
Kamienny bruk leżał ponad meft pod powierzchnią podwóża
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Rynsztok
w lfttowni
GDANSK. Badania atcheologiczne

f, ! ajstarsry, brukowany dziedziniec
ll Katowni z rynsńokiem znależli
archeolodry, którzy od dawna plowa-
dzą wykopaliska w tej budowli.

Archeolodzy odsłonili też cegiany
przepust mostu. który w średniowieczu
przerzucony był nad istniejącą w tym
miejscu fosą. Gdańszczanie zarypali ją
prawdopodobnie na początku XVI w.
i most, którego fragment widać dziś
w wykopie, nie był już potrzebny.
Między Katownią a W ieżąWięzien-

ną powstal wtedy brukowany dziedzi-
niec, który kilka dni temu odkopali ar-
cheolodzy. Kamienny bruk leży ponad
metr pod powierzchn ią dzisiejszego
podwórza. Ale nie spacerowali po nim
więźniowie, których od 1 604 r. trzyma-
no w urządzonych tam celach
o wdzięcznych nazwach: Sowa, Zając
i Kaczka. Prawdopodobnie na dziedziń-
cu zbierali się żołnierze i miejscy straż-
nicy. - Zanim pod koniec XVI w. gdań-
szczarlle zaczęli urządzać więzieni e, bu-
dowla była wykorzystywana do celów
wojskorłych.- mówi prof, Andrzej Ja-
nuszajtis. -Zolnierze mieli strzec mu-
rów i wjazdu do miasta. Budowla stra-
ciła znaczenie obronne dopiero w la-
tach 70. XVI w., kiedy to wybudowano
Bnmę Wyżynną.
20 lat później Katownia pneżyłako-

lejnąprzebudowę, Powstało w niej ied-
no z najcięższych więzień w Europie.
- Poziom dziedzińca został podniesio-
ny - mówi Aleksandra Pudło z Muze-

um Historycznego Miasta Gdańska,
która kieruje wykopaliskami. - Ten
najstarszy, który znaleźliśmy, zasypa-
no grubą warstwą piasku i na nim uło-
żono kolejną walstwę bruku, po któ-
rym dziś nie ma śladu. Dopiero z nie-
go skazańcy wchodziii do cel. Wejścia
do kazamat znajdują się kilkadziesiąt
cm ponad powierzchnią odnalezione-
go przez nas dziedzińca. Zasypano też
lł ielkirynsztok. zbędny na więziennym
podwórku
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Gdńupzańe nazywaj ą dziś Katow-

nią cĄ Zespoł Przedbramia ul. Dłu-
giej. Składa się on z Wieży Więzien-
nej @liżej ZłoĘ Bramy), która stała

w linii średniowiecznych murów
obronnych miasta, oraz wysuniętej
przed mury Katowni (bliżej Bramy
Wyżynnej), a także Ęi, któn łączy
te dwie budowle. w średniowieczu
był to miejski barbakan. Pomiędzy
Wieżą a lQtownią istniała fosa, a nad
nią most. Na początku XVII wieku
powstało tu więzienie - ffzymano
w nim skazńców do połowy XD( stu-

lecia. w konikach nie odnotowano
żadnej ucieczki, która zakończyła się
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