyt-
nych i najnowszych, określone jako js. 1, 2. W zachod-
nich partiach wykopu jej skrajne niwelety miały war-
tość 118,10–117,60 m n.p.m. W partiach wschodnich 
leżała niżej, na wysokościach 117,57–117,25 m n.p.m. 
Daty dendro: po 1324, po 1335. Inwentarz: wyroby 
metalowe – 1 miniaturka cynowej miseczki, 3 wisiorki 
dzwoneczkowate, 1 paciorek, 5 hafteli haczyków, 1 ha-
ftel oczko, 1 guzik, 1 guz, 2 bortenstreckery, 1 ampułka, 
2 diademy, 3 plomby, 2 fragmenty plomby, 1 plomba 
ołowiana z literą gotycką, 1 karabinek, 6 kółek, 2 frag-
menty kółek, 2 tulejki, 1 liczman, 12 sztabek, 1 świecak 
z podstawką, 1 fragment zawieszenia kaganka, 12 sko- 
bli, 3 fragmenty skobli, 1 sześcioboczna podkładka, 
1 uszko do wieszania, 1 fragment drewna z nawiniętym 
drutem miedzianym, 3 łańcuszki, 2 ogniwa łańcuchów, 
9 igieł, 4 kliny, 1 ogniwo wędzidła, 1 fragment obrę-
czy, 3 obręcze, 1 kabłąk wiadra, 6 obejm, 3 fragmenty 
obejm, 1 klamra, 1 hak do powieszenia kociołka/ka-
ganka, 2 krzesiwa, 3 narzędzia, 1 fragment narzędzia, 
1 piła, 2 wędzidła, 1 miniatura siekierki typu IX wg 
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II wg Hilczerówny, 1 fragment ostrogi, 1 element gar-
nituru ostrogi, 1 ramię ostrogi typu III wg Hilczerów-
ny z elementami garnituru – sprzączką profilowaną, 
1 sprzączka ostrogi, 1 strzemię typu IV wg Świętosław-
skiego, 3 kłódki cylindryczne, 1 fragment pióra klu-
cza, 3 klucze do kłódek, 3 kłódki, 2 klucze do zamka, 
1 fragment mechanizmu zamka, 1 klucz, 1 klucz hakowy, 
1 fragment klucza, 2 elementy kłódek cylindrycznych, 
105 przedmiotów nieokreślo- nych; wyroby ze skóry – 
1 zdobiona pochwa puginału, 2 pochwy noża z orna-
mentem, 1 skóra ażurowa, 1 fragment kaftana, 1 apli-
kacja w kształcie łezki, 3 przyszwy ażurowe, 1 cholewka 
z 2 sprzączkami, 1 fragment rękawiczki dziecięcej 
z paliczkiem, 1 but dziecięcy z rzemieniami ze sprzącz-
kami, 1 obroża dla psa, 1 taśma pasa z zakończeniem 
żelaznym, 1 skórzany pasek ze sprzączką, 9 przedmio-
tów nieokreślonych, 3721 innych fragmentów; wyroby 
z drewna – 1 narzędzie drewniane, 1 pionek do warca-
bów, 1 pion szachowy, 1 wieża szachowa, 1 wrzeciono, 
3 fragmenty wrzecion, 2 łopatki, 1 zatyczka, 2 klocki, 
2 szpunty, 1 półfabrykat, 2 fragmenty łyżeczek, 2 ły-
żeczki, 7 łyżek, 3 trzonki łyżek, 2 pływaki, 1 fragment 
pływaka, 1 element mebla, 1 młoteczek, 1 mieczyk, 
1 szpatułka, 1 fragment zatyczki, 1 fragment oprawy 
puzderka, 1 fragment uchwytu, 2 fragmenty elemen-
tu dekoracyjnego, 2 fragmenty plecionki, 1 drewniany 
jelec, 1 grzebień, 1 kółko, 1 figurka antropomorficzna, 
15 kołków, 1 toczone naczynie drewniane na stopce, 
1 misa jednostronnie toczona, pół miski jednostronnie 
toczonej, 1 fragment misy, 2 misy toczone, 17 fragmen-
tów den, 2 dna mis, 16 fragmentów naczyń toczonych, 
3 naczynia toczone, 1 pokrywka naczynia toczonego, 
4 dna, 2 fragmenty misy toczonej, 1 tralka toczona, 
2 krążki z otworem, 3 krążki, 3 fragmenty krążków, 
3 deski, 1 deska z otworem, 5 deseczek, 1 deska z kar-
bami, 129 klepek, 2 fragmenty klepek, 3 klepki mis, 
1 misa klepkowa, 1 półfabrykat klepki, 91 przedmio-
tów nieokreślonych, 8 przepalonych przedmiotów, 
1 przepalony fragment drewna, 1 przedmiot zaostrzo-
ny, 4 drewienka, 1 przedmiot jajowaty, 3 fragmenty 
przedmiotu z otworem, 1 fragment łuczywa, 7 łuczyw, 
6 fragmentów sznurów z łyka, 2 sznury, 1 sznur z łyka, 

1 fragment sznura, 9 listewek, 2 fragmenty listwy z kar-
bami, 7 półfabrykatów rekojeści, 1 rękojeść puginału 
nerkowatego, 1 rękojeść, 2 fragmenty rękojeści, 1 rę-
kojeść z oplotem, 5 fragmentów mioteł, 3 fragmenty 
mioteł z zachowaną korą, 1 miotła; ceramika – 5 figu-
rek antropomorficznych, 1 figurka konika z jeźdźcem, 
1 figurka konika, 1 figurka głowy kobiety, 1 figurka twa-
rzy ludzkiej, 1 fragment figurki zoomorficznej, 2 frag-
menty figurek, 1 akwamanila, 19 przęślików, 3 kulki, 
1 fragment tygla, 1 płytka posadzkowa, 13 401 fragmen-
tów naczyń; 4324 fragmentów kości zwierzęcych; wy-
roby z kamienia – 1 koralik niebieski, 3 kulki, 4 osełki,                  
1 fragment żarna, 1 przedmiot nieokreślony (przę-
ślik?), 2 okruchy krzemienne, przepalone fragmen-
ty krzemienne; nieokreślone – 1 paciorek, 1 figurka, 
2 formy odlewnicze, 2 fragmenty zabawki; kość – 2 krąż-
ki, 1 grzebień, 2 grzebienie dwustronne, 16 odpadów 
po produkcji paciorków, 2 pionki: warcaby, 2 astragale, 
20 odpadów produkcyjnych, 1 orzech kuszy, 9 przed-
miotów nieokreślonych, 2 zakończenia pasów, 1 okła-
dzina, 1 rękojeść noża, 1 półprodukt, 2 płytki, 1 guzik, 
2 kostki, 1 paciorek różanca (?); zwierzęce – 1 fragment 
splotu z włosia zawiązany na pętlę, 1 fragment sznura 
z włosia zwierzęcego, sierść, 2 pędzle z włosia, fragmen-
ty osi z piór, pióra; bursztyn – 1 koralik, koral – 2 pa-
ciorki, łupek, paciorek perłowy, pierścionek, pionek do 
gry; tkanina – ponad 168 fragmentów tkanin, 22 frag-
menty filcu, 1 fragment tkaniny o delikatnym splocie, 
2 fragmenty tkaniny: brązowa i bordowa, 2 fragmenty 
pasków z filcu, 1 fragment bordowej tkaniny w paski, 
1 zwitek przędzy, 1 sznur z łyka i tkaniny; kości ludz-
kie – 5 paliczków dziecięcych; muszle – 2 fragmenty 
muszli, 31 muszli małża, 2 muszle ślimaka; roślinne – 
1 pestka, 1 mech, 14 łupin, 2 żołędzie; róg – 6 stożków 
rogowych, 1 przedmiot nieokreślony, 2 odpady rogo-
we; szkło – ponad 50 fragmentów naczyń, 1 paciorek, 
1 soczewka okularowa, 1 fragment kółka, 5 przedmiotów 
nieokreślonych; liczne fragmenty skorupek jaj; odpad-
ki – 6 odpadów drewnianych, 5 odpadów ołowianych, 
1 bryłka ołowiu, 6 odpadów metalowych, 41 bryłek 
żużlu.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień
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Js. 17 na arach 31, 32, 42. Kram (ryc. 106). Kon-
strukcja słupowa na planie wydłużonego prostokąta 
o wymiarach 1,5–1,9 × 11,1 m, położona w linii NE-
-SW. Tworzyły ją 4 pary słupów. Odległości między 
parami słupów wynosiły, licząc od północnego wscho-
du, 3,1, 3,9 i 4 m. Odległości między słupami w parach 
mieściły się w przedziale 1,52–1,9 m. Średnice słupów 
pierwszej i drugiej pary wynosiły 19–20 cm, trzeciej 
i czwartej natomiast – ok. 16 cm. Wszystkie słupy były 
okorowane. Słupy pierwszej pary połączone były drani-
cą stanowiącą najniższą część ściany zamykającej kram 
od północnego wschodu. Podobna ścianka rozpięta 
była między słupami drugiej pary, tworząc wewnętrz-
ny podział (na odrębne ławy?). Przed południowo-
-wschodnią krawędzią kramu stwierdzono umocnienie 
nawierzchni drewnem. Relikt tej konstrukcji przetrwał 
między drugą i trzecią parą słupów. Ujawnił się jako 
6 dranic o maksymalnej długości 4,1 m, ułożonych na 
podkładzie, poprzecznie do linii frontu kramu. Nie-
które z dranic noszą ślady wcześniejszego zastosowa-
nia w innych konstrukcjach. Niwelacja: 118,09–117,36 
m n.p.m. Inwentarz: wyroby metalowe – 1 gwóźdź, 
1 kółko, 1 fragment blachy; 10 fragmentów naczyń 
szklanych; liczne fragmenty skór; wyroby z drewna – 
1 dno misy, 1 przedmiot kulisty; 179 fragmentów na-
czyń glinianych; 1 czaszka konia.

Js. 24 na arach 73, 83. Jama o rzucie nieregularnym, 
wielkości 0,9 × 1,4 m, ułożona dłuższą osią na linii E-W. 
W przekroju wannowata, z niemal płaskim dnem na 
głębokości ok. 50 cm. W jej treści wyróżniono dwie 
warstwy. Granica pomiędzy nimi przebiegała niemal 

pionowo przez środek jamy. Warstwa oznaczona jako 
nr 1 koncentrowała się w północnej części obiektu. 
kładała się głównie z ciemniej próchnicy z niewielkim 
udziałem fragmentów drewna. Warstwa nr 2 zajmowa-
ła większą część obiektu i koncentrowała się głównie 
w jego części południowej. Składała się z ciemnożółtego 
piasku z dużym udziałem szarej gliny. Poziom stropu: 
117,27 m n.p.m. Inwentarz: 1 żelazny kaganek wiszący.

Js. 27 na arach 43, 52, 53. Relikt konstrukcji słupo-
wej na planie prostokąta o wymiarach 9,41 × 6,12 m, 
ustawionego dłuższą osią w linii zbliżonej do osi N-S. 
Odsłonięto 4 przęsła budowli. W ścianie zachodniej 
zlokalizowano 6 słupów; 3 z nich w odcinku północ-
nym były ociosane czworobocznie do wymiarów 29 × 
28, 25 × 23, 24 × 21 cm. Kolejne to okorowane pnie 
o średnicach 26–31 cm. Dwa z tych słupów ustawiono 
koło siebie, być może przy konstrukcji wejścia. Odle-
głości między słupami wyznaczającymi kolejne przęsła 
wynosiły 2,39, 2,68, 2,47 i 1,91 m. Ścianę wschodnią 
wyznaczało 6 słupów z okorowanych pni o średnicach 
25–29 cm. Odległości między słupami wynosiły 2,17, 
2,01, 2,53, 2,65 i 2,33 m. Dodatkowym wsparciem da-
chu były 2 rzędy słupów umieszczonych we wnętrzu 
konstrukcji, równolegle do ciągów słupów zewnętrz-
nych, w odległości od 80 do 110 cm od nich. Słupy 
rzędów pomocniczych umieszczone były pojedynczo 
lub podwójnie. Wykonano je z okrąglaków, niekiedy 
z korą, lub z dranic. Średnica okrąglaków wynosiła 
12–13 cm, a dranice miały przekroje o wymiarach 8 × 
17 cm. Data dendro: 1290. Niwelacja: 117,90–117,15 m 
n.p.m. Inwentarz: brak.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 106. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 17. Fot. J. Sawicki

Fig. 106. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 17. Phot. J. Sawicki
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Js. 30 na arach 41, 42. Budynek w konstrukcji mię-
dzysłupowej. Funkcjonował w trzech słabo zachowa-
nych poziomach użytkowych.

Poziom A, najmłodszy, składał się z reliktów ścian 
południowej i zachodniej. Ścianę zachodnią wyzna-
czała osadzona na sztorc dranica o długości 2,3 m, 
szerokości 30 i grubości 9 cm. Stabilizowały ją 3 kołki 
zachowane przy jej krawędzi zachodniej (zewnętrz-
nej). Położony najdalej na północy miał średnicę 
11 cm, kolejny miał przekrój prostokąta o wymiarach 
15 × 7 cm, a ostatni, południowy, średnicę 7 cm. Prze-
bieg ściany południowej określała dranica o długości 
3,6 m, szerokości 19 i grubości 12 cm. Wspierały ją 
kołki wbite od strony zewnętrznej – idąc od zachodu 
– okrągły o średnicy 8 cm, prostokątny o wymiarach 
9 × 10 cm i następny o średnicy 5 cm. Przy południo-
wej ścianie mieściła się położona równolegle do niej 
belka o długości 1,4 m, przekroju 20 × 20 cm, pozostała 
prawdopodobnie po konstrukcji podłogi.

Na poziomie B (starszym) zachowały się relikty 
ściany wschodniej, ułożonej z 2 dranic. Dranica pół-
nocna miała długość 2,6 m, szerokość 18, a grubość 
9 cm. Ułożona pomiędzy dwiema parami słupów – pa-
trząc od strony północnej, 2 słupy o średnicy 8 cm po 
wschodniej stronie dranicy oraz 2 prostokątne o wy-
miarach przekroju 7 × 5 i 12 × 14 cm po jej zachodniej 
stronie. Południowa część tej dranicy wsparta jest na 
parze słupów prostokątnych w przekroju, o wymiarach 
5 × 5 cm od strony wschodniej, oraz na pojedynczym 
okrągłym o średnicy 10 cm po stronie zachodniej. 
Druga dranica, o wymiarach 102 × 10 × 10 cm, uło-
żona była pomiędzy wyżej wymienionym słupem oraz 
kolejnym, o średnicy 9 cm, zamykającym konstrukcję 
poziomu B od południa. Z poziomem B wiążemy rów-
nież luźno leżącą deskę prostopadłą do ściany wschod-
niej, o wymiarach 170 × 20 × 4 cm.

Z poziomu C (najstarszego) zachowały się relikty 
ścian zachodniej, północnej oraz wschodniej. Drani-
ca ściany zachodniej, o wymiarach 160 × 7 × 20 cm, 
oparta była na rzędzie 4 słupów umieszczonych po jej 
zachodniej stronie. Od południa mieściło się skupisko 
3 słupów – 2 prostokątnych o przekrojach 5 × 7 i 6 × 

15 cm oraz okrągłego o średnicy 7 cm. Ostatni kołek, 
wbity przy północnej krawędzi dranicy, miał wymiar 
6 × 9 cm. Na obu końcach dranicy znajdowały się 
otwory o średnicy 4 cm, świadczące o jej wtórnym 
użyciu. Dranica tworząca ścianę północną (176 × 22 
× 6 cm) wsparta była na parze kołków od wschodu 
(10 × 13 cm po jej południowej stronie i 7 × 4 cm po 
północnej stronie), oraz na pojedynczym o średnicy 
7 cm, znajdującym się po północnej stronie dranicy 
w jej zachodniej części. Ścianę zachodnią wyznaczała 
użyta wtórnie, zaciosana deska stanowiąca prawdopo-
dobnie fragment więźby dachowej, zakończona z obu 
stron otworami o średnicy 4 cm. Zacios znajduje się od 
strony północnej. Wymiary deski: 160 × 11 × 18 cm. 
Wsparta jest na 5 słupach, z których 2 znajdujące się 
przy południowej dranicy, ułożone po jej wschodniej 
i zachodniej stronie, mają odpowiednio przekrój o wy-
miarach 7 × 5 cm i średnicę 10 cm; 2 kolejne, wbite 
przy jej środku, po zachodniej stronie, mają średnice 
12 i 8 cm. Północna część dranicy wsparta jest na poje-
dynczym słupku o średnicy 4 cm, znajdującym się po 
jej wschodniej stronie. W środku konstrukcji, na po-
ziomie użytkowym C, znajdują się jeszcze 3 słupy uło-
żone w rzędzie w osi N-S, o przekrojach 12 × 10, 9 × 7 
i 12 × 8 cm. Daty dendro: po 1307, po 1305, po 1306, 
po 1303 (wszystkie z sosny). Inwentarz: brak.

Js. 37 na arach 42, 43. Kram o konstrukcji mię-
dzysłupowej (ryc. 107). Nadano mu plan wydłużone-
go prostokąta o wymiarach 2,1 × 10,2 m, ułożonego 
w osi N-S z lekkim odchyleniem na NE-SW. Zarys jego 
konstrukcji wyznaczały dranice ustawione na sztorc, 
stabilizowane pionowo wbitymi kołkami o średnicach 
7–10 cm. W obrębie kramu stwierdzono wewnętrzny 
podział na co najmniej 5 odrębnych stanowisk (ław?), 
wyznaczonych ciągami kołków (plecionką?) lub drani-
cami. Poszczególne stanowiska miały długość, idąc od 
północy, 1,9, 1,40, 2,9, i więcej niż 2 m. Konstrukcję 
wykonano z materiału użytego wtórnie, o czym świad-
czą ślady wcześniejszej obróbki. Poziom budowy: ok. 
117,80 m n.p.m. Daty dendro: sosna – po 1293, po 
1292, po 1304. Inwentarz: brak.
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Js. 38 na arze 23. Relikt kramu. W granicach wy-
kopu mieściła się jego wschodnia część. Podłoże 
konstrukcji stanowiły 2 dranice ułożone w narożu, 
w przybliżeniu pod kątem prostym. Dranica połu-
dniowa, odkryta na długości 1,56 m, była ociosana 
do przekroju prostokątnego o wymiarach 25 × 11 cm. 
Dranica wschodnia, wsparta na drewnianej podkład-
ce, nakładała się na krawędź dranicy południowej. Jej 
długość wynosiła 3,78 m, a wymiary w przekroju 27 
× 11 cm. Na tak skonstruowanym podkładzie ułożo-
no dranice podłogi. Tworzyły one układ promienisty, 
zamykający się od wschodu i południa w nieregularne 
półkole. Do budowy podłogi użyto materiału funkcjo-
nującego we wcześniejszych konstrukcjach, o czym 
świadczą czytelne w nich zaciosy i otwory. Dranice te 
w przekroju miały wymiary 24 × 8, 27 × 8, 23 × 9, 27 
× 7 cm i podobne, a ich długości przekraczały 1,4 m. 
Poziom podłogi: 117,80 m n.p.m. Brak dat dendro. In-
wentarz: brak.

Js. 64 na arze 73. Warstwa żółtego piasku o miąższo-
ści ok. 20 cm, zarejestrowana lokalnie między js. 7 i 19. 
Może być interpretowana jako relikt podsypu pod bruk. 
Niwelacja: 118,02–117,78 m n.p.m. Inwentarz: brak.

***
Faza VII odpowiada wyróżnionym wcześniej 

przez J. Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 2, s. 493–508) 
warstwom C, B i A w XI–XIII poziomie osadniczym. 
Piaszczysta warstwa C jest tożsama z opisanymi przez 
nas js. 15, 20, 64, pozostałymi po podsypie pod bruk. 
Warstwy B i A natomiast obrazują naszą js. 7, odłożo-
ną po rozebraniu bruku. W podziale J. Niegody (2005, 
s. 74) jest to w dalszym ciągu poziom VIII.

Stan zachowania warstw i konstrukcji zakwalifi-
kowanych do fazy VII nie pozwala na daleko idącą re-
konstrukcję obrazu ówczesnego placu. Możemy jednak 
pozwolić sobie na kilka dotyczących go uwag.

Smugi piasku i iłu, oznaczone jako js. 15, 20 i 64, 
występujące w różnych strefach placu w spągu warstwy 
js. 7, oddzielające ją od starszej js. 19, można trakto-
wać jako pozostałość po podsypie pod bruk. Kamienie 
z niego zostały najpewniej odzyskane i użyte w na-
stępnej inwestycji. Wiązanie tego bruku ze wzmianką 
z 1376 r., zawartą w źródłach miejskich, byłoby jednak 
ryzykowne (zob. rozdz. IV.3 w tym tomie, tak przypis 
źródłowy). Możemy jedynie powiedzieć, że po jego ro-
zebraniu na powierzchni placu odłożyła się gruba war-
stwa użytkowa, o miąższości przekraczającej lokalnie 

Ryc. 107. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 37.
 Fot. J. Sawicki

Fig. 107. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 37. 
Phot. J. Sawicki
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nawet 50 cm. Była to ostatnia z warstw wytworzona z od-
padków odrzuconych na powierzchni Nowego Targu.

Relikty urządzeń targowych przetrwały w zachod-
niej części badanego terenu. Były wśród nich 2 wy-
dłużone kramy (ławy?), podzielone wewnętrznie na 
odrębne stanowiska (js. 17, 37). Przed jednym z nich 
nawierzchnię placu umocniono drewnem. W pobliżu 
mieściły się również budynek o lekkiej, międzysłupo-
wej konstrukcji oraz obszerna wiata wsparta na wbi-
tych w podłoże słupach.

Podstawą datowania fazy VII są głównie wska-
zówki stratygraficzne i zabytki ruchome. Zasadnicza 
dla tej fazy js. 7 jest młodsza od js. 19 z fazy VI, da-
towanej na 1. poł. XIV w. Ograniczona w przypadku 

fazy VII jest możliwość datowania konstrukcji 
z pomocą analiz dendrologicznych. W odkrywanych 
przez nas, niższych partiach budowli przeważało drew-
no wtórnie użyte. Uzyskane daty plasują się w końcu 
wieku XIII i w 1. poł. XIV. Wskazówką ograniczającą 
górną granicę chronologiczną jest jednak fakt, iż zbiór 
odkrytych monet wygasa w połowie XIV w.

Nawarstwienia fazy VII były intensywnie nasycone 
fragmentami naczyń glinianych (ryc. 108). Uzyskano 
ich 13 580 egzemplarzy. Można je podzielić na dwie 
wyróżniające się grupy technologiczno-stylistyczne. 
Grupa pierwsza reprezentuje cechy charakterystyczne 
dla ceramiki naczyniowej z 2. poł. XIV w. Grupa druga 
reprezentuje zbiór, który można datować na wiek XV.

Ryc. 108. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ceramika z fazy VII. Rys. N. Lenkow

Fig. 108. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Phase VII pottery. Drawing N. Lenkow
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Naczynia z grupy pierwszej wykonano z masy 
garncarskiej mocno schudzonej domieszką drobno-
ziarnistego piasku. Do ich wyrobu zastosowano, jak 
w fazie poprzedniej, technikę taśmowo-ślizgową, 
z piaszczystą podsypką na tarczę koła. Dna naczyń są 
płaskie. Cechą charakterystyczną tej grupy jest jedno-
lita barwa powierzchni oraz wyraźnie widoczne ciągi 
wklęsło-wypukłe po wewnętrznej stronie naczynia. 
Brzegi zaopatrzone są w wysoki okap bądź mają kształt 
kolbowaty. Podstawowy ornament to dookolne żłobki i 
zdobienie radełkiem obrotowym.

Naczynia grupy drugiej wykonano z masy garnacar-
skiej z domieszką pylistą. Wykonano je na kole techniką 
taśmowo-ślizgową na podsypce z popiołu. Naczynia te 
silnie obtaczano, ale w taki sposób, żeby nie pozostawić 
na powierzchni ciągów wklęsło-wypukłych. Ścianki na-
czyń mają barwę od kremowej po różne odcienie żółtego. 
Charakterystyczny dla tych naczyń jest brak okapu. Dna 
są proste, a na ich powierzchni widoczne są koncentrycz-
ne linie informujące o pętelkowym odcinaniu od koła.

Formy obu grup zasadniczo powtarzają znany już 
asortyment. Elementem nowym są szkliwione trójnóżki. 
Zwiększył się udział kafli garnkowych.

Pozyskana ceramika naczyniowa może być datowa-
na na wiek XIV, ze wskazaniem na jego 2. poł., a nawet 
na początki XV w. W zespołach pojawiły się bowiem ce-
chy właściwe dla zaawansowanego średniowiecza – for-
mowanie górnych partii naczyń techniką szybkoobroto-
wego obtaczania, przechodzącego w toczenie, wysokie 
okapy brzegów, a niekiedy odcinanie den drutem.

Biorąc po uwagę wszystkie dostępne aspekty analizy, 
kładziemy naszą fazę VII na czas około połowy XIV w., 
nie wykluczając jej kontynuacji w późniejsze dekadach.

d. Faza VIII – warstwy przemieszane 
w późnym średniowieczu i nowożytności

Grupuje ona obecne na placu obiekty związane z se-
kwencją nawarstwień przemieszanych w czasach nowo-
żytnych i najnowszych (ryc. 109). Nie stwierdzono w tym 
przypadku, w przeciwieństwie do starszych faz, warstw 
odłożonych w trakcie funkcjonowania nawierzchni i za-
chowanych in situ.

Js. 1–2. Warstwa złożona z gruzu budowlanego prze-
mieszanego z ciemną próchnicą i piaskiem. Wystąpiły 
w niej liczne fragmenty drewna, skór i sierści, a także 
kości zwierzęcych. Materiał był mocno rozdrobniony. 
Warstwa powstała przez przemieszanie poziomów two-
rzących się w czasach nowożytnych i najnowszych, kil-
kukrotnej budowy i rozbiórki bruków na piaszczystych 
podsypach. Większość objętości warstwy stanowiły roz-
liczne wkopy pod miejską infrastrukturę i inne zagłębie-
nia o zróżnicowanej powierzchni i głębokości (js. 41, 47, 
61, 62 na arach 72, 73). Są wśród nich także leje pozostałe 
po działaniach wojennych. Mieściły się w nich: gruz, licz-
ne odłamki pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych, 
a także militaria – hełmy, elementy broni. Chronologicz-
nie obejmuje ona okres od początków nowożytności po 
czasy współczesne. Spąg warstwy miał skrajne niwelety 
118,10–117,60 m n.p.m., a strop mieścił się na poziomie 
119,10 m n.p.m., tak więc grubość warstwy przekraczała 
1 m. Powyżej js. 1–2 leżały żwirowo-cementowe podkła-
dy pod nawierzchnię z XX w. Inwentarz: wyroby metalo-
we – 1 haftel oczko, 1 haftel haczyk, 1 ampułka, 2 znaki 
pielgrzymie, 2 plomby, 1 sosjerka, 1 guzik, 1 krucyfiks, 
3 liczmany (?), 3 monety, 1 naparstek damski, 1 piramid-
ka, 1 fragment grapena, 1 kilof, 2 świecaki, 130 gwoź-
dzi, 1 klucz, 2 noże, 2 kółka, 4 obejmy, 1 obręcz, 1 frag-
ment obejmy, 3 podkowy, 2 krzesiwka, 2 kliny, 1 kłódka, 
2 krążki, 3 nity, 1 szyld zamka z pozostałościami drewna, 
1 drumla, 4 skoble, 1 fragment sierpa, 1 ogniwo kolczu-
gi, 1 ostroga typu II wg Hilczerówny, 1 fragment ostrogi, 
1 grot z trzpieniem, 1 grot włóczni, 1 widelec, 1 pęseta, 
1 przecinak, 1 fragment sztaby, 1 element mechanizmu 
kaganka, 1 płaska sztaba, 1 odważnik kulisty spłaszczony, 
1 plomba, 1 odważnik z uchwytem, 23 blaszki, 1 drut na-
winięty na deskę, 1 podkowa, 5 drutów, 35 fragmentów 
blach, 1 pręt, 1 pręt z rozszerzoną końcówką, 15 sprzą-
czek, 1 sprzączka buta, 1 rama sprzączki, 1 sprzączka liro-
wata, 2 zapinki gwiaździste, 4 aplikacje, 1 aplikacja kwiat-
kowa, 1 ozdoba, 1 dzwonek z inskrypcją, 3 pierścionki, 
1 badge lusterko, 1 badge łyżeczka, 1 badge zapinka, 
1 plakietka dewocyjna, 7 okuć pasów, 5 okuć, 1 fragment 
okucia, 1 fragment okucia pochewki, 2 fragmenty okuć 
budowlanych, 1 okucie z literą S, 1 fragment okucia po-
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chewki noża, 3 okucia budowlane, 1 zakończenie pasa, 
1 hak pasowy, 3 zakończenia pasa naddługiego, fragmen-
ty hełmów, 3 fragmenty noży, 1 nóż punca, 2 noże, 43 
przedmioty nieokreślone; skóra – 1 fragment skóry z me-
talem, 101 fragmentów nieokreślonych; wyroby z drew-
na – 1 dybel, 6 kołków, 1 szpulka, 1 półfabrykat uchwytu,              
1 fragment grzebienia, 1 orczyk, 1 pławik, 2 krążki, 2 łu-
czywa, 2 rysiki, 1 przedmiot o zdobionych końcach, 13 
klepek, 1 misa toczona, 11 przedmiotów nieokreślonych; 
ceramika – 5 przęślików, 1 kafel szkliwiony, 1 fragment ty-
gla z pozostałościami metalu, 2366 fragmentów naczyń; 
ponad 525 fragmentów kości zwierzęcych; inne – 9 ko-
ścianych odpadów po produkcji paciorków, 1 kostka do 
gry, 1 astragalus, 5 odpadów kościanych, 1 kościany przed-
miot nieokreślony; liczne fragmenty tkanin; 3 fragmenty 
muszli małża; 1 mała butelka szklana, kilka fragmentów 
naczyń szklanych, 1 kółko szklane, 1 kulka szklana. .

Js. 4, 6, 9, 10, 12 na arach 62, 72. Relikty fundamen-
tów fontanny Neptuna (js. 4), zbudowanej w 1732 r. 
Składały się na nie: konstrukcja murów fundamento-
wych  i fragment sklepienia pomieszczenia techniczne-
go pod fontanną (ryc. 110). Wąskoprzestrzenny wykop 
pod fundamenty (js. 6, 10) sięgał poziomu gruntu ro-
dzimego na wysokości bezwzględnej 115,40 m n.p.m., 
a jego pierwotna głębokość była bliska 4 m. Jego wol-
ne części wypełniono ciemną próchnicą przemieszaną                                                        
z gruzem budowlanym. Część ziemi wydobytej z wykopu 
fundamentowego (js. 9, 12) została odłożona przy jego 
krawędziach. Fundament wykonano w formie cegla-
nego ośmiobocznego pierścienia złożonego z 4 filarów 
i rozpiętych na nich łęków. Pod centralną częścią fon-
tanny mieścił się starszy, także ceglany filar fundamen-
towy, który wiążemy z szopą na wapno, wzmiankowaną 
w XVI w. Filary fundamentu fontanny miały schodko-
we odsadzki od strony zewnętrznej. Odsadzki filarów 
wschodnich (północno- i południowo-zachodniego) 
były silniej wysunięte i ułożone wachlarzowato. Na pół-
nocno-wschodniej odsadzce zlokalizowano próg wejścia 
do pomieszczenia technicznego. Pomieszczenie przykry-
te było ośmiopolowym sklepieniem, wykonanym z cegły 
sklepiennej. Wewnątrz zachował się ustawiony skośnie 
prostokątny ceglany fundament pod kompozycję rzeź-

biarską fontanny oraz ceglane obmurowanie zbiornika 
(z 1874 r.). Mury fundamentowe i sklepienie zostały wy-
konane z cegły ręcznie formowanej o wymiarach 7,5 × 
13 × 26 cm, ułożonej w wątku główkowo-wozówkowym. 
Fragment ściany obwodowej wykonano w nieregular-
nym wątku jednowozówkowym z cegły o tych samych 
wymiarach. Niwelacja: 119,09–115,40 m n.p.m. Inwen-
tarz: 1 nieokreślony przedmiot z żelaza; liczne fragmenty 
skór; 67 fragmentów naczyń glinianych; kości zwierzęce.

Js. 25, 60 na arze 75. Drewniana rura wodociągowa. 
Wykonano ją z okorowanego pnia sosnowego o śred-
nicy 30–39 cm. Długość odkrytego segmentu wynosiła  
5,75 m. W osi pnia wywiercony był otwór o średnicy 
9 cm. Jego końce zaopatrzone były w żelazne złączki 
(mufy) o średnicy 16 cm, wystające po 5 cm poza pień. 
Odkryta rura, wraz z elementami łączącymi się z kolej-
nymi, niezachowanymi segmentami, mogła wchodzić      
w skład linii wodociągu biegnącego od Kunsztu Macieja, 
a dokładniej stanowiła fragment odcinka prowadzące-
go dawną ul. Drewnianą, przez plac Nowy Targ i dalej             
ul. św. Wita. Rura została umieszczona we wkopie (js. 60) 
wyprowadzonym z poziomu js. 1–2, zasypanym ciem-
noszarą próchnicą z drobnymi oczkami szarego piasku. 
Poziom zalegania rury: 117,90 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 55 na arach 82, 83, 92, 93. Wkop (pod funda-
ment?). W rzucie poziomym jego południowy zarys ry-
sował się nieregularnie, od strony północnej natomiast 
jego krawędzie łączyły się pod kątem prostym. Wymiary 
rzutu wynosiły 1,9 × 2,9 m. Ściany wkopu opadały pio-
nowo do dna na głębokości przekraczającej 2,15 m. Wy-
pełnisko stanowiła ciemnobrązowa próchnica z soczew-
kami jasnoszarej gliny, z licznym udziałem drewnianych 
strużyn. Przy krawędziach stwierdzono smugi piasku      
o szerokości do 2 cm. Obiekt głęboko wkopany w calec. 
Niwelacja: 116,97–114,81 m n.p.m. Inwentarz: wyroby 
metalowe – 1 blacha, 1 uchwyt do mocowania zwie-
rząt, 1 nożyczki nitowe, 1 nóż, 1 pochewka z okuciem, 
1 kłódka, 1 przedmiot nieokreślony; 5 fragmentów na-
czyń szklanych; wyroby ze skóry – 1 futerał z tabliczkami 
woskowymi, liczne fragmenty skóry; 1 krążek drewnia-
ny; 247 fragmentów naczyń glinianych; 1 kościany grze-
bień dwustronny; 89 fragmentów kości zwierzęcych.
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Js. 93, 497, 520, 521 na arach 35, 45, 54, 55, 63, 64. 
Drewniany wodociąg wkopany z poziomu 1-2 (ryc. 
111). Składał się z 2 nitek, z których jedna przebiega-
ła w przybliżeniu w linii N-S, a druga w przybliżeniu        
w linii E-W, wzdłuż południowej krawędzi placu.                
Z odcinka biegnącego wzdłuż linii N-S odkryto                 
5 segmentów o łącznej długości 21,11 m, wykonanych                     
z okorowanych pni sosny o średnicach 33–39 cm. Na 
osi pni wywiercone były kanały o średnicy 8–11 cm. Po-
szczególne segmenty miały przeważnie długość 3,74–
5,93 m. Tylko segment ostatni od południa, łączący się 
z drugą nitką, był krótszy, osiągając długość 1,97 m. Po-
szczególne segmenty połączone były żelaznymi złącz-
kami (mufami), które były wbite w pnie na głębokość 
6 cm. Średnica złączek wynosiła 13,5 cm. Połączenie             
z odcinkiem biegnącym w linii E-W także wykonano           
z zastosowaniem żelaznej mufy. Przy północnym krań-
cu zachowanej nitki wodociągu (js. 497) dolna krawędź 
rury umieszczona była na poziomie 117,33 m n.p.m., 
przy krańcu południowym zaś (js. 521) – na poziomie 
117,10 m n.p.m., co zdaje się informować o grawitacyj-
nym przepływie wody z północy na południe.

Południowy odcinek wodociągu, oznaczony jako 
js. 520, prowadzący wzdłuż krawędzi placu, zachował 
się w 2 fragmentach (ryc. 112). Łączna długość tego 
odcinka wynosiła 21,1 m. Składało się nań 5 segmen-
tów wykonanych z okorowanych pni, połączonych że-
laznymi mufami. Pierwszy z nich (licząc od zachodu) 
zachował się niekompletnie na długości 2,62 m. Jego 
średnica wynosiła 41, a średnica otworu 11 cm. Kon-
tynuację wodociągu stwierdzono w odległości 5,12 m 
na wschód. Długość kolejnych 4 segmentów wynosi-
ła 3,29, 3,60, 3,81 i 2,46 m, co dawało łącznie odcinek             
o długości ok. 13,2 m. Średnice pni wynosiły 31, 30, 
34, 32 cm, a światło otworów od 12 do 14 cm. Odci-
nek opisany jako js. 520 jest kontynuacją js. 499. Za-
rejestrowano spadek nitki wodociągowej w kierunku 
wschodnim. Przy krańcu zachodnim poziom zalega-
nia rury wynosił 117,53 m n.p.m., a przy wschodnim – 
117,10 m n.p.m. Na wymienionym odcinku było to więc 
ok. 40 cm. Do ostatniego z zachowanych, piątego seg-
mentu, w połowie jego długości, przyłączony był połu-
dniowy kraniec wspomnianej wyżej rury opisanej jako 
js. 521. Zachowany fragment tego odcinka miał dłu-
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Ryc. 110. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Relikty fundamentów fontanny Neptuna. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 110. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Fountain of Neptune – remains of foundations.
 Phot. M. Mackiewicz



189

gość 1,97 m i średnicę 28 cm, przy średnicy otworu 8 
cm. Daty dendro js. 520: 1793 sosna. Inwentarz: js. 93, 
497, 521: brak. Inwentarz js. 520: wyroby metalowe – 1 
podkowa, 2 gwoździe, 2 złączki rur; liczne fragmenty 
skór; ceramika – 2 przęśliki, 9 fragmentów naczyń.

Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień

Ryc. 111. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 93. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 111. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Stratigraphic unit 93. Phot. M. Mackiewicz

Js. 168, 169 na arach 82, 83. Filar „szopy na wap-
no”. Zbudowano go we wkopie o rzucie 2,2 × 2,2 m, 
głębokości 3,95 m. Wkop wyprowadzono z poziomu           
118,50 m n.p.m., przebito warstwy kulturowe i osadzo-
no w piasku calcowym na poziomie 114,60 m n.p.m. 
Jego najniższą część, o miąższości 15 cm, utwardzono 
warstwą gruzu ceglanego bez zaprawy. Na niej wznie-
siono ceglany filar narożny na planie litery L. Nadano 
mu wymiary 2,01 × 2,2 m, kierując dłuższym bokiem 
na linii zbliżonej do osi E-W. Grubość muru wahała 
się w granicach 1,1–1,15 m. Jako budulec zastosowa-
no wtórnie cegły formatu średniowiecznego o zróżni-
cowanych wymiarach, noszące ślady starszej zaprawy. 
Ułożono je w wątku nieregularnym, miejscami jedno-
wozówkowym, i spojono mocną zaprawą wapienną 
barwy białej. Wolną część wkopu fundamentowego 

Ryc. 112. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Js. 520, 521. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 112. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Stratigraphic units 520 and 521.

 Phot. M. Mackiewicz
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wypełniono luźną brunatną próchnicą o luźnej spo-
istości. Zawierał nieliczny materiał zabytkowy, głównie 
wczesnonowożytną ceramikę polewaną, a także grudki 
zaprawy wapiennej. Jego szerokość wynosiła ok. 30 cm. 
Spąg wkopu, znajdujący się już pod calcem, wypełnio-
ny był rozdrobnionymi cegłami, które nie nosiły śladów 
zaprawy. Miąższość warstwy cegieł wynosiła ok. 15 cm. 
Dopiero na niej wzniesiony został ceglany filar ozna-
czony jako js. 169. Technika budowy filara wiąże go       
z reliktem muru stwierdzonym w obrębie fundamen-
tów fontanny Neptuna. Należą one razem do południo-
wej ściany wczesnonowożytnej budowli, którą można 
identyfikować ze wspomnianą w źródłach pisanych 
szopą na wapno. Opisany filar stanowił zapewne po-
łudniowo-wschodnie naroże tejże szopy, a długość jej 
południowej ściany mierzyła co najmniej 17,1 m. Ni-
welacja: 118,50–114,60 m n.p.m. Inwentarz wkopu: 
wyroby metalowe – 1 nóż, 3 gwoździe, 1 przedmiot 
nieokreślony; 1 paciorek szklany; 90 fragmentów na-
czyń glinianych; kości zwierzęce – 1 okładzina, liczne 
fragmenty kości.

Js. 294 na arze 74. Fragment belki przyciesiowej 
(na wtórnym złożu?). Leżała w linii zbliżonej do osi 
N-S, z odchyleniem na NE-SW. Miała długość 4,6 m, 
przy czym jej południowy kraniec był zniszczony. Jej 
wysokość wynosiła 35, a szerokość 40 cm. Od góry                           
i spodu była zaciosana na płasko, a jej boki pozostawa-
ły zaokrąglone. W górnej płaszczyźnie wyciosano pazę 
o czytelnej długości 3,2 m, szerokości 6 i głębokości             
5 cm, zakończoną przy krańcu północnym prostokąt-
nym wpustem na czop słupa o wymiarach 10 × 15 × 
15 cm. Inwentarz: brak.

Js. 498 na arze 66. Fragment drewnianego wodocią-
gu leżący w linii N-S, prawdopodobnie przemieszczony 
podepozycyjnie. Był to odcinek okorowanego pnia so-
snowego, o długości 1,61 m i średnicy 32 cm. Przewier-
cony w nim kanał do przepływu wody miał średnicę 
8 cm. Umieszczono go w wąskim wkopie zasypanym 
próchnicą. Zarejestrowany fragment miał skrajne ni-
welety 117,26–116,82 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 499 na arach 65, 66. Fragment rury wodocią-
gowej ułożonej w linii E-W. Wykonano ją z nieokoro-

wanego pnia sosnowego o średnicy 43 cm, zachowana 
długość wynosiła 4,65 m. W pniu przewiercono otwór 
o średnicy 11 cm. W zachodnim krańcu pnia odkryto 
wbitą w drewno żelazną złączkę. Element został wko-
pany z poziomu js. 2, wkop zasypano prawdopodobnie 
tą samą ziemią. Pień leżał na poziomie 117,02 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 508 na arze 66. Odcinek wodociągowej rury 
o długości 1,6 m (razem ze złączką, ryc. 113), średni-
cy 36 cm i średnicy kanału do przepływu wody 8 cm. 
Leżał w linii N-S, a jego południowy kraniec przecina-
ła ściana larsenowa zabezpieczająca wykop. Elementy 
js. 498 i 508 były prawdopodobnie równoczasowe, ale 
zostały przemieszczone wskutek procesów podepo-
zycyjnych. Data dendro: 1595. Skrajne niwelacje rury 
js. 508: 116,92–116,55 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 517 na arze 74. Fragment drewnianego wodo-
ciągu ułożony na linii N-S z odchyleniem na NE-SW. 
Zachował się z niego odcinek rury o długości 5,5 m, 
średnicy 38 cm. Wykonano go z okorowanego pnia so-
sny. Średnica wydrążonego w osi pnia otworu wynosiła 
8,5 cm. Data dendro: 1595. Inwentarz: brak.

Js. 529, 613 na arach 24, 25. Rura wodociągowa 
(js. 529) ułożona w linii N-S z odchyleniem na NE-SW. 
Wykonano ją z nieokorowanego pnia o długości 3,6 m 
i średnicy 32 cm. Średnica światła wydrążonego na osi 
pnia otworu wynosiła 11 cm. Południowa część wykra-
czała poza teren badań (została obcięta przez ścianę 
larsenową), północna zaś wprowadzona była w obręb 
studzienki-rząpia (js. 613). Północny otwór rury, łą-
czący się ze studzienką, zablokowany był drewnianym 
czopem. Relikt studzienki jawił się jako jama o rzucie 
zbliżonym do prostokąta o wymiarach 1,75 × 2,19 m. 
Jej dłuższe ściany orientowane były tak samo jak rura 
wodociągowa. Wkop o przekroju prostokątnym czy-
telny był od poziomu ok. 116,80 m n.p.m., czyli 10 
cm poniżej poziomu posadowienia rury. Zachowana 
głębokość studzienki wynosiła 1,7 m i schodziła do 
poziomu 115,10 m n.p.m. Dno wkopu, na poziomie                    
115,10 m n.p.m., wyłożono dranicami zwarto leżący-
mi poprzecznie do kierunku rury. Obecne tam 9 dranic 
miało długość 1,5–1,55 m, szerokość 19–22 i grubość 
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ok. 4 cm. Łącznie wymiary prostokątnego dna stu-
dzienki wynosiły 1,6 × 1,82 m. Jej ściany nie zachowa-
ły się. W chwili odkrycia wypełniała ją szarobrunatna 
próchnica przemieszana z surową gliną, miejscami tak-
że ze spalenizną. Data dendro rury: po 1496 sosna. In-
wentarz: wyroby metalowe – 1 ogniwo wędzidła, 1 nóż 
z nitem; 1 patera gliniana.

Js. 551, 626 na arze 35. Kamienna studnia wodo-
ciągowa. Składały się na nią 3 elementy wykute z pia-
skowca (js. 551) nałożone na siebie pionowo. Każdy z 
elementów („kręgów”) miał rzut owalu o wymiarach 
zewnętrznych 1,12 × 1,4 m, a grubość ich ścianek sięga-
ła 40 cm. Wysokość każdego z nich wynosiła 50 cm. W 
najniższym z „kręgów” wymodelowano dno. Studnię 
ustawiono na podkładzie z desek (js. 626), położonym 
na dnie wkopu, na poziomie 114,95 m n.p.m. Podkład 
miał plan lekko odkształconego owalu wymiarach 1,62 
× 1,99 m. Tworzyło go 6 desek ułożonych ściśle obok 
siebie w linii zbliżonej do osi N-S. Ich długość mierzy-
ła średnio 1,6 m, szerokość 31–36, a grubość 3–4 cm. 

Data dendro sosnowego podkładu: 1822. Wysokość 
zachowanej górnej krawędzi studni: 116,52 m n.p.m. 
Inwentarz: brak.

Js. 571 na arze 15. Fragment rury wodociągowej        
z nieokorowanego pnia sosny o średnicy 30 cm, z kanałem 
na przepływ wody o średnicy 9 cm. Leżał w przybliżeniu 
w osi E-W. Długość odkrytego odcinka wynosiła 1,68 m, 
a jego wschodni kraniec wykraczał poza obszar wyko-
pu. Niwelacja: 117,11–116,80 m n.p.m. Inwentarz: brak.

Js. 614 na arze 103. Fragmentarycznie zachowany 
wkop. Przebadana część miała wymiary w rzucie po-
ziomym 1,2 × 1,3 m. Jego ściany były pionowe, głębo-
kość ok. 1,6 m. Wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna 
mierzwa zmieszana z miałem ceglanym i fragmentami 
drewna. Na dnie jamy znajdowała się luźno rzucona 
deska kloaczna i większe fragmenty drewna. Niwelacja: 
116,50–114,90 m n.p.m. Inwentarz: wyroby z drewna – 1 
fragment deski kloacznej, 5 fragmentów naczynia toczo-
nego, 5 klepek, 1 dno; 35 fragmentów kości zwierzęcych.

Ryc. 113. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Js. 508. Fot. M. Mackiewicz

Fig. 113. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stratigraphic unit 508. Phot. M. Mackiewicz
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Js. 618 na arze 25. Studzienka wodociągowa. Prze-
trwała z niej jama o rzucie owalu o wymiarach 1,95 × 
2,97 m, czytelna od poziomu 117,40 m n.p.m. W pro-
filu miała kształt trapezu o płaskim dnie na poziomie 
115,35 m n.p.m. Na dnie wkopu ułożono podłogę 
zbudowaną z 5 dranic o łącznych wymiarach 1,35 × 
1,1 m. W południowej części jamy mieścił się podkład 
pod konstrukcję studzienki. Tworzyły go dębowe deski 
ułożone ściśle obok siebie w linii zbliżonej do osi N-S. 
Tworzyły prostokąt o długości 1,34 × 1,1 m. Długość 
desek mierzyła 1,3–1,34 m, szerokość 20–22, a grubość 
4 cm. Wypełnisko szybu studzienki stanowiła ciemno-
brunatna próchnica z drobnym gruzem, właściwa dla 
js. 1–2. Data dendro: po 1608 dąb. Inwentarz: brak.

***
Podstawowa dla fazy VIII warstwa, oznaczona 

przez nas jako js. 1–2, została wcześniej opisana zarów-
no przez Józefa Kaźmierczyka, jak i przez zespół Ce-
zarego Buśki i Jerzego Niegody. Pierwszy z nich uznał 
ją za zniszczoną podczas prac ziemnych. W obrębie 
jego wykopu VI nie zachowały się obiekty istotne dla 
określenia charakterystyki nowożytnego placu Nowy 
Targ (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 508). J. Nie-
goda (2005, s. 74–75) określił ją jako „nawarstwienia 
niwelacyjne powstałe w trakcie budowy infrastruktury 
technicznej”, co zasadniczo zgadza się z naszą inter-
pretacją. Warstwa ta powstała po wygaśnięciu zjawi-
ska gwałtownego narastania poziomu terenu miasta. 
Fakt ten wynikał z upowszechnienia się bruków ka-
miennych oraz, co bardziej istotne, wprowadzenia ry-
gorystycznych zarządzeń regulujących sprzątanie ulic                
i placów (Goliński 2010). Źródła archeologiczne i pi-
sane pozwalają zgodnie datować tę tendencję na 2. poł. 
XIV w. Dodajmy dla porównania, że w Pradze nastąpi-
ło to w 2. poł. XIII, a w Krakowie w 1. poł. XVI w. (Pie-
kalski 2014, s. 204–205). Tak więc śmieci gromadzone 
na placu targowym nie były główną treścią warstwy. 
Składają się na nią raczej podsypy piasku pod wymie-
niany kilkakrotnie bruk, przemieszane w trakcie ko-
lejnych inwestycji z naniesioną próchnicą i drobnym 
gruzem ceglanym. Działania te sprawiły, że wkopy 

pod urządzenia podziemnej infrastruktury miejskiej 
także były w większości nieczytelne. W obrębie jednej 
warstwy, na płaskim planie bez zróżnicowania wyso-
kości, mamy więc relikty wodociągów budowanych 
od schyłku średniowiecza po późne czasy nowożytne 
i najnowsze. Z taką sytuacją zmierzył się już wcześ- 
niej Piotr Janczewski (2005), opisując odkrycia z lat 
1996–2000. Spośród ujawnionych wówczas odcinków 
wodociągów część odpowiada wydzielonej przez nas 
fazie VIII. Były to przewody złożone z drewnianych 
rur wykonanych z pni sosnowych drążonych świdrem, 
młodsze od wodociągów korytowych, stosowane od 
schyłku średniowiecza. Autor ten wydzielił dwa typy 
takich rur – z pnia nieobrobionego i z przyciętego 
do formy czworobocznej w przekroju. Średnice wy-
drążonych w pniach kanałów wahały się w granicach 
8–12 cm. Lokalizacja wykonanych wówczas wykopów 
sprawia, że najwięcej informacji dotyczy linii wodo-
ciągowej przebiegającej we wschodniej krawędzi pla-
cu. Najdłuższy z odkrytych tam odcinków, wykona-
ny z sosen ściętych w latach 1800–1820, liczył sobie                                                           
23,5 m. Krótsze, gorzej zachowane fragmenty rur także 
datowano na czasy nowożytne. Obraz tej części sieci 
uzupełniają studnie – ceglana i drewniana. Tę drugą, 
umieszczoną w południowo-wschodnim narożu pla-
cu, P. Janczewski skłonny jest identyfikować ze studnią 
publiczną odwzorowaną na planie Barthela Weynera 
z 1526 r. Wodociąg przebiegający wschodnią kra-
wędzią placu zasilany jest, według tego autora, wodą 
z Odry czerpaną przez Kunszt św. Macieja. Mniej 
liczne relikty odkryte wówczas przy południowej kra-
wędzi placu łączył on z Wielkim Kunsztem rota aque 
z północnego krańca ul. Kiełbaśniczej. Rekonstrukcję 
sieci i przyporządkowanie do poszczególnych kunsz-
tów opracował Janczewski, odnosząc własne źródła do 
sytuacji z XIX w., naświetlonej przekazami pisanymi, 
kartograficznymi i wnioskami starszych badaczy (zob. 
Kudła 1980; Janczewski 2005; Goliński 1997, s. 79, 137; 
zob. także rozdz. IV.3 w tym tomie). Źródła pozyskane 
w wykopie z lat 2010–2012 nie podważają zasadniczo 
ustaleń Janczewskiego.

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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Nowe odkrycia wodociągów koncentrują się na 
dwóch liniach: w południowej krawędzi placu i w jego 
osi N-S. Przebieg wodociągu w krawędzi południowej 
czytelny jest w zasadzie w całości, na długości 83 m. W 
jego obrębie odkryto 5 odcinków rur o zachowanych 
długościach od 1,68 m (js. 571) do 13,3 m (wschodni 
odcinek js. 520). Stwierdzono także prowadzące od 
nich na południe 2 przyłącza (js. 508, 529) i relikty 3 
studzienek (js. 613, 618, 626). Każdy z zachowanych 
odcinków budowały rury z nieobrobionych, czasem 
wręcz nieokorowanych pni sosnowych z kanałem wy-
drążonym na osi. Średnice tych kanałów były zróżnico-
wane od 8 do 14 cm, co świadczy o stosowaniu różnej 
wielkości wierteł. Poszczególne segmenty wodociągu 
miały długość od 3,74 do 5,75 m. Łączono je żelaznymi 
mufami wbijanymi w kanały sąsiednich rur na głębo-
kość kilku centymetrów (ryc. 114). Odkryte studzien-
ki koncentrują się w strefie południowo-zachodniego 
naroża placu i są rozdzielne chronologicznie. Położona 

najdalej na zachód js. 613 związana jest z przyłączem 
odchodzącym w stronę południowej pierzei placu, wy-
konanym z pnia ściętego po 1496 r. Oddalona od niej        
o 3,4 m na wschód js. 618 datowana jest po 1608 r.,          
a kolejna, zbudowana w odległości 5,2 m na wschód 
od poprzedniej, nosi datę dendrologiczną 1822. Bez 
pośrednictwa studzienki zamontowano natomiast po 
1595 r. drugie z przyłączy (js. 508), umiejscowione       
w pobliżu środka arterii południowej.

W osi N-S stwierdzono relikty 3 nitek wodociągu. 
Najdłuższy z nich (js. 497, 521), o zachowanej długo-
ści 21,1 m, ułożono na przedłużeniu ul. Drewnianej                   
i św. Wita. Łączył się on pod kątem zbliżonym do pro-
stego z arterią w południowej krawędzi placu, wyko-
naną z pni ściętych po 1793 r. Nieco dalej na wschód, 
w odległości 9,98 i 15,2 m, mieściły się 2 kolejne seg-
menty rur, wyznaczające zapewne odrębne nitki prze-
biegające w linii N-S. Do jednej z nich (js. 517) przypo-
rządkowano datę dendrologiczną 1595.

Ryc. 114. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Js. 508. 
Fot. M. Mackiewicz

Fig. 114. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Stratigraphic unit 508. 
Phot. M. Mackiewicz
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Dendrologiczne datowanie reliktów wodociągów 
zakwalifikowanych do fazy VIII jest zróżnicowane               
i waha się w przedziale czasowym od 1496 (js. 529) do 
1822 r. (js. 626). Tak duża rozpiętość dat wskazuje na 
stabilność arterii w południowej krawędzi placu, in-
formując jednocześnie o podejmowanych remontach 
i wymianie poszczególnych segmentów. Komentarza 
wymaga w takiej sytuacji luka chronologiczna ujaw-
niająca się między wodociągiem korytowym z fazy VI, 
datowanym na 1. poł. XIV w., a rurami z pełnych pni 
założonymi w fazie VIII. Mało prawdopodobne jest, 
by plac pozostawał w XV w., do czasu wprowadzenia 
nowych rur, bez stałego zaopatrzenia w wodę wodo-
ciągową. Skłonni jesteśmy raczej przypuszczać, że sta-
ry system funkcjonował długo, a w razie konieczności 
był naprawiany. Śladem takiej naprawy, aczkolwiek ni-
kłym, wydaje się jedna z prób dendrologicznych z ko-
ryta js. 496 datowana (ze znakiem zapytania) na 1406 r.

Próbując zidentyfikować źródło zasilania obecnych 
na Nowym Targu wodociągów, przyjmujemy do wia-
domości ustalenia Mateusza Golińskiego (2001; zob. 
także rozdz. IV.3 w tym tomie) i Piotra Janczewskiego 
(2005). Zarówno źródła pisane z końca XV w., jak i in-
terpretacja odkrytych wcześniej reliktów materialnych 
skłaniają do uznania, że wodociąg w południowej kra-
wędzi placu zasilany był niezmiennie kołem wodnym 
rota aque. Niwelacja odkrytych w jego obrębie reliktów 
fazy VIII w wykopie z lat 2010–2012 potwierdza prze-
pływ wody z zachodu na wschód. Przypomnijmy, że 
taki kierunek przepływu stwierdzono także w starszym 
wodociągu korytowym z fazy VI. Nowożytne odcinki 
wodociągu ułożonego w osi N-S wiązały się natomiast 
prawdopodobnie z nowym domem wodnym, którego 
budowę rozpoczęto w 1529 r. na Wyspie św. Macieja       
u wylotu ul. Szewskiej (Goliński 1997, s. 137). Pomiary 
wysokości zalegania odkrytych rur informują, że wodę 
prowadzono tu z północy na południe. Połączenie obu 
wodociągów (na arze 55) w strefie wlotu ul. św. Wita 
do Nowego Targu świadczy w takim razie o łączeniu               
w jednym systemie wody z obu wymienionych kunsz-
tów. Nadmieńmy, że istnieje też informacja o zasilaniu 
publicznej studni w środku placu wodą z Oławy, czer-

paną kołem wodnym na Ketzerberg (Markgraf 1896,       
s. 137; rozdz. IV.3 w tym tomie).

Przekazy pisane informują o obecności w centrum 
placu szopy na wapno, zlikwidowanej przed 1592 r. 
(Stein 1995, s. 22; Markgraf 1896, s. 137). W naszej in-
terpretacji proponujemy powiązać z nią relikty dwóch 
ceglanych filarów, datowanych na przełom średnio-
wiecza i czasów nowożytnych. Jeden z nich mieścił się            
w obrębie fundamentów późniejszej fontanny Neptuna. 
Drugi (js. 168, 169) wyznaczał południowo-wschodnie 
naroże budynku, informując, że długość jego ściany 
południowej mierzyła co najmniej 17,1 m. Zastosowa-
nie cegły w filarach nie przesądza o użyciu tego mate-
riału w całej budowli. Można raczej przypuszczać, że 
była to drewniana konstrukcja szkieletowa wsparta na 
filarach przebijających grubą warstwę kulturową i osa-
dzonych na gruncie rodzimym. Po likwidacji szopy na 
wapno w jej miejscu powstała wspomniana wyżej stud-
nia publiczna, a w 1732 r. fontanna Neptuna obecna na 
placu do 1945 r. Relikty jej fundamentów opisano jako 
js. 4, 6, 9,10, 12.

W nawarstwieniach fazy VIII odkryto 2779 frag-
mentów naczyń ceramicznych. Materiał ten odznacza 
się dużym zróżnicowaniem chronologicznym, a co się 
z tym wiąże, także technologicznym i stylistycznym. 
Składają się nań zarówno naczynia nowożytne, jak            
i starsze, przenikające z poziomów średniowiecznych.

Kamila Marcinkiewicz, Jerzy Piekalski
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Tytułowe zagadnienie pozostaje już od stu kilku-
dziesięciu lat przedmiotem intensywnego zaintereso-
wania historiografii wrocławskiej. Stąd też metodycz-
na kwerenda źródłowa przeprowadzona na potrzeby 
niniejszego opracowania, obejmująca przede wszyst-
kim zawartość 18 zachowanych ksiąg ławniczych dla 
lat 1345–1500 (AmWr, nr 611–629, dawne G 1,1–20), 
tylko uzupełniła obraz kreowany w literaturze tematu, 
lecz go nie zmieniła.

a. Zagadka początków placu

Wzmiankowana od 1266 r. nazwa centralnego 
punktu północno-wschodniej części Starego Miasta, 
zwanej Kwartałem Wielkim – Nowy Targ (novum fo-
rum), teoretycznie jest najlepszym świadectwem jego 
chronologii względnej wobec lokacyjnego Targu Sta-
rego, czyli Rynku (SUB, 3, nr 537; Markgraf 1896,                         
s. 135–136). Skoro wytyczenie tego ostatniego kładzio-
ne jest na nie później niż lata 40. XIII w. (Piekalski 2002, 
s. 60), to „nowy targ” powinien był powstać pomiędzy 
tym momentem a wspomnianym 1266 r.

Stosunkowo późną metrykę Nowego Targu miały 
potwierdzać wyniki badań wykopaliskowych z lat 60. 
XX w., opracowane przez Józefa Kaźmierczyka, stwier-
dzającego wytyczenie placu w jego obecnym kształcie 
dopiero w ostatniej ćwierci XIII w., po pożarach, któ-
re w latach 70. zniszczyły dotychczasową zabudowę 
drewnianą okolicy. Według hipotezy wymienionego 
badacza zachodnią połowę placu, do linii ul. św. Wita 
– Drewniana, pierwotnie zajmował standardowy blok 
działek mieszczańskich, wytyczony, jak wszystkie           
w okolicy, około połowy XIII w. (a więc także trochę 
później niż lokacyjne centrum wokół Rynku, zob. Kaź-
mierczyk 1965a, s. 158; 1966–1970, cz. 2, s. 24, 28). 
W tym miejscu zrodziła się jednak zasadnicza wątpli-
wość co do zastosowanej konstrukcji logicznej. Wspo-
mniana wzmianka z 1266 r. dotyczy dosłownie „jatek 
na Nowym Targu”. Ponieważ nic o takowych nie wiemy, 

przekaz ten zwykło się łączyć z Nowymi, inaczej Mały-
mi Jatkami, położonymi bezpośrednio przy południo-
wo-zachodnim narożu Nowego Targu (wzdłuż obecnej 
ul. Kotlarskiej). Tymczasem w myśl przytoczonych 
ustaleń J. Kaźmierczyka w 1266 r. miejsce, gdzie usytu-
owano jatki, byłoby oddalone od pierwotnego, mniej-
szego placu (skądinąd nierozpoznanego przez cyto-
wanego badacza metodami archeologicznymi – jego 
istnienie założył prawdopodobnie na podstawie pod-
niesionej wzmianki) o cały blok zabudowy. Opisaną 
sytuację można rozwiązać na trzy sposoby, wszystkie 
umykające kompetencjom piszącego te słowa. Tak więc 
albo zaproponowana datacja poszerzenia placu na 4. ćw. 
XIII w. jest zbyt późna1, albo w ogóle koncepcja posze-
rzenia placu jest fałszywa, gdyż jego zachodnia połowa 
nie była wcześniej zabudowana. Albo też (i niezależnie 
od wyżej wspomnianych możliwości) wspomniane jatki 
pierwotnie usytuowane były na samym placu i w ostatecz-
ne miejsce przesunięto je w niewiadomym momencie.

Przedlokacyjna, XII-wieczna geneza osadnictwa 
w rejonie późniejszego Nowego Targu pozostaje dobrze 
potwierdzona w badaniach archeologicznych (Niegoda 
2005, s. 69–70, 77–79). Wobec problemu odtwarza-
nia na ich podstawie etapowych zapewne przeobra-
żeń przestrzennych i własnościowych w 1. poł. XIII w.
(Niegoda 2005, s. 79–84; Buśko 2005a, s. 185–188), 
które w końcu doprowadziły do włączenia najwcze-
śniej zasiedlonej części aglomeracji wczesnomiejskiej 
w obręb porządku „lokacyjnego”, historyk pozostaje 
jednak bezradny. Wyróżnianie tu odrębnej w stosunku 
do okolic Rynku struktury przestrzennej, dostrzegalnej 
na planie miasta i mającej punkt ciężkości w postaci in-

3. Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych 
w świetle źródeł pisanych

1   Piszący te słowa wyrażał opinię, iż dokonane przez 
J. Kaźmierczyka powiązanie odkrytych warstw spale-
nizny z pożarami, które zniszczyły Wrocław w latach 
1272 i 1276 (przypadkowo znanymi ze źródeł pisanych) 
jest równie prawdopodobne, jak ich datacja na lata 60.       
XIII w., i retorycznie pytał, czy naprawdę możliwa była 
identyfikacja poziomu niwelacji placu z działaniami po 
pożarze w 1272, a nie np. w 1266 r. (Goliński 1997, s. 96).
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teresującego nas placu, doprowadziło bowiem w prze-
szłości do wysuwania zbyt wielu fałszywych koncepcji, 
niepotrzebnie wpływających na wnioskowanie histo-
ryków urbanistyki i archeologów, by móc je ponownie 
próbować mnożyć.

b. Kontekst osadniczy funkcjonowania
 placu. Parcelacja i zabudowa

Opis parcelacji rozpocznijmy od rzędu długich 
parcel w bloku północno-wschodnim, skierowanych 
frontem ku Nowemu Targowi. Pierwsza, skrajna, uległa 
jednak podziałom poprzecznym od strony ul. Piasko-
wej2. Głębokość tych niezwykłych kurii wymierzonych 
między ul. Drewnianą i Piaskową wynosiła prawdo-
podobnie 71–75 łokci. O szerokości i tym samym ich 
liczbie trudniej wyrokować, podziały doprowadziły 
bowiem do znacznego przekształcenia wyjściowych 
stosunków własnościowych3. Ostatecznie trzy posesje 
można było zaliczyć do dużych i średnich (ok. 30, 20, 
17 łokci od frontu, przy wspomnianej znacznej długo-
ści), dwie do mniejszych (ok. 11 × 51). Blok sąsiedni, 
między ul. Jodłową i Drewnianą, choć tej samej sze-
rokości, zapewne posiadał inne rozmierzenie, oparte 
na skromniejszych modułach, typowych dla tej części 
miasta. Tak więc, kiedy długość sześciu tutejszych par-
cel wahała się od ok. 49 do 52 łokci, szerokość pozosta-
wała niezwykle zróżnicowana: od kilku (dwa razy) do 
ok. 33 (raz) łokci4.

Niewytyczenie poziomej ulicy wychodzącej w kie-
runku Nowego Miasta z północno-wschodniego naro-
ża Nowego Targu sprawiło, iż wschodnia pierzeja placu 
tworzyła jeden nieprzerwany ciąg z zabudową obecnej 
ul. Piaskowej. Pierwszą cechą charakterystyczną tego 
niezwykłego pasa była jego długość (w obrębie we-
wnętrznych murów porównywalna tylko z północną  
i południową pierzeją Rynku). Drugą – głębokość dzia-
łek, sięgająca od ok. 71 do 111 łokci. Tylną granicę blo-
ku wyznaczał bieg XIII-wiecznego muru obronnego, 
ukośny do linii pierzei frontowej. Stąd rosnąca głębo-
kość posesji – to cecha trzecia. Konieczność (przynaj-
mniej w sferze założeń) utrzymania drogi przymurnej 
wskazuje, iż pierwotna głębokość użytkowa parcel była 
mniejsza. Wschodni odcinek starego muru formalnie 
przez całe średniowiecze nie stracił swych funkcji 
obronnych (Nowe Miasto nie posiadało murowanych 
fortyfikacji). Jak wskazuje plan widokowy z 1562 r., 
muru i wież nie obudowano więc rozmaitymi obiek-
tami mieszczańskimi, na wzór innych „zdekapitalizo-
wanych” odcinków, przestrzeń zewnętrzną zaś, do fosy, 
przeznaczono na ogrody. Z drugiej jednak strony gra-
niczne parkany i boczne oficyny na działkach sięgały 
do samego muru, co w oczywisty sposób uniemożli-
wiało zarówno komunikację wzdłuż niego, jak i dostęp 
na zaplecza działek od tyłu (Goliński 1997, s. 128). Do 
sytuacji, kiedy w skład posesji zaliczano fragment for-
tyfikacji na zatylu, niewątpliwie nawiązano 31 VII 1349 
r., rejestrując dokonaną przez majstra Franczke von 
dem Goltperge sprzedaż Klausowi von Selow „parce-
li z kamienną wieżą” (di houestat mit dem steynynne 
turme) „w całej szerokości, jak leży przy publicznej 
ulicy aż do kamienicy” (bis an das steinhus, AmWr, G 
1,1, k. 112v). Wcześniej, 6 II 1349 r., ten sam miesz-
czanin przekazał rajcom własność sąsiedniej posesji, 
„jak się ciągnie na długość do muru” (AmWr, G 1,1, 
k. 97v–98). Podobnie w 1366 r. anonimowy prepozyt 
lubuski dokupił do swej działki od sąsiada 5 łokci „na 
szerokość i [całą] długość do muru od ulicy” (AmWr, 
G 1,2, k. 332v).

Na odcinku „Pod Malarzami” (czyli dawne dział-
ki Piaskowa 1–11, Nowy Targ 13–22) wykształciło się 

2  Z dwóch wydzielonych tamże drogą podziału po-
przecznego dodatkowych posesji jedna (Piaskowa 16) mu-
siała stanowić przejazd do działki Nowy Targ 25. 

3  O odwrotnym procesie, scalania, informuje nas przykła-
dowo zapiska z 1359 r., kiedy po dokonanym kupnie dwóch 
posesji przy Nowym Targu stwierdzono tworzenie przez nie 
jednego dworu: „also daz dy ebenanten czwey erbe nu czu 
eyme hofe gemachit syn” (AmWr, G 1,2, k. 58v).

4   Średnia szerokość posesji dla odcinków Nowy Targ 23–27 
i 28–33 wyniosła ok. 17,3 i 14,4 łokcia. Gdyby jednak na dru-
gim odcinku odjąć jedyną szeroką działkę, średnia dla po-
zostałych posesji wyniosłaby zaledwie 10,5 łokcia. Według 
grafiki z 1736 r. trzy kolejne szerokie działki pierwszego blo-
ku i najbliższą im narożną z bloku drugiego zajmował rząd 
okazałych domostw kalenicowych (Czerner 1989, nr 122). 
Prawdopodobnie dwa domy z pierzei północnej (25 i 30) po-
siadały przejazdy boczne (wariant „L”, Goliński 1997, s. 127).

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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zapewne 21 posesji (lub 22)5. Sześć pierwszych od po-
łudnia nie sięgało muru. Najpierw wytyczenie działek 
poprzecznych, od strony ul. Szerokiej, ograniczyło ich 
głębokość do „przepisowych” ok. 66 łokci, potem jesz-
cze wycięto z tyłów czterech z nich dodatkową parce-
lę poprzeczną. Działki przy Nowym Targu cechowała 
raczej przeciętna szerokość (co przy znacznej długości 
i tak dawało wyjątkową powierzchnię) i stosunkowo 
małe zróżnicowanie. Na 10 wspomnianych działek trzy 
wyraźniej odbiegały od większości: dwie po 10–12, 
a jedna ok. 24 łokci szerokości. Przy obecnej ul. Pia-
skowej aż sześć posesji nie przekraczało szerokości            
12 łokci, proces podziałów był więc bardziej zaawanso-
wany6. Interesujące dane o dziejach parcelacji odcinka 
nazywanego od schyłku średniowiecza „Pod Malarzami” 
zdaje się przynosić spis czynszu murowego (obciążają-
cego działki przylegające do muru miejskiego) z lat 50. 
XIV w. Według dokonanej na jego podstawie rekon-
strukcji na przyszłą posesję Piaskowa 11 składać się mia-
ły dwie posiadłości: niejakiego Manke i na południe od 
niej dwór biskupa lubuskiego (stykające się z murem na 
odcinku 66 łokci). Dalej właścicielami nieruchomości, 
których tyły dotykały muru, byli: Conoplath (Piaskowa 
10) – 24, mistrz Franczko (nr 6-9) – 52, Jan von der 
Olsnaw (4/5) – 30, Tyscher (3) – 8, pani von Porsnicz 
(2 i 1) – 11 i 17, Mikołaj vom Jawer (Nowy Targ 22) 
– 6,5, wdowa po Gyrlachu murarzu (22) – 6,5, Miko-
łaj Vyester murarz (21) – 13 i Cunadus Luban (19/20) 
– 48 łokci7. Po nich wymieniono „die juncffrawn zcu 
Sandt Katherinnen” (48 łokci), czyli niewątpliwie ob-
szar w następnym bloku, na południe od Bramy Nowej 
(Goliński, Żerelik 1992, s. 14, poz. 214–226; Goliński 
1997, s. 128–129). Niestety konfrontacja przytoczo-
nych danych z informacjami wynikającymi z zapisek 
w księgach ławniczych, gdzie wyżej wymienione oso-

by pojawiają się w innych konfiguracjach sąsiedzkich 
(o czym w dalszym ciągu), podważa powyższą identyfi-
kację numerów działek. Niemniej wcześniej wyciągnię-
ty ogólny wniosek wydaje się słuszny: zachowany do 
połowy XX stulecia układ parcelacji w przeważającej 
części ukształtowany został przed połową wieku XIV.

Zabudowa południowej pierzei Nowego Targu 
należała do dwóch bloków przeciętych ul. św. Wita. 
W pierwszym, między ulicami św. Katarzyny                                       
i św. Wita, wykształciło się pięć lub sześć posesji8, 
w drugim, między ulicami św. Wita a Krowią, osiem9. 
Przy niewielkiej różnicy długości obu odcinków (na 
korzyść drugiego, choć ich „teoretyczne” rozmierzenie 
lokacyjne mogło być takie samo) stanowi to o różnym 
stopniu rozdrobnienia nieruchomości – średnia szero-
kość frontu ok. 14,2 (lub 17) i 11,9 łokcia. Najszersza 
parcela, nr 9, mieszcząca jedyny tu dom kalenicowy, li-
czyła ok. 20 łokci. Działki – mocno wydłużone w nieraz 
bardzo wąskie prostokąty – nie miały wspólnej głębo-
kości. Około 45, 53 i 70 łokci to warianty głębokości 
parceli z pierwszego odcinka (Nowy Targ 9–12), ok. 70 
łokci to typowa głębokość (pięć na osiem działek) na 
odcinku drugim (nr 1–8, zob. Goliński 1997, s. 130).

Pozostaje ostatnia, zachodnia pierzeja Nowego 
Targu, czyli „Strona Pomorska” (Pommerische Sey-
te – 1391, 1403, 1449, 1456). Niewykluczone, iż także 
tej pierzei dotyczą określenia „under den becherern” – 
„Pod Pucharnikami” (1428) lub „undir den legelnern” 
– „Pod Bednarzami”, zajmującymi się wytwarzaniem 
beczułek (legel) (1433, 1451, zob. AmWr, K 7, k. 17v; 
K 8, k. 33v; G 1,15, k. 219, 395v; G 1,16, k. 234; Schultz 
1871, s. 261; Markgraf 1896, s. 138)10. Jak w pozostałych 
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5   Problem polega na tym, czy posesję nr 11 (dawny Ar-
senał Piaskowy) potraktować jako dwie odrębne parcele, 
co sugerowałby jej zróżnicowany plan, czy też jako jedną.

6  Średnia szerokość frontu dla odcinka Nowy Targ 13–22 
wynosiła prawdopodobnie ok. 16,5, Piaskowa 1–10 – ok. 
13,5 łokcia. Posesja przy Breitestrasse (ul. Purkyniego) 51 
przynależała do narożnej nieruchomości Nowy Targ 13.

7    Działka nr 19 pochłonęła tereny położone za posesjami nr 
17 i 18.

8   W miejscu posesji nr 12 jeszcze w 1. poł. XVIII w. sta-
ły trzy kamienice, w tym jedna bez wejścia od frontu, być 
może więc stanowiąca jedność z którąś z sąsiadek. Por. 
Czerner 1989, nr 49; Stein 1931, s. 51; Brzezowski 1995,           
s. 175.

9   Jednak w połowie XVI w. na całej pierzei południowej lo-
kalizowano 11, a nie 13 posesji. Różnicę tę możemy tłu-
maczyć zaliczeniem dwóch z czterech parcel narożnych do          
ul. św. Wita (gdzie wspomniano jedno dziedzictwo) i Kro-
wiej (wspomniano dwa dziedzictwa). Zob. AmWr, K 11,                                                              
s. 77–79, 81–82, 114–117. 

10 W 1403 r. trzech pucharników wymieniono właśnie po 
„Stronie Pomorskiej” (AmWr, K 8, k. 33v-34).
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blokach przy zachodniej połowie placu (przyjmując za 
jego oś linię ul. Wita – Drewniana), tak i tu zaistniało 
poważne rozdrobnienie nieruchomości. „Przepisową” 
głębokość działek przy Nowym Targu 34–45 dość pew-
nie można rekonstruować na ok. 50 łokci. Od wartości 
tej znacznie odbiegała długość trzech parcel narożnika 
południowego, przyciętych o posesje wytyczone wtór-
nie przy ul. Piekarskiej (Kotlarskiej), do której zresztą 
skierowany był frontem dom skrajny. Szerokość frontu 
sześciu z ponad 12 posesji nie przekraczała 10, trzech 
dalszych mieściła się w granicach 10–12 łokci. Najszer-
sza nie przekraczała chyba 17 łokci11. Średnia – zawy-
żona, ponieważ oparta na stanie XIX-wiecznym – sze-
rokość posesji wyniosła więc ok. 11,8 łokcia12.

Grafiki nowożytne wśród kilkudziesięciu kamienic 
otaczających plac przedstawiają obiekty z typowymi 
gotyckimi i gotycko-renesansowymi szczytami: na pie-
rzei południowej w obrębie nr 12, 9, 3, 1, wschodniej 
– nr 13, 21, 22 i zachodniej – w obrębie nr 35 (Czer-
ner 1989, nr 49, 50, 76, 122; Chorowska, Lasota 1995, 
plan reliktów). Poza pierzeją wschodnią, mieszczącą 
dość szerokie i okazałe kamienice szczytowe (i jednym 
domem kalenicowym, gdyż skierowanym szczytem 
do przecznicy), ich fasady nie odbiegały od standardu 
ogólnowrocławskiego. Dwie kondygnacje nadziemne 
(parter i piętro) oraz dolna, mieszkalna kondygnacja 
poddasza, czy sporadycznie dwa piętra, nie różniły ich 
zbytnio od sąsiednich obiektów o nowożytnej szacie 
stylowej (te nowsze miały jednak z reguły po trzy, a na-
wet więcej kondygnacji). Pamiętając spostrzeżenie Bar-
tłomieja Steina o „stosunkowo nielicznych drewnia-

nych domach” przy Nowym Targu jeszcze na początku 
XVI w. (Stein 1995, [9] s. 106), nie możemy jednak 
założyć, iż wszystkie pozostałe kamienice nowożytne 
kryły w sobie mury średniowieczne. Być może to nie 
przypadek, iż w 1455 r. przy Nowym Targu spłonęło 
aż 27 domów (Büsching 1815, s. 10). Dodajmy, że 31 
III 1509 r. od ognia zaprószonego w drewutni spłonęło 
„Pod Malarzami” siedem oficyn, jednak długa obec-
ność zabudowy drewnianej w głębi działek wydaje się 
bardziej oczywista. Niestety kwestia budulca, z które-
go wzniesiono domy we Wrocławiu, była – począwszy 
od XV w. – z reguły pomijana przy okazji zapisywania 
dyspozycji majątkowych czy przeniesienia praw wła-
sności. Wcześniej, zwłaszcza około połowy XIV w., 
zdarzało się natomiast wyróżnianie niektórych obiek-
tów mianem „kamienicy” oraz niekiedy wychwytywa-
nie innych rozwiązań budowlanych. W związku z tymi 
ostatnimi warto zwrócić uwagę na zapiskę z 1349 r. 
o dokonanej przez Enderlina syna Arnolda Gobil, „któ-
ry niegdyś na Nowym Targu siedział”, rezygnacji na 
rzecz siostry Katarzyny z posesji, „gdzie stoi murowana 
piwnica” (gemwirte kelre) i z 6 łokci szerokości (jego 
sąsiedniej, narożnej działki nowotarskiej) na przejazd 
na tyły jej posesji. Przy tej okazji ustalono podział po 
połowie muru „przy wspomnianej piwnicy” między 
sąsiadującymi posesjami rodzeństwa (AmWr, G 1,1, 
k. 109–109v). Jak się okazuje, w tej fazie rozwoju za-
budowy mieszczańskiej wyróżniano jeszcze jako od-
rębne obiekty murowane „piwnice”, choć nie wiemy, 
czy faktycznie wymieniona funkcjonowała osobno, czy 
też nad nią wznosił się budynek drewniany. Warto za-
znaczyć, że wspomniany Enderlin w 1352 r. sprzedał 
Nickilowi Paryser posesję, wraz z „domem glinianym” 
(leymhus), czyli szachulcowym, położoną m.in. koło 
miejsca, gdzie wcześniej był „dom gliniany” owego 
Paryżanina (AmWr, G 1,1, k. 218). O narożnej pose-
sji przy Nowym Targu, „do das leymhus stet”, pisano 
też w 1350 r. (AmWr, G 1,1, k. 170v). Sytuacją wybitnie 
nietypową w obrębie wewnętrznych murów miejskich 
było natomiast występowanie w interesującej nas okoli-
cy nieruchomości o statusie „ogrodu”. W 1355 r. Paweł 
Goltberg sprzedał Hankemu Doring ogród (garten) 
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11  Bardzo szeroka posesja nr 35 miała być może późną gene-
zę. W każdym razie grafika z 1. poł. XVIII w. przedstawia na 
interesującym nas odcinku jedynie wąskie budynki szczyto-
we (Czerner 1989, nr 122). Spis z 1558 r. rozpoczyna się od 
wyliczenia 37 posesji zatytułowanych „Nowy Targ” (AmWr, 
K 11, s. 3–14), pod którym to hasłem kryły się parcele zachod-
niego odcinka pierzei północnej i pierzei zachodniej Nowe-
go Targu oraz północnej pierzei ul. Piekarskiej. Jeśli więc 
tych pierwszych było sześć, a liczbę ostatnich ustalamy na 
16, to na pierzeję zachodnią przypadać musiałoby 15 posesji.

12 Ówczesną liczbę 45 posesji przy Nowym Targu wpro-
wadziła do źródeł dopiero pruska numeracja hipoteczna 
z lat 40. XVIII w., Goliński 1997, s. 131–132.
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przy Nowym Targu13. Półtora stulecia później, w 1493 
r., Barbara Tappelynne sprzedała Niclasowi Kuchenme-
ister dom i ogród (haws vnd garten) położone na rogu 
„zuneste an der herschafft von Legnicz hoff ”, czyli przy 
zachodniej pierzei ul. Piaskowej (AmWr, G 1,19, k. 255).

c. Dwór klasztoru henrykowskiego

Wystawienie dokumentu we Wrocławiu 2 VI 1326 
r. „in estuario abbatis de Henrichow” jest najstarszym 
świadectwem posiadania przez opactwo cystersów nie-
ruchomości, która regularnie przez całe średniowiecze 
przewija się przez karty miejskich ksiąg ławniczych14. 
Niewątpliwie stanowiła ona na tyle istotny element 
dla gospodarki, czy też bezpieczeństwa mnichów, że 
z niej nie zrezygnowano mimo oddalenia Wrocławia 
od kompleksu dóbr klasztornych (wzorem mnichów 
henrykowskich domy w mieście, w chwili kupna już 
murowane, nabyli cystersi z Lubiąża w 1331 i Kamień-
ca w 1363 r.)15. Od 1346 r. informowano przy tym, że 
chodzi o usytuowaną w narożu Nowego Targu kamie-
nicę (munche von Heynrichow steinhus), co w realiach 
lat 40. XIV w. musiało zapewne stanowić element wy-
różniający, skoro odwoływano się do akurat takiego 
charakteru budowli (AmWr, G 1,1, k. 47, 79v; Schul-
tz 1871, s. 261). Jakiś etap jej rozbudowy miał miejsce 
w 1375 r., kiedy to m.in. obaj sąsiedzi domu spłacili po-
łowę wartości wybudowanych przez opactwo murów 
oddzielających posesje (w jednym przypadku określo-
no ów mur jako ciągnący się od „starego muru przy 
kamienicy”)16. O sposobie utrzymania nieruchomości 
mówi seria zapisek z 2. poł. XIV w. I tak w 1364 r. opat 
„sprzedał” po połowie posesji Annie Wrasynne i „swe-

ster Czacheryen” (AmWr, G 1,2, k. 214v). W 1375 r. 
przekazał dla odmiany w dożywocie Małgorzacie Ro-
sinstengelynne i Klarze „kamienicę z tyłu kamienicy 
mnichów z Henrykowa”, położoną przy anonimowej 
ulicy na odcinku pomiędzy jej narożem i browarem 
(steynhus hindir Monche steynhus von Heinrichow 
in der gasse czwischen der Ecke vnde dem bruhuse), 
zwolnioną od podatków miejskich (erbegeschos i fuir-
phfennyng). Woda z nieruchomości wypływać miała 
„tyłem przez bramę” (AmWr, G 1,4, k. 77). W tymże 
samym 1375 r. opat przekazał też w dożywocie Ger-
trudzie von Lobeschicz kamienicę – oficynę położoną 
obok przejazdu na wspomnianą ulicę (hindirste stein-
hus by der duchuart in deme geschin), również wolną 
od podatku i ze swobodą odprowadzania wody poprzez 
bramę (tor)17. W 1384 r. opat przekazał posesję w do-
żywotne zamieszkanie Czyllege (Czyllge) i Małgorza-
cie, te zaś podarowały mnichom wszystkie swe dobra 
(AmWr, G 1,5, k. 99). Nie ulega więc wątpliwości, że 
na terenie parceli wzniesiono kilka obiektów murowa-
nych, od frontu (od strony placu) i z boku (od strony 
ulicy, poprzez którą dokonywała się też komunikacja 
z wnętrzem działki), przeznaczonych na mieszkania 
pobożnych wdów czy panien i oddzielonych od strefy 
zarezerwowanej dla mnichów. W 1396 r. wręcz pisano 
w liczbie mnogiej o klasztornych posesjach (erben) po-
łożonych koło siebie (AmWr, G 1,8, k. 87). W 1417 r. 
były to dwa przyległe do siebie domy (erbe vnd hewser) 
i dwa „małe domy” (cleyne hewzer) do nich przyna-
leżne (AmWr, G 1,12, k. 64v). Stąd zapewne w 1441 r.
zwrot o czterech „hewzer” (AmWr, G 1,14, k. 382v), 
choć w 1469 r. było w sumie pięć domów: trzy „hew-
ser vnd erbe”, z których do pierwszego i drugiego przy-
należały oficyny (hinderhewser, zob. AmWr, G 1,17, 
k. 319). Wspomniany w 1375 r. browar, usytuowany 
przy biegnącej do placu ulicy, także należał do zakonu 
(w 1401 r.: monche von Heinrichaw brewhus, zob. 
AmWr, G 1,9, k. 89), reprezentując najgłębiej ulokowa-
ną, gospodarczą strefę działki.
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13  Położony obok Piotra Frankinstein i konwentu zakon-
nic – „nvnnen conuent” (AmWr, G 1,1, k. 298v).

14  Regesten 1868–1930, nr 4542. Słownik Du Cange podaje 
jako tłumaczenie użytego w tym samym kontekście aestua-
rium niemiecki wyraz Laube – podcień.

15   Goliński 1997, s. 121–122. Klasztor w Kamieńcu od 1363 r. 
posiadał nieruchomość przy ul. św. Katarzyny (AmWr,         
G 1,2, k. 246), po kilku latach zastąpioną tą ostateczną, przy 
pl. Nankiera, obok lubiąskiej.

16    AmWr, G 1,4, k. 84v, 87-87v.

17   AmWr, G 1,4, k. 87v. Przejazd wzmiankowano też w 1388 r.: 
monchaw durchuart von Henrichaw (AmWr, G 1,6,                 
k. 133v).
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Wykorzystując wartość kompleksu nieruchomości, 
mnisi obciążali je czynszami wykupnymi, czyli korzy-
stali z kredytów zabezpieczanych na prawie własności 
posesji. Tę kwestię tu jednak pomińmy, zamiast tego 
skupiając się na próbie ustalenia, na którym z naroży 
Nowego Targu należy szukać posiadłości cystersów. 
Samo nazywanie biegnącej obok przecznicy „uliczką” 
tylko do pewnego stopnia zawęża liczbę możliwych 
wariantów, wykluczając główne arterie komunikacyjne 
miasta. Jedyne zaś w miarę konkretne wskazanie loka-
lizacji pochodzi z 1375 r., kiedy to Pecze Beyr sprzedał 
Peczemu von Vsik posesję „przy św. Jakubie w uliczce” 
(by sinte Jocobe in deme geschin) naprzeciwko „dworu 
panów z Henrykowa” (hirren hof von Heinrichow)18. 
Niestety wszystkie kolejne zapiski odnoszące się do po-
sesji przy owej uliczce, lokalizowanych w stosunku do 
posiadłości henrykowskiej, nie operowały podobnym 
nawiązaniem do znanych dziś punktów orientacji19, 

podobnie jak w przypadku sąsiednich domów przy 
Nowym Targu poprzestawano na odniesieniu ich do 
jakiegoś narożnika i nieruchomości należącej do mni-
chów20. Traktując dosłownie położenie uliczki „przy św. 
Jakubie”, powinniśmy brać pod uwagę ul. Drewnianą, 
wychodzącą niegdyś naprzeciwko kościoła franciszka-
nów, lub ewentualnie równoległą ul. Jodłową, co zawę-
ża możliwości lokalizacji dworu henrykowskiego do 
trzech parcel narożnych przy północnej pierzei Nowe-
go Targu (dwa naroża z Drewnianą i jedno z Jodłową). 
Oczywiście świadom jestem pokrętnej logiki ówcze-
snych opisów, czego najlepszym dowodem jest regular-
ne lokalizowanie „naprzeciwko”, a czasem „obok św. Ja-
kuba” pewnej posesji narożnej ul. Łaciarskiej, naprawdę 
położonej przecież naprzeciwko klasztoru św. Klary21. 
Niemniej umieszczenie nieruchomości henrykowskiej 
przy północnej pierzei placu także pozostaje w zgodzie 
z możliwą interpretacją spisów podatkowych z lat 1391 
i 1403/140422. Co ciekawe, według pierwszego z nich 
nieruchomość Agnieszki z Głogowa, którą w 1380 r. 
w zapisce w księdze ławniczej umiejscawiano naprze-
ciwko dworu henrykowskiego, a w 1388 r. naprzeciwko 
przejazdu należącego do mnichów, położona była przy 
ul. Jodłowej (AmWr, G 1,4, k. 264v; G 1,6, k. 133v; Go-
liński 2008, nr K7.262). Tymczasem według drugiego 
ze wspomnianych spisów nieruchomość magistra Jana 
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18     AmWr, G 1,4, k. 44v; Schultz 1871, s. 261. Już wcześniej przy 
okazji jej kupna przez Peczego Beyer od Richarda von Gobin 
w 1362 r. pisano, iż leży ona „by sancte Jocobe” (AmWr, G 1,2, 
k. 161v; G 1,3, k. 174). Ten sam Richardus de Gobin musiał 
mieć tam też inne nieruchomości, skoro w 1364 r. sprzedał 
Małgorzacie de Lesen i Katarzynie Wynerynne budynek usy-
tuowany „na rogu koło św. Jakuba” (AmWr, G 1,2, k. 238v).

19     W 1376 r. Piotr Gurge sprzedał Klarze Sidinbergynne posesję 
„in deme geschin by der hirren hof von Heinrichow“ 
(AmWr, G 1,4, k. 107v, 109v). Wówczas też Henryk 
Wunschilberg sprzedał Mikołajowi Orban posesję obok 
wspomnianej Sydinbergynne położoną „in dem geschin by 
der hirren hof von Heinrichow“ (AmWr, G 1,4, k. 113v). 
W 1377 r. rzeczony Mikołaj Orban sprzedał Katarzynce 
Schriberynne posesję obok „Sidinberg(i)nne w geschin 
by der hirren hof von Heinrichouwe“ (AmWr, G 1,4,
 k. 185v). Także w 1377 r. Klara Sidinbergynne sprzedała 
Piotrowi Mulich posesję obok „herren hof von Henrichow”                                                           
i Mikołaja Orban (AmWr, G 1,4, k. 153). W 1380 r. Maciej 
Bogener sprzedał Agnieszce von Glogow posesję i pustą 
posesję (vuste erbe) obok, położone „przy Nowym Targu 
w uliczce” (by dem nwen markte in dem geschin) naprze-
ciwko „hern hof von Heinrichow” (AmWr, G 1,4, k. 264v). 
W 1386 r. Mikołaj Mulich sprzedał Mikołajowi Schebicz po-
sesję „in dem geschin keyn der Munche hof obir von Hein-
richaw“ (AmWr, G 1,5, k. 171v). W 1388 r. Piotr Plener 
sprzedał Maternowi Rempel posesję obok Agnieszki von 
Glogaw naprzeciwko „monchaw durchuart von Henri-
chaw” (AmWr, G 1,6, k. 133v). W 1401 r. mgr Jan Goltberg 
przekazał Hansowi Seller (?) posesję naprzeciwko „monche 
von Heinrichaw brewhus” (AmWr, G 1,9, k. 89).

20  Przykładowo w latach 1420–1425 na rogu naprzeciwko 
„Monche von Henrichow hof” / „monche haus von Henri-
chaw” swój dom miał Piotr vom Czindel, po nim od 1431 r. 
Stefan Festinberg, potem Mikołaj Sommer i jego syn Maciej 
Molner, od 1442 r. Tomasz Lewtke (AmWr, G 1,12, k. 203v, 
205, 400; G 1,13, k. 266v, 284v, 284v–285; G 1,14, k. 429).         
W 1498 r. na rogu naprzeciwko „her abt zu Heinrichaw 
haws” miała dom „alde Crowelynne” (AmWr, G 1,20, k. 57).

21   AmWr, G 1,6, k. 64v; G 1,7, k. 167v; G 1,16, k. 26, 126v, 176.
22  Według pierwszego „here(di)tas monachor(um) de Heyn-

richaw” obciążało 5 skojców nieokreślonego podatku (za-
-pewne od nieruchomości) i wiardunek de taberna, czyli 
za uprawnienia piwowarskie. Identyczne obciążenia poda-
je drugi spis, kiedy to Konrad Briger uiszczał podatek „de 
he(reditate) dominorum de Heynrichaw” (Goliński 2008, 
nr K7.297-298, K8-3.482). Byłaby to więc pełnoprawna 
działka „mieszczańska” o dużej powierzchni, wynoszącej 
hipotetycznie 2000 łokci kwadratowych (przyjmując staw-
kę 0,25 skojca od 100 łokci kwadratowych, wyliczoną dla 
okolic peryferyjnych w stosunku do Rynku, zob. Goliński 
2008, s. 8–9).
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Goltberg, którą w 1401 r. zlokalizowano naprzeciwko 
browaru mnichów henrykowskich, leżała przy „małej 
ulicy” (platea parua), czyli Drewnianej (AmWr, G 1,9, 
k. 89; Goliński 2008, nr K8-3.447). Informacje te nie 
przybliżają nas do wskazania konkretnego naroża przy 
Nowym Targu, jakkolwiek zawężają pole wyboru do 
dwóch w jednym bloku działek, zamkniętym ul. Jodło-
wą i Drewnianą, czyli tym, po którego drugiej stronie, 
naprzeciwko św. Jakuba, leżała przy narożu z ul. Jodłową 
posesja cysterek z Trzebnicy. Skądinąd ulokowanie po-
siadłości mnichów dokładnie w tym samym pasie roz-
planowania miasta, w którym w XIV w. umieszczono 
nieopodal domy dwóch innych, wymienionych wyżej 
klasztorów cystersów, a także, jeszcze bliżej, wspomnia-
nych mniszek z Trzebnicy (przed 1348) oraz biskupa 
lubuskiego (przed 1346, przy obecnej ul. Piaskowej), 
nie mogło być przypadkowe, znacząc pewien regres 
własności mieszczańskiej (Goliński 1997, s. 122, 125).

d. Dwory książęce

Dwukrotnie w ciągu średniowiecza posesje umiej-
scawiane wówczas przy Nowym Targu nabyli książęta 
śląscy, jednak ich własność nie była tu trwała. Według 
wpisu do księgi ławniczej z 5 XI 1361 r. dwaj patrycju-
sze, Pecze Swarcze i Pecze Beyer, sprzedali księciu Kon-
radowi (herczog Conrad) „dwór i kamienicę” (hof vnd 
steinhus) przy Nowym Targu, byłą własność Kunstila23. 
Chodziło o nieruchomość, której dotychczasowi wła-
ściciele niczym nie wyróżniali się pośród mieszczań-
skiego otoczenia24. Dwór, względnie kamienica księcia 
Konrada wspominane były regularnie do 1379 r., zda-
rzało się, że wskazywane jako leżące naprzeciwko in-
nych posesji (AmWr, G 1,2, k. 153, 270v; G 1,3, k. 187; 
G 1,4, k. 70, 173v, 176, 239v; por. Schultz 1871, s. 261). 
Niedługo potem, 18 III 1381 r., zarejestrowano doko-
nany między samymi mieszczanami obrót byłą pose-

sją księcia Konrada i jako taką określano tę nierucho-
mość aż do 1397 r.25 Ze względu na daty nabycia (1361) 
i zbycia (1379–1381) kamienicy pod imieniem Konra-
da kryć się musiały dwie osoby, ojciec i syn, książęta 
oleśniccy, Konrad I (zm. 1366) i Konrad II (zm. 1403), 
który w takim razie wyzbył się domu jeszcze za życia. 
Same fakty zainteresowania książąt posiadaniem do-
mów we Wrocławiu w XIV w., a więc przed wytworze-
niem się obradujących w tym mieście ogólnośląskich 
organów stanowych, czy też urzędu starosty zwierzch-
niego prowincji, wciąż wymagają właściwego wytłuma-
czenia.

Z wspomnianymi wyżej piszący te słowa raczej 
niesłusznie próbował łączyć okoliczność pojawienia się 
w okolicy kilku nieruchomości należących do zna-
czącej w księstwie wrocławskim rycerskiej rodziny 
von Borschnitz (Goliński 1997, s. 127–128). Cytowa-
ny wyżej spis czynszu z lat 50. XIV w., przypomnijmy, 
wspominał o pani von Porsnicz, właścicielce posesji 
zidentyfikowanych przy wschodniej pierzei ul. Piasko-
wej. Spisy podatkowe z 1391 i 1403/1404 r. wymieniały 
obciążoną 5 kwartnikami szosu „hereditas domini Bor-
snicz”, przy czym ten pierwszy lokalizował ją obok św. 
Jakuba, a drugi precyzyjnie przy ul. Jodłowej26. Równo-
cześnie kolejną, obciążoną 9 halerzami posesję należą-
cą do Kunegundy von Borssnicz wymieniał przy rów-
noległej „małej ulicy”, czyli Drewnianej, i jeszcze jedną, 
największą, ponieważ opodatkowaną ½ wiardunka, 
posiadaną przez Konrada Borssnicz – koło (klasztoru) 
św. Katarzyny (czyli przy tejże ulicy, zob. Goliński 2008, 
K8-3.449, 551). Prócz zastanawiającego niewielkiego 
oddalenia związek powyższych nieruchomości z sa-
mym Nowym Targiem ograniczał się do częstego loka-
lizowania ich przez średniowiecznych pisarzy właśnie 
przy tym placu, co raz jeszcze powinno nakazywać nam 
czujność przy interpretowaniu ówcześnie podawanych 
adresów. Niemniej dobrze potwierdzone w latach 1353, 
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23   Księcia przed sądem miejskim reprezentował Nicze Falkin-
berg (AmWr, G 1,2, k. 145v).

24    Kunstil kupił tenże „dwór” w 1353 r. (kiedy wspomniano, że 
mieszkał tam wcześniej Cunot vom Luban) od Nickila Ry-
chil i Hansa sołtysa z Schonefelt (AmWr, G 1,1, k. 256v).

25  Henryk Slancz w imieniu Gronthina sprzedał ją Piotrowi 
Stelmecher z Trzebnicy wraz żoną i dziećmi. AmWr, G 1,5, 
k. 2; G 1,7, k. 41; G 1,8, k. 154; por. Schultz 1871, s. 261.

26  Goliński 2008, nr K7.240, K8-3.423. Także w 1396 r. wspo-
mnieć miano o posiadłości Konrada von Borsnicz przy              
ul. Jodłowej (Schultz 1871, s. 261).
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1356 i 1377 sąsiedztwo posiadłości Agnieszki wdowy 
po Konradzie von Borschnitz z posesją, która – jak 
wyżej opisano – została nabyta przez księcia Konrada 
I oleśnickiego, pozwala na umiejscowienie tej ostatniej 
przy wschodniej pierzei Nowego Targu, względnie jej 
przedłużeniu, czyli ob. ul. Piaskowej27.

Drugim z władców, który nabył dom w tej okolicy 
po stuletniej przerwie, był Fryderyk I książę legnicki 
(zm. 1488)28. Stało się to zapewne między 1475 a 1485 
r., z którego to okresu nie zachowała się księga ławni-
cza. Oto bowiem począwszy od 13 I 1486 r. w zapiskach 
pojawia się regularnie „herczog Fridrichs hof / haws / 

erbe”, posiadłość ulokowana „przy Nowym Targu”, lub 
bez wskazania nazwy ulicy, niekiedy naprzeciwko in-
nych posesji (AmWr, G 1,19, k. 3v, 62, 90, 245v–246, 
270; G 1,20, k. 50v, 75, 90v; Schultz 1871, s. 261, przyp. 1, 
s. 263). W tym przypadku dysponujemy dodatkowymi 
danymi pozwalającymi nieco uściślić położenie nieru-
chomości. Seria zapisek mówi o pewnym domu usytu-
owanym naprzeciwko kościoła, względnie klasztoru św. 
Jakuba, koło przejazdu księcia Fryderyka (herczog Fre-
drichs durchfart, zob. AmWr, G 1,19, k. 78v, 152v, 156, 
182; G 1,20, k. 115v, 125–125v), albo naprzeciwko św. Ja-
kuba z tyłu dworu księcia Fryderyka (herczug Fridrichs 
hoff, zob. AmWr, G 1,19, k. 284), wreszcie koło św. Ja-
kuba obok przejazdu księcia legnickiego (furstin von 
Legnicz durchfart, zob. AmWr, G 1,19, k. 285v). Równo-
legle wzmiankowano dom narożny położony przy Bra-
mie NMP (bey Vnsser Liebin Frawen thore, względnie 
naprzeciwko tejże bramy), obok dworu księcia Frydery-
ka (zcunehste herczoge Ffredrichs hoffe, zob. AmWr, G 
1,19, k. 110v, 287, 302), według innego opisu: „na rogu, 
jak się poza miasto z Nowego Targu na Piasek idzie, koło 
posesji księcia Fryderyka”29. Z powyższego można więc 
wnioskować, że ta ostatnia usytuowana była nie przy 
samym Nowym Targu, ale przy zachodniej pierzei wy-
biegającej zeń wówczas anonimowej ul. Piaskowej, prze-
cinając w poprzek przynowotarski blok działek, skoro 
usytuowany z tyłu przejazd w głąb posesji wychodził na 
obecny pl. Nankiera lub na prowadzącą doń ul. Drew-
nianą. Niejednorodność własnościową okolicy podkre-
ślała dodatkowo obecność wzmiankowanej równolegle 
i usytuowanej naprzeciwko (a więc nieopodal dworu bi-
skupów lubuskich, późniejszego Arsenału Piaskowego) 
posesji opata św. Wincentego, czyli klasztoru premon-
stratensów na Ołbinie (AmWr, G 1,19, k. 90, 245v–246; 
G 1,20, k. 75). Dwór książąt legnickich wrocławianie 
konsekwentnie wiązali z imieniem zmarłego Piasta, aż 
znów odpowiadało to stanowi faktycznemu, od kiedy 
władzę w księstwie legnickim objął Fryderyk II (1498). 
Później nieruchomość znalazła się w rękach księcia zię-
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27  W 1353 r. Nickil Rychil zbył pani von Porsnicz, byłej żo-
nie pana Konrada, samą działkę (houestat), względnie po-
sesję (erbe), szerokości z przodu 18 łokci bez 1/2 ćwier-
ci i z tyłu 14,5 łokcia, położoną koło Cunoda vom Luban 
(AmWr, G 1,1, k. 246). W tym samym roku posesja von 
Porsnicz ulokowana była koło nieruchomości, którą Nic-
kil Rychil i Hannus sołtys z Schonefelt zbyli Kunstilowi                                        
i gdzie mieszkał Cunot vom Luban (AmWr, G 1,1, k. 256v). 
W 1356 r. Agneszka von Porsnicz zapisała dwór koło 
Kunstila córce Kunegundzie (AmWr, G 1,1, k. 325), 
a w 1377 r. posiadłość Agnieszki von Bursnicz i jej córki 
Conczne umiejscowiono koło posesji księcia Konrada 
(AmWr, G 1,4, k. 173v). Niejasne pozostaje, jak do po-
wyższych ma się umiejscowiona w 1351 r. przy Nowym 
Targu nieruchomość von Porsnicz położona koło pose-
sji Hansa Vlinbruch zbytej Peczemu Swarcze (AmWr, 
G 1,1, k. 203v). Istniał bowiem także dwór, który 26 I 1353r. 
Zofia von Porsnicz zapisała siostrzenicom Dorocie i Zofii 
i w którym wówczas mieszkała (AmWr, G 1,1, k. 235), a tak-
że nieruchomość jakiejś panny von Porsnicz w 1364 r. poło-
żona koło Agnieszki Brunchyninne (AmWr, G 1,2, k. 214v), 
w 1370 r. będąca już posiadłością pani von Borsnicz przy 
Nowym Targu obok Mikołaja Goswin lub Agnieszki Bru-
nynne (AmWr, G 1,3, k. 67, 74v, 76). Wreszcie w 1372 r. jakiś 
„herren hof von Borsnicz” umiejscowiono koło posiadłości 
po Mikołaju z Ducha Świętego (AmWr, G 1,3, k. 210; Schul-
tz 1871, s. 261). Imię Konrad zbyt często występowało w tej 
rozgałęzionej rodzinie, aby tylko na jego podstawie móc 
dokonać identyfikacji wspominanych wyżej osób. Z Wro-
cławiem w ciągu całego XIV w. związani byli m.in. Konrad 
starosta księstwa, jego syn imiennik oraz dwaj wnukowie 
imiennicy. Drogą do nabycia miejskich nieruchomości nie 
było raczej dziedziczenie, gdyż małżonki Borschnitzów wy-
wodziły się z rodzin rycerskich. Zob. Jurek 1996, s. 207–209.

28   Pomijając fakt, iż w 1471 r. wspomniano o byłym domu 
„weissen herczogynne” tamże (Schultz 1871, s. 261). Białą 
księżną określano Dorotę, córkę kotlarza Nikodema Reyn-
kenberga, zmarłą 6 I 1471 r. żonę Konrada (X) Białego 
Młodszego, ostatniego z Piastów oleśnickich (Jasiński 1975, 
s. 193).

29  AmWr, G 1,19, k. 209v; por. G 1,20, k. 90v. Zob. także już 
wyżej wspomniane dom i ogród na rogu „zuneste an der 
herschafft von Legnicz hoff” (AmWr, G 1,19, k. 255).
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bicko-oleśnickiego Karola I, który w 1525 r. odsprzedał 
ją miastu (Klose 1847, s. 262; Goliński 1997, s. 126).

e. Hanzeatyckie nazwy domów

Z odnotowywaną od końca XIV w. nazwą pierzei 
zachodniej placu, „Strona Pomorska”, dobrze kore-
spondują potwierdzone jedynie w 1360 r. trzy miana 
tamtejszych posesji: Helsing or, Schone or (= Skanör) 
i Rezeheubt (= Rixhöft, Przylądek Rozewie). Według 
ustaleń Paula Feita chodzić mogło o domy nr 44, 43 
i 41/42, a późniejsze godło i nazwa kamienicy nr 44 kon-
tynuowały związki z żeglugą: „Meerschiff ” (1700), „Se-
eschif ” (1731), „Blaues Schiff ” (1825)30. Nazwy związa-
ne z punktami nawigacji bałtyckiej i z portami w rejonie 
Sundu (Helsingør – po polsku Elsynor na Zelandii 
w Danii, Skanör w Skanii w Szwecji) stanowią oczywi-
ste świadectwo, skądinąd potwierdzonego, w tym cza-
sie uczestnictwa wrocławian w żegludze hanzeatyckiej. 
Ale też nie sposób wytłumaczyć zarzucenia stosowania 
przynajmniej na piśmie podniesionych nazw domów. 
Ze względu na wyjątkowość zasygnalizowanych raptem 
czterech zapisek umieszczonych w księdze ławniczej na 
przestrzeni od maja do września 1360 r. (daty wpisów 
nie muszą odzwierciedlać sekwencji wydarzeń), warto 
je w tym momencie przytoczyć:

– Nickil Beme sprzedał swemu szwagrowi Henry-
kowi pisarzowi miejskiemu dwa „gebude” zwane „hel-
sing or” i „schone or” położone przy Nowym Targu 
koło Henryka Brwer (G 1,2, k. 90),

– Hanke Bwdessin sprzedał Nickilowi Beler posesję 
(erbe) zwaną Rezeheubt położoną koło posesji Henry-
ka pisarza miejskiego (G 1,2, k. 90v),

– Henryk pisarz miejski sprzedał kowalowi Hen-
rykowi Beler dwie posesje zwane Rezeheubt położone 
przy Nowym Targu na rogu31, z tyłu niego (Henryka 
pisarza?) (G 1,2, k. 96),

– Henryk pisarz miejski sprzedał Henrykowi Bo-
tener „gebude” zwane Helsingor przy Nowym Targu 
(G 1,2, k. 104v).

Obie nazwy skandynawskie, jak widać, odnosiły 
się konkretnie do obiektów kwalifikowanych słowem 
gebude. Pod pojęciem tym w realiach XIV-wiecznego 
Wrocławia krył się budynek formalnie niższej kate-
gorii niż zwykły dom (haws), w przypadku własności 
prywatnej gruntu często mający odrębnego odeń wła-
ściciela (lub stojący na gruncie miejskim), zasadni-
czo przeznaczony pod wynajem (por. Goliński 2008a, 
s. 37; 2011, s. 62). Stan taki nie musiał się przenosić na 
wygląd budynku, gdyż takowe występowały nawet przy 
Rynku, ale też rejestrowane na ratuszu akty przekaza-
nia własności często były fikcją, kryjąc umowy wynaj-
mu (np. Goliński 2011, s. 202–203, 210). To ostatnie 
poniekąd tłumaczy częstą wymianę posiadaczy, która            
w takim razie była wynikiem nie tylko wzmożonych 
obrotów na rynku nieruchomości, co dawniej próbo-
wano tłumaczyć mieszczańskimi spekulacjami. Z kolei 
nazwa „Rozewie” była odnoszona aż do trzech pełno-
prawnych posesji (erbe), pod którymi zwykle rozu-
miano działki wraz z mieszczącą się na nich zabudo-
wą. Wymienionym wyżej osobom trudno przypisać 
bezpośrednie związki z handlem hanzeatyckim. Pośród 
nich wyróżniał się jedynie Hanko Budziszyn, osoba ak-
tywna na miejskim rynku nieruchomości, wchodząca 
w skład patrycjuszowskiego konsorcjum skupujące-
go za ogromne kwoty posiadłości ziemskie i dochody, 
udzielającego kredytów pod zastaw, a więc potencjalnie 
mogący też inwestować w przedsięwzięcia kupieckie 
(Pfeiffer 1929, s. 138–139). Zamożny i spowinowaco-
ny z patrycjatem pisarz miejski Henryk także znany był 
z inwestycji w nieruchomości (zob. Witzendorff-Rehdi-
ger 1960, s. 12, nr 14; Żerelik 1991, s. 100, 106, nr 10).

f. Żeńskie konwenty mieszczańskie, przytułki 
i domy altarzystów

Rejon Nowego Targu, położony między dwoma 
zespołami klasztorów mendykanckich, koncentrował 
wyraźną część wrocławskich fundacji na rzecz wspól-
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30 Schultz 1871, s. 261; Feit 1914, s. 303–309; Goerlitz 1941, 
s. 7–14; Goliński 1997, s. 131. Do powyższych okoliczności 
nawiązują studia K. Wachowskiego nt. śladów związków 
kultury materialnej Śląska z kręgiem nadbałtyckim.

31   Stąd 4 XII 1360 r. posesja Belera została wskazana jako le-
żąca naprzeciwko innej, usytuowanej na rogu (AmWr, G 
1,2, k. 114).
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not samotnych mieszczek (tzw. beginek i tercjarek), 
wpisując się w charakteryzującą się ich występowaniem 
dzielnicę w kształcie łuku ciągnącego się od ul. Szew-
skiej po Krawiecką. Podsumowując przykładowo dane 
spisów szosu z lat 1391 i 1403, przy wschodniej pierzei 
obecnej ul. Piaskowej („Pod Malarzami”) wymieńmy 
konwenty Ciuium32 i Katherine Wogerynne, przy ul. 
św. Katarzyny zaś – Pauli Procz (Proczsch), Hermanni 
(potem Swarczynne) oraz Goltsloerynne (AmWr, K 7, 
k. 14–16; K 8, k. 31–32). Tę listę można kontynuować, 
posługując się danymi z dłuższego okresu33. Żywot czę-
ści tego rodzaju fundacji był krótki, zmieniały też one 
nazwy w zależności od aktualnego patrona (Goliński 
1997, s. 132–133). Część z nich pełniła również funkcję 
przytułków. Poniżej w przypisie wspomniano np. o kon-
wencie ufundowanym przez Franciszka piszącego się 
ze Złotoryi. Stało się to w 1349 r., kiedy majster Francz-
ke von deme Goltperge przekazał rajcom posesję koło 
swego domu mieszkalnego, jako tzw. zelegerete (funda-
cję dla ratowania duszy) na wieczyste mieszkanie sze-
ściu biednych34. Do jego funkcji nawiązuje też zapiska 
informująca o „domu Bożym” przy wschodniej pierzei 
Nowego Targu, który wspomniany Franczke „dał bied-
nym”, i o czynszu przeznaczonym dla tychże biednych, 
„di in deme gotishwze wonen” (AmWr, G 1,1, k. 112v).

W takim sąsiedztwie nie mogły dziwić pojawiają-
ce się później mieszkania duchownych, i to nie tylko 
takich, którzy wchodzili we własność domów drogą 
dziedziczenia i niekoniecznie w tym miejscu naprawdę 
rezydowali35. Chodzi tu przede wszystkim o dom alta-
rzystów „Pod gwiazdą” (mit dem Sterne / zum Sterne) 

przy Nowym Targu (1473, 1498, 1499, zob. AmWr, 
G 1,17, k. 447v; G 1,20, k. 77, 96, 106–106v; Schultz 
1871, s. 261–262). Inny dom altarzystów od św. Marii 
Magdaleny, oznaczany jako szósta z kolei, licząc od No-
wego Targu, posesja położona naprzeciwko klasztoru 
dominikanek (1558), był wmiznakowany od 1450 r., 
a od 1454 posiadał regulamin zbliżający go do zakon-
nego konwentu (AmWr, K 11, s. 74; Dola 1981, s. 209–
210). Od czasów luksemburskich miasto zabezpieczało 
się przed „dziedzicznym” nabywaniem nieruchomości 
przez kler. Za praktyczny przykład takich działań niech 
służy tu wpisana do liber traditionum umowa z 1482 r. 
o przekazaniu przez Barbarę Slewitzyn jej bratu, księ-
dzu Antoniemu Leiszke, „domu i działki na Nowym 
Targu, na rogu, naprzeciwko kowala, jak się idzie na 
Jodłową”. Zastrzeżono w niej, iż nowy właściciel nie tyl-
ko będzie, jak świeccy, uiszczał szos miastu, ale po nim 
posesji nie przejmie inny duchowny, zgodnie z tym, co 
mówi „stary list” (AmWr, G 9, 1, k. 2v; Rehme 1909, 
s. 220, nr 300; Goliński 1997, s. 133).

g. Struktura zawodowa mieszkańców okolicy

Wiarygodne rozeznanie w przekroju zawodowym 
mieszkańców okolicy placu Nowy Targ dają spisy po-
datkowe z lat 1391 i 1403/1404. Jako wiążące przyję-
to tu dane tylko tych wszystkich osób, które uiszczały 
podatek od rzemiosła – de opere. Ze względu na nie-
precyzyjność topograficzną starszego spisu, zestawiając 
z nim młodszy, z konieczności musiano uwzględnić 
wraz z Nowym Targiem także obecną ul. Piaskową, 
ówczesną Przy Bramie Nowej, obecną św. Katarzyny 
i ówczesną Piekarską (odcinek obecnej Kotlarskiej). 
Spisy obejmują przy tym wyłącznie podatników tzw. 
niższej klasy, co oznacza pominięcie najzamożniejszej 
części właścicieli nieruchomości. Poniższe dane mogą 
różnić się nieco od wcześniej publikowanych, gdyż w 
zestawieniu oparto się na edycji obu źródeł (Goliński 
2008, K7 i K8):
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32   Stadt Convent – 1436 (Schultz 1871, s. 261). Por. AmWr, 
K 11, s. 63.

33   W latach 1433, 1446 i 1473 wspomniano o konwencie Schuf-
fenera, 1418 – Busserynne, 1498 – Davida Jentscha, 1377 
– Steinkellerynne, 1398 – Franczkego, 1396 – Niclosa Lem-
berga. W 1395 r. pod nadzorem rady znajdował się konwent 
fundowany przez Franciszka de Goltberg (Schultz 1871,             
s. 261–262, 288–289).

34   AmWr, G 1,1, k. 97v–98; Rehme 1909, s. 175, nr 148.
35   Zdarzali się wśród nich przedstawiciele wyższego ducho-

wieństwa, jak występujący w latach 1365–1368 prepozyt lu-
buski (AmWr, G 1,2, k. 325v, 332v, 385, 439v), czy w 1428 
r. Niclas Goltberg wrocławski kanonik katedralny (AmWr, 
G 1,13, k. 124v).
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Zawód
1391 1403/1404

posesjonaci najemcy razem posesjonaci najemcy razem
nożownik – messirsmed 1 1 –

pergamenista – pergamenista, parmynter 1 1 2 2 2 4
różańczarz – paternosterer 1 1 1 1

krawiec – sartor 1 1 7 7
bednarz – doleator, botener, legeler 3 3 3 1 4

szewc – sutor 4 4 4 2 6
piekarz – pistor 2 1 3 12 8 20

szklarz – glaser, glazer 1 1 4 4
ślusarz – slosser 1 1 2 2

pucharnik – bechrer 1 1 2 1 3
kowal – faber 1 1 1 1

prządek – garnczuger – 1 2 3
rękawicznik – hanczmecher – 5 5

mieczownik – klynginsmed, gladiator – 2 2
kaletnik – perator – 3 3

paśnik – cingulator – 2 2
ubijacz wełny – wollinsloer – 1 1

malarz – moler – 2 2
pantoflarz – tryppynmecher – 2 2

kamieniarz – steynmecze – 1 1 2
płaszczarz – menteler – 1 1

murarz – murer – 2 2
straganiarz – hokener – 5 5

łaciarz – altbusser – 1 1
kuśnierz – korssener – 1 1
przekupień – institor – 1 1

woźnica – furman – 2 2
tokarz – dresler – 2 2

rzeźnik – carnifex – 3 3
nieujawnione zawody 12 2 14 4 4 8

płatnicy de taberna 17 4 21 20 17 37

Poza skupiskami piekarzy z okolic Bramy Nowej           
i ul. Piekarskiej czy rzeźników korzystających z bliskości 
miejsca pracy w jatkach, wręcz uderza reprezentowana 
w okolicy placu różnorodność branż i zawodów, przy 
jednoczesnej typowej obecności browarnictwa (płatni-
cy de taberna) na pełnoprawnych działkach mieszczań-
skich. Szczególną mozaikę zawodową tworzyła „Stro-
na Pomorska”. Do cech charakterystycznych Nowego 
Targu na tle reszty miasta można zaliczyć skupienie się 
tu pergamenistów (wraz z ul. Piaskową) i ewentualnie 

pucharników z tokarzami (pierzeja zachodnia) oraz           
w mniejszym stopniu malarzy, bednarzy i straganiarzy. 
W związku z powyższym warto zauważyć odnotowanie 
w 1441 r. przy Nowym Targu domu niegdyś należącego 
do Mikołaja pergamenisty miejskiego (Stadpermynt-
ter), a więc będącego na usługach rady, oraz posiadanie 
jednej z tutejszych posesji w latach 1469–1473 przez 
Mikołaja Illuminatora, czyli malarza książkowego 
(AmWr, G 1,14, k. 404v; G 1,17, k. 317, 452). Nieodle-
głą specjalizację reprezentował introligator Gregor Bo-



206

chenbinder wraz z żoną Katarzyną, w 1451 r. właściciel 
narożnego domu „vndir den legelern” (AmWr, G 1,15, 
k. 395v). Kiedy wreszcie nie dziwi występowanie ludzi 
związanych zawodowo z władzami miasta, to pewną 
ciekawostką jest pojawienie się w 1437 r. Wincentego 
pisarza biskupiego (Byschwffs schreiber) albo Tomasza 
Seylheymer kowala biskupiego (vnser gnedigen hern 
Bischoffis Smed), w 1472 r. współwłaściciela z żoną 
Katarzyną dwóch domów przy Nowym Targu (AmWr, 
G 1,14, k. 227; G 1,17, k. 381–381v).

h. Zagospodarowanie placu. Urządzenia 
handlowe i nawierzchnia

Powstanie Nowych, inaczej Małych Jatek usytu-
owanych wzdłuż obecnej ul. Kotlarskiej wiązane jest 
w historiografii ze sprzedażą 18 V 1266 r. przez księ-
cia trzem mieszczanom 24 jatek mięsnych „na Nowym 
Targu” (SUB, 3, nr 537). Prawdopodobnie w 1350 r. 
liczbę ich podniesiono do 30 (por. Regesty Śląskie 1983, 
nr 256; Markgraf 1884, s. 173; Goliński 1991, s. 29). 
Spis szosu z 1403 r. nie pozwala ustalić liczby rzeźni-
ków z Nowych Jatek, w 1499 r. było ich 38 (AmWr, 
K 8, k. 17v–18; Klose 1847, s. 268; Markgraf 1884, 
s. 173). Wśród nich kryć się mogli m.in. użytkownicy 
mieszkań wzniesionych wbrew wcześniejszym zaka-
zom rady ponad ich sklepami36. Spis podatkowy z 1558 
r. wyliczał w Nowych Jatkach 30 lub 31 rzeźników – 
w jednym rzędzie 16, w drugim 14 lub 15, w tym jedne-
go zamożniejszego (członka wyższej klasy podatkowej, 
zob. AmWr, K 11, s. 117–121; Goliński 1997, s. 135).

Na właściwym Nowym Targu pierwotnie mieściła 
się jakaś część ław piekarskich posiadanych przez miesz-
czan na podstawie książęcych przywilejów z 31 XII 
1271 i 28 IX 1273 r. (zezwolenia na budowę odpowied-
nio 16 i 32 stanowisk sprzedaży pieczywa, zob. SUB, 4, 
nr 153, 209; Markgraf 1884, s. 178). W 1338 r. pisano 
o pewnych dwóch ławach chlebowych, jednej na No-
wym Targu i drugiej na Starym (czwu brotbenke, eyne 

vf dem nwenmarkte vnd di andir vf dem alden)37. Ostat-
nia wzmianka o ławie nowotarskiej pochodzi z 1354 r. 
(Markgraf 1896, s. 136; Goerlitz 1907, s. 51, nr 15; Goliń-
ski 1991, s. 31; 1997, s. 134). Niegdyś sądzono, że likwi-
dacja stoisk nowotarskich związana była ze skupieniem 
wszystkich ław na Rynku (Starym Targu) w budynku 
szmatruza, ponoć wzniesionym około połowy XIV w. 
Obecnie przyjmuje się, że ów szmatruz wzniesiono 
wcześniej, w ciągu 1. tercji XIV w. (zob. Czerner 2002, 
s. 145–146), co nie zmienia faktu umieszczenia w tym 
budynku od jakiegoś momentu właśnie wszystkich ław.

W świetle przepisów cechowych z przełomu XIII 
i XIV w. i wilkierza z 1327 r. przez trzy dni w tygodniu 
na Nowym Targu mieli handlować „ubodzy przekup-
nie” vel „ubodzy kramarze”, obecni na Starym Targu 
przez cztery, potem trzy pozostałe dni, gdyż w niedzie-
lę i święta (w świetle późniejszego ze wspomnianych 
źródeł) stać mogli pod kościołami (BU 1870, nr 68, 
p. 4; Markgraf 1884, s. 186; 1986, s. 136; Goliński 1991, 
s. 93. I oni, zdaniem Hermana Markgrafa, kiedy prze-
nośne stragany zastąpili stałymi budami, przenieśli się 
około połowy XIV w. na Rynek (Markgraf 1884, s. 186; 
1896, s. 136; Goliński 1997, s. 134). Ich działalność 
z pewnością jednak nie wyczerpuje słabo uchwytnego 
źródłowo problemu handlu drobnego lub prowadzone-
go w „niszowych” branżach, na stanowiskach związa-
nych nietrwale z gruntem, a zwłaszcza okazjonalnego, 
uprawianego przez przyjezdnych i w trakcie jarmar-
ków38. Niemniej stopniowo wzrastająca rola handlo-
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36  Już w 1350 r. wspomniano jatkę w Nowych Jatkach 
 z „domkiem” – mit deme hwsechin (AmWr, G 1,1, k. 138).

37   AmWr, G 1,2, k. 18-18v; Markgraf 1896, s. 136. Pośrednim
świadectwem są też wzmianki o ławach na Starym Targu, 
który to adres byłby może niepotrzebny, gdyby nie istniały 
ławy gdzie indziej usytuowane. Np. w latach 1347 i 1348: 
„brotbanc, di do lit vf deme aldin markte” (AmWr, G 1,1, 
k. 50, 53v, 58, 86–86v). Niewykluczone, że te ostatnie były 
identyczne ze „starymi ławami” wzmiankowanymi w 1345 r.: 
„di Brotbanc di do lit vndir den aldin benkin” (AmWr, G 1,1,
 k. 10). Wtedy na Nowym Targu znajdowałyby się „nowe ławy”.

38     Por. Markgraf 1884, s. 189, o obecności straganiarzy z cechu 
tzw. Partkrämer także poza Rynkiem. Jednak użytkowane 
przez nich otwarte stragany wymagały ukrycia pod jakimś 
dachem, co wyklucza zainteresowanie pustym placem. Zja-
wisko takiego „doklejania się” drobnej sprzedaży do innych, 
solidniejszych urządzeń handlowych obserwujemy właśnie 
na Rynku.
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wa Rynku mogła powodować skupianie się na nim 
całej tego rodzaju działalności (co potwierdzone jest 
funkcjonowaniem w okresie nowożytnym całej gamy 
specjalistycznych bud), w ślad za koncentracją tamże 
potencjalnej klienteli. Dodajmy wreszcie funkcjono-
wanie hipotezy tłumaczącej nazwę jednej z pierzei no-
wotarskich, „Strona Pomorska”, usytuowaniem przed 
nią handlu bałtyckimi śledziami, który to ostatecznie 
został ulokowany na tzw. starym targu rybnym na 
Rynku (Markgraf 1896, s. 138). Może więc nie było 
zbiegiem okoliczności, że w Skanör, którego nazwę 
nosił w 1360 r. jeden z „budynków” przy Nowym Tar-
gu, nabywano masowo śledzie (Goerlitz 1941, s. 12).

W 1345 r. wspomniano o „gebude” przy Nowym 
Targu stojącym „under den smerkamirn” (Markgraf 
1896, s. 136). Choć funkcjonowanie sklepów (dosłow-
nie: komór) z łojem, potrzebnym m.in. jako paliwo 
do lampek, związane było z położonymi w pobliżu 
południowo-zachodniego naroża placu Nowymi Jat-
kami, a więc lokalizacja ich w tym miejscu nie była 
przypadkowa, one też uległy chyba likwidacji na rzecz 
stoisk skupionych na Rynku. Gdy o komorze z łojem 
na Starym Targu była już mowa w 1348 r. (smerkam-
mir vf deme aldin markte, zob. AmWr, G 1,1, k. 73), 
to jeszcze w 1353 r. odnotowano, że Nickel Polen 
sprzedał Engelbrechtowi Messirer narożną „parcelkę” 
bez „budynku” położoną przy budach łojowych obok 
Nowych Jatek (das erbechin vnd nicht das gebude do 
di czwu smerbuden vffe sten by den nwen vleischben-
kin an der ecke, zob. AmWr, G 1,1, k. 243v–244). Co 
ciekawe, spis czynszowy z połowy XIV w. lokalizował 
komory łojowe ogólnie na ulicach: „die smehrbewder 
in den gassen” (zob. Goliński, Żerelik, 1992, s. 12, poz. 
143; Goliński 1993, s. 77, poz. 86, o 22 handlarzach 
łojem).
Pomimo omówionej domniemanej redukcji roli pla-
cu po połowie XIV w., notka umieszczona w księdze 
radzieckiej informuje o zamiarze brukowania Nowe-
go Targu jeszcze w 1376 r. W tym celu miano zużyć 
400 prętów kamienia, niejasne jednak pozostaje, o 
jaki pomiar materiału tu chodzi (długość czegoś wy-

noszącą 1728 m czy powierzchnię równą 7464 m2)39. 
Nie wiemy też, czy chodziło o utwardzenie środka 
placu (co oznaczałoby dalsze pełnienie przezeń funk-
cji handlowych i do czego raczej nie doszło, biorąc pod 
uwagę dalej wspomniane twierdzenie nowożytnego 
rocznikarza), czy też którejś z tras przejazdowych, albo 
może tylko przestrzeni przed domami. Z kolei opusto-
szały, zdegradowany Nowy Targ na początku XVI w. 
dostrzegł Bartłomiej Stein. Według jego opisu, środek 
placu pokrywało błoto i jakaś hałda ziemi, tu znajdo-
wała się szopa na wapno i postój bydła dla „okolicznych 
mieszkańców i biednych przybyszów” (Stein 1995, [9] 
s. 106; Goliński 1997, s. 134). Obecność stad bydła 
przepędzanych niemal przez centrum miasta (oczywi-
ście w czasach, kiedy handel nim zaczął stanowić pod-
stawę tutejszych wielkich obrotów towarowych, tj. od 
2. poł. XV w.) narzucała lokalizacja przeprawy odrzań-
skiej i związanej z nią komory celnej (Goliński 1997, 
s. 134–135). Do tego dodać należałoby lokalizację targu 
bydłem na Ołbinie, skąd prowadziła wspomniana prze-
prawa. Nieprzypadkowo Konrad Hammelborg, gdy 
w 1452 r. przeznaczył rentę na poprawę drogi pro-
wadzącej z mostu na Ołbin, wykonawcami swej woli 
uczynił starszych cechu rzeźników z Nowych Jatek40. 
W styczniu 1513 r., gdy z powodu mrozu stanęły wro-
cławskie młyny wodne, zboże mielono na Nowym 
Targu „młynem końskim” (zapewne przenośnym, na-
pędzanym kieratem), co także może świadczyć o bra-
ku przeszkód w zainstalowaniu takiej wymagającej 
przestrzeni działalności gospodarczej w tym miejscu 
(Büsching 1815, s. 199; Goliński 1997, s. 135). Ale też 
w tym samym roku Nowy Targ został objęty na równi 
z innymi placami i ulicami wydanym przez radę zaka-
zem wysypywania odpadków, śmieci lub ziemi (Klose 
1847, s. 214–215; Goliński 2010, s. 63).
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39   AmWr, G 4, s. 356: „Cum IIII C virgis est Nouumforum la-
pidibus pontificandum admin---”; Goliński 2010, s. 60. Pręt 
to 7,5 łokcia wrocławskiego po 0,576 m, czyli 4,32 m, pręt 
kwadratowy w takim razie to 18,66 m2.

40   AmWr, G 1,16, k. 41: „zubesserunge des Steges der an die 
Oderbrucke stosset als man vff den Elbing vor heberer he-
naws geet”.
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Sanację placu targowego podjęto w czasach nowo-
żytnych. Jak uchwycił to w swych rocznikach Mikołaj 
Pol, 22 VII 1534 r. wybrukowano (w jeden dzień!) do-
tąd nieutwardzony środek placu kamieniami pocho-
dzącymi z rozbiórki opactwa św. Wincentego na Oł-
binie, tak iż na listopadowy targ elżbietański przenieść 
się tu mogła z Rynku sprzedaż m.in. wyrobów miej-
scowych i przyjezdnych stolarzy oraz bednarzy, a także 
czeskich serów. Z kolei 26 VII 1569 r. usunięto z Rynku 
stały handel śledziami i kaszą. Śledziarze trafili do 30 
bud ustawionych w dwóch rzędach we wschodniej czę-
ści Nowego Targu, w XVII w. przykrytych wspólnym 
dachem (w XVIII w. wzmiankowano tam nawet po-
mieszczenie mieszkalne). W to miejsce przesunięto też 
z Targu Końskiego (obecna ul. Szajnochy) przekupki 
sprzedające gęsi, wcześniej usunięte z Kurzego Targu. 
Na zachodniej połowie placu ostatecznie wyrosły budy 
kramarzy handlujących wyrobami drewnianymi, kaszą 
i masłem oraz „garkuchnia”, a znajdująca się na wynie-
sieniu pośrodku placu szopa z wapnem uległa likwida-
cji w końcu XVI stulecia (Markgraf 1884, s. 194–195; 
1896, s. 136–137; Goliński 1997, s. 135). Odnotujmy 
przy okazji istnienie hipotezy, że handel śledziami 
powrócił tu już wcześniej, opartej na wątłej poszlace          
w postaci odnotowanego w 3. ćw. XV w. podziału bud 
śledziowych na 7 „starych” i 39 „nowych”, w domyśle 
rynkowych i rzekomo nowotarskich (Goliński, Żerelik 
1992a, s. 440–441). Z kolei wcześniejsze usytuowanie 
(w XV w. kilkunastu, w XVIII w. kilku) bud z kaszą po-
zostaje kwestią otwartą. Te na Nowym Targu według 
przepisów z 1652 r. miały mieć po 2,5 łokcia szerokości 
i 3 łokcie długości, a utrzymanie ich stałej lokalizacji 
przysparzało wówczas władzom problemów41. Według 
relacji z 1. poł. XVIII w. na placu funkcjonował też targ 
drewnem budowlanym, a z początku XIX w. – artyku-
łami spożywczymi, proces stopniowego usuwania zeń 
bud rozpoczęto zaś dopiero w 1893 r. (Markgraf 1896, 
s. 137). Zasygnalizowane wyżej zmiany można śledzić 

również na podstawie nowożytnych planów widoko-
wych, począwszy od tych najstarszych, z 2. poł. XVI w.

i. Wodociągi i kanalizacja

Lektura zachowanego w fragmentach opisu wro-
cławskich wodociągów z ok. 1499 r., będącego zaktu-
alizowaną wersją opisu kładzionego na lata 1470–1480, 
pozwala zakładać przecięcie Nowego Targu przez 
dwie niezależne arterie wodociągowe prowadzące od 
rurmusu odrzańskiego. Nie znamy przebiegu jednej 
z nich, domyślać się tylko możemy, że kończyła swój 
bieg, wpadając do Oławy za Bramą Nową, prowadzą-
cą do Nowego Miasta (w takim wariancie domysł, że 
biegła wzdłuż południowej pierzei placu od ul. Ko-
tlarskiej, byłby prawdopodobny, zob. Goliński 2001, 
s. 115–116, 122). Druga nitka, opisana dokładnie, ale 
bez ujawnienia usytuowania studni, wbiegała na plac 
od ul. Nożowniczej i ciągnęła się prosto wzdłuż jego 
pierzei północnej (m.in. przed domem opactwa hen-
rykowskiego), by skręcić na koniec w obecną ul. Pia-
skową („Pod Malarzami”?). W związku z brakiem 
własnego odprowadzenia nadmiaru wód musiano kie-
rować je dalej do jakiegoś kanału-kolektora – „die Ay-
czacht”, idącego do Odry „Pod Szewcami” (vide skupi-
sko szewców rysujące się według spisu podatkowego), 
pod Bramą NMP i przed dworem biskupa lubuskiego, 
czyli obecną ulicą Piaskową (Goliński 2001, s. 116, 122; 
2010, s. 65). Niestety to jedyny przekaz z okresu śre-
dniowiecza dotyczący wodociągów w rejonie Nowego 
Targu. W kontekście ogólnej przypadkowości wzmia-
nek o tychże, stan taki nie jest czymś wyjątkowym – 
brać się mógł z braku umów sąsiedzkich dotyczących 
doprowadzania prywatnych przyłączy w głąb kilku 
działek (umowy takie znamy np. dla Rynku), czy też 
z nietraktowania publicznych studni wodociągowych 
jako punktów orientacyjnych przy podawaniu adre-
sów w tej okolicy. Dziwić jednak może brak wzmianek 
o studniach wodociągowych przy Nowych Jatkach, tym 
bardziej że takowa „rura” jest dobrze znana z zapisek 
dotyczących Starych Jatek. W przypadku wspomnia-
nego kanału, zdającego się czymś większym niż zwykłe 
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41    Markgraf 1884, s. 196–198, 204, gdzie o lokalizacji i prze-
mianach bud w XVIII w., w tym kilku z artykułami drew-
nianymi.
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rynsztoki uliczne i zapewne zbierającego z nich wodę, 
by odprowadzić ją do rzeki, dysponujemy jeszcze jed-
nym przekazem o być może tego rodzaju rozwiąza-
niu w rozpatrywanej okolicy. Według zapiski z 1353 r. 
wody odprowadzane odpływem (wassirseyge) z działki 
nabytej przez wspominaną wyżej panią von Borschnitz 
i z posesji sąsiada iść miały „durch eyn hol” – poprzez 
ściek wspólnie przez nich utrzymywany (AmWr, G 1,1, 
k. 246). Zakładając intensywne spłukiwanie jatek mięs- 
nych, także w ich przypadku należałoby się spodziewać 
troski o sprawne odprowadzanie wody.

Już w czasach nowożytnych, w 1592 r., w miejscu 
dawnej szopy na wapno pośrodku placu założono stud-
nię publiczną z drewnianą „skrzynią rurną”, zasilaną 
wodociągiem z rurmusa oławskiego. W 1732 r. zastą-
piła ją studnia kamienna w formie fontanny z Neptu-
nem, zasilana dla odmiany wodociągiem z odrzańskie-
go Kunsztu Św. Macieja (przebudowywana w latach 
1838 i 1874, zob. Markgraf 1896, s. 137–138). Ostatni 
etap rozwoju dawnej sieci wodociągowej w tej oko-
licy pozostaje dobrze znany badaczom na podstawie 
XIX-wiecznego planu i licznie odkrywanych reliktów 
rur, datowanych zwykle na XVIII stulecie (Janczewski 
2005, s. 85–96). Jak się zdaje, w opracowaniach niniej-
szego zagadnienia zbyt małą wagę przykłada się do jego 
dynamiki i chronologii, czego najlepszym przykładem 
pozostaje zwyczaj nanoszenia znalezisk na plan z za-
znaczonym XIX-wiecznym przebiegiem wodociągów. 
Tymczasem ich rozmieszczenie w ciągu setek lat mogło 
ulegać wielokrotnym zmianom, tak jak wciąż zmienia-
no miejsce ich zasilania.

Mateusz Goliński
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4. Analiza architektoniczna przemian zabudowy wokół placu Nowy Targ 
w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych

Historyczna zabudowa Nowego Targu przestała 
istnieć przed kilkudziesięciu laty. Jedyny ocalały, na-
rożny budynek Nowy Targ 33, Pod Okiem Opatrzno-
ści, został gruntownie przebudowany w 2. poł. XIX w. 
i całkowicie pozbawiony wcześniejszych cech stylo-
wych. Próba odtworzenia przekształceń średniowiecz-
nej urbanistyki i architektury tego zespołu wymaga 
skorzystania z różnorodnych, i na szczęście dość boga-
tych, materiałów archiwalnych. Składają się na nie:

– plany i widoki aksonometryczne Wrocławia, roz-
poczynając od planu Barthela Weynera z 1562 r.,

– grafiki i rysunki ikonograficzne; istotne znacze-
nie mają XVIII-wieczne grafiki wg F. B. Wernera oraz 
szkicowe rysunki z natury jego autorstwa, grafiki z po-
czątku XIX w. wykonane przez Heinricha Muetzela oraz 
rysunki Bernharda Mannfelda z 2. poł. XIX w. i Ferdi-
nanda Probsta z końca tego stulecia,

– archiwalne dokumentacje budowlane z lat 1839–
1944 znajdujące się w zbiorach Muzeum Architektury 
we Wrocławiu,

– fotografie archiwalne od lat 80. XIX w.,
– opisy i teksty źródłowe,
– wyniki badań architektoniczno-archeologicznych 

skupionych głównie w obrębie powierzchni placu.
Na terenie obecnego placu osadnictwo pojawiło się 

już w XI w. Najstarsza, nieregularna zabudowa drew-
niana nie była związana w żaden sposób z urbanistycz-
nym założeniem późniejszego placu. Około 1260 r. za-
budowania tego miejsca zostały zniwelowane, a teren 
wyrównany nasypem piaskowym. Wytyczony wów-
czas prostokątny plac Nowy Targ wchłonął środkowy 
odcinek dawnego traktu ul. Piaskowej, rozdzielając ją 
na dwie części: północną – obecną ul. Piaskową, do-
chodzącą do Bramy Piaskowej, oraz południową – ul. 
św. Katarzyny. Z trzech narożników placu wychodziły 
po dwie ulice. W narożniku południowo-wschodnim 
były to ulice: By dem Neuven Thor, obecnie Purky-
niego, prowadząca do Bramy Nowej, zwanej także Ce-

glaną i Krupniczą, oraz św. Katarzyny (Circa sanctam 
Catharinam). Obie wzmiankowane w 1403 r. W naroż-
niku południowo-zachodnim: ul. Krowia, pierwotnie 
w 1348 r. Kugasse, oraz zdwojone przejście przez Małe 
lub Nowe Jatki, stanowiące przedłużenie obecnej 
ul. Kotlarskiej, której końcowy, wschodni odcinek (Bec-
kergasse) wymieniono w źródłach w 1340 r. W narożni-
ku północno-zachodnim: Nożownicza, której wschod-
nia część miała jeszcze w 1449 r. nazwę Mentelergasse,                         
 i ul. Jodłowa, w 1359 r. wzmiankowana jako In den 
Tenecht. Z północno-wschodniego narożnika wycho-
dziła w kierunku północnym ul. Piaskowa. Pierzeje pół-
nocna i południowa przecięte były wąskimi uliczkami: 
nieistniejącą dziś ul. Drewnianą lub Jednorożca, zwaną 
w 1464 r. Holczgasse (północna), i ul. św. Wita – Vitus-
gasse – w 1346 r. (południowa).

Układ urbanistyczny placu i otaczających go dzia-
łek ulegał w średniowieczu przekształceniom, w wyni-
ku zmian i rozdrobnienia własności. Zmiany polegały 
głównie na wydzielaniu nowych parcel poprzez podział 
długości działek narożnych oraz przez dzielenie ich sze-
rokości, a niekiedy również ich wtórne łączenie. Wy-
nik tych przekształceń przedstawia plan z 1562 r. (ryc. 
115). Jeśli zawierzymy być może nieco uproszczonemu 
rysunkowi planu, to pierzeję południową pomiędzy ul. 
Krowią i św. Wita (Nowy Targ 1–8) wypełniało tylko 
sześć szczytowo ustawionych, przeważnie dwukondy-
gnacyjnych kamienic. Tylne części parcel wypełniała 
niższa i rozdrobniona zabudowa oficynowa. Przestrzeń 
pomiędzy południową, przylegającą do ul. Wita Stwo-
sza zabudową kwartału a działkami przylegającymi do 
placu Nowy Targ zajmowały ogrody. Wschodnią sekcję 
pierzei placu (Nowy Targ 9–12) zajmowało pięć kamie-
nic, z których pierwsza, narożna, ustawiona była kale-
nicowo, ze stromym szczytem od strony ul. św. Wita. 
Elewacje kamienic w części wschodniej wypełniały 
zapewne fronty trzech pierwotnych działek lokacyj-
nych. Znacznie późniejsze rysunki F. B. Wernera (ryc. 
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116, 117) i archiwalne rysunki budowlane wskazują na 
większą liczbę działek i domów. W części zachodniej 
było ich osiem, a we wschodniej sześć. Ten stan utrzy-
mał się aż do 1765 r., kiedy trzy ostatnie kamienice po-
łączono w barokową kamienicę Iltzingera, zwaną też 
Starą Farbiarnią. Również posesje 1–8 zostały w 1914 r. 
wyburzone i przekształcone w gmach Urzędu Nadpre-
zydium Prowincji Śląskiej.

Kolejne trzy, aż do narożnika ul. Drewnianej, były 
kalenicowe. Zachodnia część tej pierzei (Nowy Targ 
28–33) miała w narożniku dom kalenicowy, a za nim 
w kierunku zachodnim sześć szczytów. Prawdopodob-
nie narożny dom kalenicowy i przylegający do niego 
budynek szczytowy były już w tym czasie lub później 
połączone. Pierzeja zachodnia (Nowy Targ 34–45), na 
planie z 1562 r. składa się z 10 szczytowo ustawionych 
kamienic. W rzeczywistości pierzeję podzielono na 12 
lub 13 niezależnych posesji. Przynajmniej jedna z nich, 
w narożniku południowym, była prawdopodobnie już 
wtedy ustawiona kalenicą do placu. Pierzeja zachodnia 
jako jedyna była przesunięta w stronę placu. Przyczy-
ną tego stanu było prawdopodobnie wchłonięcie przez 
frontową zabudowę działek średniowiecznych podcie-
ni wysuniętych na plac z tej pierzei. Likwidacja podcie-
ni nastąpiła w 1527 r.

Typowa, późnośredniowieczna zabudowa dział-
ki przy Nowym Targu składała się z podpiwniczone-
go, dwu- lub trzykondygnacyjnego domu frontowego, 
o dwu- lub trzytraktowym rzucie, zwieńczonego stro-
mym, często wielokondygnacyjnym dachem, pokry-
tym dachówką korytkową. Towarzyszyła mu niższa 
i bardziej rozdrobniona zabudowa oficynowa, na którą 
przeważnie składały się dom tylny i wąski łącznik, z za-
budowaną lub otwartą galerią komunikacyjną (ryc. 118 
a, b). Dom tylny pełnił funkcje gospodarcze lub pro-
dukcyjne, przeznaczano go np. na stajnię lub browar. 
Murowana zabudowa wokół placu Nowy Targ ulegała 
przekształceniom od XIII w. Najstarsze relikty XIII-
-wiecznych budynków i budowli odnaleziono w kwar-
tałach zamykających plac od północy. Należą do nich: 
budynek przy ul. Nankiera 8, zwany „Domem Panien 
Trzebnickich”, oraz relikty murów przyziemia kamie-
nicy przy ul. Piaskowej 15. Około 1260 r. kwartał za-
budowy wzdłuż ul. Piaskowej zamknięto od wschodu 
obronną kurtyną miejskiego muru z prostokątnymi łu-
pinami wysuniętych przed lico muru baszt oraz wieżą 
Bramy Krupniczej. Mury i baszty, jednolitej wysokości, 
zwieńczone były prostokątnymi blankami. Początkowo 
mur był oddzielony wolnym pasem komunikacji od 
kwartału zabudowy mieszczańskiej. Jeszcze w średnio-
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Ryc. 115. Wrocław, pl. Nowy Targ. Fragment planu 
B. Weynera z 1562 r.

Fig. 115. Wrocław, Nowy Targ square. Fragment of 
B. Weyner’s map of 1562.

Pierzeja wschodnia (Nowy Targ 13–22) składała 
się z 10 kamienic, licząc od południa, kolejno trzech 
szczytowych (13–15), dwóch ustawionych kalenicowo 
(16–17) oraz pięciu szczytowych (18–22). Ten stan po-
twierdzają również późniejsze archiwalia i ikonografia. 
W 1562 r. oficyny i podwórka działek dochodziły już 
do muru miejskiego, przez który poprzebijano furty 
łączące działki z ogrodami w pasie pomiędzy mura-
mi a fosą miejską. Wschodnią część pierzei północnej 
(Nowy Targ 23–27) zajmował ciąg pięciu kamienic. 
Dwie pierwsze od wschodu ustawiono szczytowo. 
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wieczu baszty i wieża bramna zostały rozbudowane 
i podwyższone. Brama, wzmiankowana po raz pierwszy 
w 1327 r., uzyskała przedbramie, zakończone okrągły-
mi bastejami. W związku z rozbudową Nowego Miasta 
wschodni odcinek murów obronnych stracił militarne 

znaczenie. Przylegający do niego teren został włączony 
do działek dochodzących do ul. Piaskowej. W murze 
przebito furty (ryc. 119), a teren wokół fortyfikacji za-
jęły ogrody i przylegające do muru oficyny.

Ryc. 117. Wrocław, pl. Nowy Targ, widok od południa. Rysunek F. B. Wernera z ok. połowy XVIII w.

Fig. 117. Wrocław, Nowy Targ square, view from the south. F. B. Werner’s drawing, ca. 1750.

Ryc. 116. Wrocław, pl. Nowy Targ, widok od północy. Rysunek F. B. Wernera z ok. połowy XVIII w.

Fig. 116. Wrocław, Nowy Targ square, view from the north. F. B. Werner’s drawing, ca. 1750

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
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Ryc. 118a. Wrocław, pl. Nowy Targ 2. Zabudowa oficynowa, rysunek budowlany z 1845 r., Archiwum Budowlane Miasta 
Wrocławia

Fig. 118a. Wrocław, Nowy Targ square no. 2. Annex buildings, construction drawing of 1845, Architectural Archives of 
the City of Wrocław

Ryc. 118b. Wrocław, 
pl. Nowy Targ 6. Przekrój 
przez oficyny, rysunek
 budowlany z 1858 r., 
Archiwum Budowlane 
Miasta Wrocławia

Fig. 118b. Wrocław, 
Nowy Targ square no. 6. 
Cross-section through 
annex buildings, construc-
tion drawing of 1858, 
Architectural Archives of 
the City of Wrocław

Analiza architektoniczna przemian zabudowy wokół placu Nowy Targ w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych



214

W połowie XIV w. wzmiankowane są znajdujące 
się przy placu domy szachulcowe (leymhus). Co naj-
mniej część z nich miała, wzmiankowane również w 
tym czasie, murowane piwnice (gemwirte kelre). Domy 
szachulcowe były stopniowo zastępowane przez budyn-
ki murowane. Na początku XVI w. większość domów 
frontowych była już murowana. Konstrukcje szachul-
cowe zachowały jednak domy tylne – oficyny. W tej 
technologii były wykonane również ściany wewnętrz-
ne, zwłaszcza górnych kondygnacji, oraz niektóre ścia-
ny tylne budynków głównych. Aż do końca XIX w.
szachulcowe konstrukcje zachowały wzmiankowane 
już w 1266 r. Małe Jatki, zlokalizowane na styku No-
wego Targu i ul. Kotlarskiej. Badania archeologiczne 
potwierdziły istnienie we frontowych partiach działek 
Nowy Targ 20 i 23 murowanych domów z 3. ćw. XIV w.
Na wiek XIV datowany jest również mur w obsza-
rze frontu kamienicy Nowy Targ 43. Ceglane relikty 
średniowiecznych ścian frontowych i sąsiedzkich zo-
stały odsłonięte w wąskoprzestrzennym wykopie na 
działkach Nowy Targ 41, 40, 39, 38, 37, 36 i 35. Fila-

ry w obrębie ścian frontowych kamienic Nowy Targ 
36, 37, 39, 40 mogą stanowić potwierdzenie istnienia 
w średniowieczu podcieni w zachodniej pierzei placu.

Bogaty wystrój architektoniczny domów wokół 
XIV-wiecznego Nowego Targu reprezentują efektowne 
detale rzeźbiarskie elewacji kamienicy Nowy Targ 16. 
Rzeźby Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty były umiesz-
czone na elewacji frontowej, w podwójnej wnęce nad 
późnogotyckim, dwuramiennym portalem z naświe-
tlem (ryc. 120). Późnogotyckie rzeźby zdobiły kamienice 
Nowy Targ 13 (figura „Niebieskiej Marii”), Nowy Targ 
16 (św. Krzysztof z 1489 r.) oraz Nowy Targ 22 (św. Jan 
Chrzciciel). Późnośredniowieczne, dwuramienne por-
tale miały elewacje kamienic Nowy Targ 16 i 45. Według 
rekonstrukcji przedstawionej przez Rudolfa Steina taki 
portal miał również Nowy Targ 21. Charakterystyczne 
dla średniowiecznego Wrocławia trójkątne, zwieńczone 
ceglanym „kocim biegiem” i wypełnione wertykalnie 
ustawionymi rzędami wnęk szczyty elewacji widoczne są 
na ikonografii kamienicy Nowy Targ 8, w obrębie prze-
budowanej w 1765 r. kamienicy Nowy Targ 12 (środko-
wa elewacja), Nowy Targ 13 i Nowy Targ 22 (ryc. 121).

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 119. Wrocław, furta we wschodnim odcinku muru 
miejskiego. Fot. M. Małachowicz

Fig. 119. Wrocław. Wicket in the eastern section of the city 
wall. Phot. M. Małachowicz

Ryc. 120. Wrocław, pl. Nowy Targ 16. Rzeźby Jana 
Chrzciciela i Jana Ewangelisty

Fig. 120. Wrocław, Nowy Targ square no. 16. Figures 
of John the Baptist and John the Evangelist
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Trójkątne, pozbawione wnęk szczyty miały kamie-
nice Nowy Targ 2, 5, 10, 11,14, 15, 25, 29, 36, 37, 40, 
a także dwa skrajne budynki z zespołu połączonego 
później w kamienicę Nowy Targ 12. Część z tych do-
mów ma potwierdzone archeologicznie średniowieczne 
mury (Nowy Targ 36, 37, 40). Część mogła być przebu-
dowana lub wybudowana dopiero w XVI w. Skromniej-
sze szczyty, ustawione w pierzejach ulic wychodzących 
z placu, miały również budynki narożne, wystawione 
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kalenicowymi ścianami na plac. Należały do nich m.in. 
kamienice Nowy Targ 9, 26, 27, 28, 45. Kamienica 
Nowy Targ 27 zachowała swój średniowieczny wygląd, 
widoczny na licznych archiwalnych fotografiach, aż do 
zagłady placu w 1945 r. (ryc. 122). Być może ten repre-
zentacyjny dom „Pod Jednorożcem” można wiązać ze 
wzmiankowaną w 1326 r. posesją opatów henrykow-
skich. Na rysunku Wernhera trzykondygnacyjna, kale-
nicowa elewacja kamienicy Nowy Targ 26 ma dwa rzę-
dy podwójnych ostrołucznych wnęk pomiędzy oknami 
drugiej i trzeciej kondygnacji. Według tej samej ikono-
grafii szczyty schodkowe, gotyckie lub wczesnorene-
sansowe miały kamienice Nowy Targ 3 i 35 (ryc. 116, 
117). Jedną z najbogatszych elewacji miała kamienica 
Nowy Targ 1. Elewacja frontowa kamienicy, dwukon-
dygnacyjna, o czterech osiach okiennych, zwieńczona 
była trzykondygnacyjnym, schodkowym szczytem, 
podzielonym pięcioma lizenami zakończonymi ster-
czynami. Na pierwszym piętrze znajdował się wykusz. 
Gotyckie detale wystroju elewacji kamienicy Nowy 
Targ 1 zostały odkryte w latach 90. XX w. podczas wy-
konywania fundamentu pod piec w piwnicy obecne-
go Urzędu Miejskiego (Nowy Targ 1–8). Odnalezione 
zostały wówczas, wraz z fragmentem ceglanego muru 
o licu w wątku jednowozówkowym, profilowany seg-
ment kamiennego gzymsu lub ramy wnęki portalowej 
oraz dwie cegły kształtowe z profilem wypukłego wał-
ka, datowane na XIV–XV w. (ryc. 123, 124).

Ceramiczne detale architektoniczne odnalezione w 
wykopie z lat 2010–2012, z wyjątkiem być może frag-
mentów dachówek korytkowych, nie pochodziły z za-
budowy mieszczańskiej wokół placu. Przełom średnio-
wiecza i epoki nowożytnej przyniósł przede wszystkim 
zmiany detalu i form architektonicznych. Pojawiły się 
obramienia portali i okien z profilem fascjowym. Re-
nesansowe detale występowały m.in. w kamienicach 
Nowy Targ 20, 21, 22, 26 i 30. Charakterystyczną dla 
Wrocławia wczesnorenesansową elewację miał dom 
Nowy Targ 21 (ryc. 125).

W części domów aż do lat 40. XVI w. wprowadzany 
był detal późnogotycki, w tym portale dwuramienne. 
W 1527 r. zostały według Menzla zlikwidowane pod-

Ryc. 121. Wrocław, pl. Nowy Targ 22. Średniowieczna 
elewacja frontowa. Wg Muetzel 1827

Fig. 121. Wrocław, Nowy Targ square no. 22. Medieval 
front facade. After H. Muetzel 1827



216

IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności

Ryc. 122. Wrocław, pl. Nowy Targ 27. Fotografia archiwalna z 1937 r.

Fig. 122. Wrocław, Nowy Targ square no. 27. Archive photo of 1937

Ryc. 123, 124. Wrocław, pl. Nowy Targ 1. Detale architektoniczne elewacji. Fot. M. Małachowicz

Fig. 123, 124. Wrocław, Nowy Targ square no. 1. Architectural details of the facade. Phot. M. Małachowicz.
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cienia, prawdopodobnie w zachodniej pierzei placu. 
W 1534 r. plac został wybrukowany. Materiał na bruk 
pozyskano z rozebranego zespołu klasztornego na Oł-
binie. Od 1. poł. XVI do połowy wieku XVII w kamie-
nicach pojawiały się stopniowo renesansowe detale 
wnętrz i elewacji. Nowe, przeważnie kostkowe detale 
wprowadzono m.in. w kamienicach Nowy Targ 5, 11, 
15, 17, 20, 35, 39, 40 i 43. Do 1945 r. najefektowniej-
szym przykładem renesansowej kamienicy Nowego 
Targu był zachowany w zachodniej pierzei budynek 
pod numerem 39.

Maciej Małachowicz

Ryc. 125. Wrocław, pl. Nowy Targ 21. 
Renesansowa elewacja frontowa.
 Wg Muetzel 1827

Fig. 125. Wrocław, Nowy Targ square 
no. 21. Renaissance front facade. 
After Muetzel 1827


