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Aktualny stopień rozpoznania najwcześniejszych murowanych prywatnych siedzib ry-
cerskich i możnowładczych na Śląsku jest niewystarczający. Do najstarszych, pochodzą-
cych jeszcze z XII w., rezydencjonalnych założeń tego rodzaju zaliczyć można dwa po-
wiązane z kaplicami dwory Włostowiców: jeden wzniesiony przy ufundowanym przez 
Piotra Włosta, potężnym zespole klasztornym na wrocławskim Ołbinie i drugi powsta-
ły być może w Sobótce Górce. Na terenie obecnego Wrocławia już w XIII w., obok trzech 
zamków i kilku dworów książęcych1, istniały również inne, wczesne rezydencje, znane 
przeważnie ze wzmianek archiwalnych oraz murowanych reliktów. Należą do nich 
wzmiankowany w 1175 r. dwór Mikory2, lokalizowany w zachodniej części Ołbina,  
i kuria Gerunga3, znajdująca się w 1202 r. w pobliżu kościoła św. Wojciecha. Ta ostatnia 
stała prawdopodobnie w miejscu późniejszego, południowego skrzydła klasztornego, 
zwanego Treppenhaus. Na istnienie wcześniejszego obiektu wskazują: nietypowa lokali-
zacja studni, zewnętrzne wejście na piętro, umieszczone po południowej stronie budyn-
ku, poza obszarem wirydarza, i zagadkowe, nieuzasadnione obecną topografią terenu 
odchylenie południowego skrzydła, zamykającego regularny wirydarz klasztoru. W trak-
cie badań średniowiecznego klasztoru św. Wojciecha odnalezione zostały m.in. relikty 
XIII-wiecznego krużganka, dostawionego do rzekomo późniejszego budynku zachodnie-
go skrzydła. Śladami po tym obronnym założeniu są też warstwy zamuliska rowu (fosy), 
stwierdzone w odwiertach geologicznych w obrębie dawnego wirydarza klasztoru wro-
cławskich dominikanów4. Na lewym brzegu Odry istniały w 1226 r. dwory Ottona i Pio-
tra5. Mniej więcej 8 km na zachód od Wrocławia, pomiędzy rzeką Ślęzą a Odrą znajdo-
wał się także poświadczony w 1208 r. dwór biskupi we wsi Pilszec6. Z tego okresu 

1  Małachowicz 1994.
2  KDS 1, nr 55.
3  KDS 1, nr 91 i 118.
4  Małachowicz 2002.
5  KDS 3, nr 326.
6  KDS 2, nr 129.
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pochodzą również murowane rezydencje biskupów na Ostrowie Tumskim we Wrocła-
wiu i w Jelczu oraz zamki biskupie w Nysie i Otmuchowie7. Odkryta na Ostrowie Tum-
skim XIII-wieczna budowla miała dwie lub trzy kondygnacje nadziemne, podzielone na 
trzy trakty, kryte stropami o zróżnicowanej rozpiętości. Obiekt wzniesiono na planie 
prostokąta o zewnętrznych wymiarach ok. 11–24 m, z diagonalną przyporą w narożni-
ku północno-wschodnim i rzędem prostych przypór w ścianie wschodniej. Na piętrze 
znajdowała się m.in. kaplica z profilowanym kamiennym portalem. 

Podobne rozwiązania zachowały się m.in. we dworze Henryka I Brodatego w Leśnicy 
i we dworze biskupim w Jelczu. W pobliżu wrocławskiego dworu biskupiego, naprzeciw 
obecnego wejścia zachodniego do katedry, odkryty został również niewielki ceglany 
fragment filarowo-łękowego fundamentu należącego do innego XIII-wiecznego budyn-
ku. Być może jest to pozostałość siedziby jednego z członków kapituły. Jedna z interpre-
tacji zapisu z 1202 r., dotyczącego monasterium sancti Johannis8, wiązana jest właśnie  

7  Małachowicz 2014.
8  KDS 1, nr 90.

Il. 1.  Przypuszczalna rezydencja Piotra Włosta lub Jaksy na Ołbinie – stan sprzed rozbiórki w 1526 r., fragment 
planu widokowego Weynera z 1562 r.
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z otaczającym katedrę zespołem dworów kanoniczych9. Nieco późniejszy, pochodzący  
z przełomu XIII i XIV lub z początku XIV w., ale znakomity i świetnie zachowany przy-
kład takiego dworu, z zachowanymi elementami wystroju i wyposażenia wnętrz, został 
przebadany w murach budynku przy ulicy Katedralnej 6 na wrocławskim Ostrowie 
Tumskim.

W tym czasie istniały, nie tylko we Wrocławiu, nazywane dworami murowane kamie-
nice mieszczańskie, wielkością często dorównujące siedzibom lokalnych możnowład-
ców. Tego typu ceglane XIII-wieczne domy wieżowe odkryte zostały również w Brzegu. 
Na Śląsku do lepiej zachowanych prywatnych murowanych rezydencji z tego okresu na-
leży kamienny dwór w Wierzbnej, pochodzący prawdopodobnie z 1. ćwierci XIII w. 
(1218), powiązany z monumentalną dwuwieżową świątynią romańską. Na południowy 
wschód od Wrocławia, w zrujnowanych murach barokowego pałacu w Marszowicach 
znajduje się też ruina obszernej wieży mieszkalnej. Pierwotnie otoczona fosą należała 

9  Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 36.

Il. 2.  Dwór biskupi na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, rzut odkrytych reliktów przyziemia – wyniki badań archi-
tektonicznych
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w XIII w. do możnej rodziny Gallów. Wzniesiona została zapewne przed 1277 r.,  
u schyłku kariery Eberharda Galla, przybyłego na Śląsk w 1250 r. Wieża powstała na 
planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 9,5 na 14,5 m. Stała w północno-
-wschodniej części kopca na styku z obwodem fosy. Wykonano ją ze średniowiecznych 
cegieł ułożonych w wątku dwuwozówkowym. Na elewacjach zachowały się ślady czer-
wonego malowania ceglanego lica i trójkątnie ukształtowane spoiny. Ta XIII-wieczna 
rezydencja miała przynajmniej trzy kondygnacje, kryte drewnianymi stropami. Jej mu-
ry obwodowe, zachowane do wysokości ponad 12 m, miały grubość ok. 1,4 m. Na naj-
wyższej ocalałej kondygnacji wieży znajdują się też relikty wnęk okiennych i prostokąt-
nych glifów zewnętrznego otworu wejściowego. Zewnętrzne narożniki wzmacniały 
przekątniowo ustawione przypory. 

Na zbadanie czeka prostokątna kamienna ruina w Borku Strzelińskim, poświadczonym 
jako Borech10 przy okazji darowizny dokonanej w 1155 r. przez śląskiego możnowładcę 

10  KDS 1, nr 35.

Il. 3.  Dwór rodziny Gallów, rzut piętra wieży z XIII w., widok ruiny pałacu w Marszowicach od północy. W północ-
nym narożniku widoczne ceglane ściany obwodowe (płn.-wsch. i płn.-zach.) XIII-wiecznej wieży mieszkalnej


