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Padstawa pieca do produkcj wapna zbuclowana jest z gotyckich cegieł
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Piec §pod hali
GDANSK. Wykopaliska przy kościele św, Mikołaja

§ ledniowieczny piec do produkcji
tJ wapna znaleźli pod halą targową
areheolodzy.

Do naszvch czasó\v plzet]lł,ałajeg(} ce-
gianł ptlclstar,i,a. czt,li iunclattlent
rł, kształcie krł,adt,atu o bolirt 6 metirirł,.

.9r.rrblr nx p6r1lor" nictra i kolilclra wr peł-
niona skarlienialynr wapncnl,
- B1,1 bardzo duży. więc przypuszcza-

nry. że pracował na potrzebv jakiejś
tvieLkiej inwestycji. jak np. btidorva
klasztolu lub kościoła - rnówi Zbignielł
Borcowski z Muzeurn Alcheolo_9iczne-
go w Gdańsku. któr;-, nadzorirje bada-
nia w hali.
piec stał na działce dominikanór,v. któ-

rzy dostali ją w XIII w. od gdańskiego
księcia Swiętopełka II. Archeoloclzy
uważają. że funkcjonował w XV stule-
ciu. W tym czasie trwała budorva ist-
niejącego do dziś kościoła św, Mikoła-
ja orirz wielkiego kiasztort Dorninika-
nów. które_lo resztki rozebnrno w poło-
rvie XlX lv, Na jego rniejscu stoi dzi-
siaj hala.

To najwigksze tego typu znalezisko
w Gdańsku hvierdzi Borcowski. Od-
krył,aliśrn1" już resztki piecó."v ckl rł,ap-
na ił czltsic badań pl,zr, lrotelu N4ono-

|l,,l.,LIc t,, nr lr pl,,,rrizol,r.,zIlc i tlie|n-
rórvnlrr alnic nlniejsze konstrukcje.
Mor:ir,dużl,ć do obsługi budorł1 poic-
dynczvch domólł,. A ten spod hali miał
z pcwnością drrże nloż]ilł,ości procluk-
cl,jne. Możlirł,e nar,r"et. że jego lł,łaści-
ciele sprzedawali ..naclrłl,żki'' rł,apna do
budollv nrieszczariskich kamienic. któ-
re lv XV \\,. powsta\\,ały w okolicy.
Wrpntl. nię7|.q jne Jo znlhienil zrpla-

wy, powsta\\,alo rv r,vyniku WYpalania
rozkruszoncgo kllnienia rł lpicnneeo.
Sredniorvieczni mllrarze mieszali je nie
tylko z piaskienl i wodą, - Czasami do-
dawali również krew bydlęcą lLrb jajka

- opowiatla Jacek Gzowski. architekt.
który, jest pełnomocnikiem pomorskie-
_9o konserrvatora zabytktiw d.s. badań
pod halą. - Takie domieszki miały po-
pt,ltwić spoistość zapfiiwv. na co zwlaca-
li szczegóIną uwagę wznosząc znaczą-
ce budowle DoRoTA I,IIKŁASZEWICZ


