
Geglana mogila

Relikty ceglanega grobowca z XIll wieku

lĄ eglany gtobowiec. a w nim
W zniszczony ludzki szkielet znaleźli
atcheolodzy pod halą tatgową.

Z U\lalnim dniem lipea ,kończa .ie lam
najr.vażniejsze od kilkudziesięciu lat rły-
kopaliska w mieście. Relikty grobowca
zna]ezione przed tygodniem są pnrł,dcl-
podobnie ostatnim z serii ciekalvl,ch od-
kryć.jakich dokonali badacze. którzv pra-

cują w hali od początku roku.

- W XIII w. ktoś ,,r,l,ylnrrrował" ceg-
łami grób tvykopany na przykościel-
nym cmentalzu i złożył zwłoki w ce-
glanej komorze - opowiada l\'laciej
Sz),5zku z Muzeum Al,cheologiczne-
go w Gdańsku. który kieruje w;lkopa-
liskami.
Szkielet nie tla szczegóInych cech.

które świadczyłyby o przebytych cho-
t,obach. ozy trybie życia. jaki prowa-
dził zmarły,
- Był to dorosły mężczyzna. któr1,

umarł po 30. roku życia - mówi Alek-
sandra Pudło. antropolog z N'Iuzeum Hi-
storycznego Miasta Gdaliska.
O tym. że mógł być kimś r.vyjątko-

wym w ówczesnej społeczności.
świadczy odmienny niż w pozostałych
563 przypadkach sposób poglzebania
jego zrł,łok, Na Cnentarzu, który po-
w,stał w XTI wieku. nie znaleziono
nawet śladu innego cegJanego gro-
bowca"
W tynl sanrym stu]eciu zbudowano na

miejscu dzisiejszej hali romański koś-
ciół, Dolninikirnie, którzy osiedli
rł, Gdańsku w 1ż21 t., przejęli zarów-
no świątynię, jak i cmentarz, Czy zmar-
ły mógł być jedqlm z pierrł,szych do-
minikanów. którz_v działali \\l naszym
nieście'J

GDANSK. Badania ptry kościele św. Mikołaja

- Nie znaleźliślT\, prz)/ szczątkaclr
żadn.vch plzeclmioklw ani tragmen tólł,

odzieży m(llr,i Szyszka. - Nie ma-
my rł,ięc przesłanek. kt(lre mogł_""by tę

tezq potrł iel,dzić lLlh jej prlecl) c.

W XiV wieku nikt jttż tl grobor,r,cu nie
pamiętał. W ten sposób można wltłu-
maczyć fakt. że został zniszczony. Gll-
barze wkopali weń późniejsze grob,r,.

a ze szkieletetl obeszJi się tak niefia-
sobliu,ie. że uszkodzili głorłę zmarłe-
go i inne kości.

DoRo,lĄ NIIKł,ASZEWCZ

@
JACEK GzotvsrI

pehlom oc nik ponto rs kieQtl kon se n ul r lrl
:.abltkól tl,ł, badati vr llali

o się stanie z zabl,tkami? Uważam,
że nalcży eksptlnorłlć przynaj-

mniej relikty pierrvszego. romańskie-
gtl ko:ciola. Zrjmują one mniej rł ię-
cej połorł,ę hali, Trzeba szukać takie-
go rozwiązania technicznego. które
pozwoli zabezpieczy ć zabytek przed
działaniem wilgoci i ewentualnl,mi
prz;, padko,"vyrni zn i szczen i anri. Nale-
ży trkże 5/ukac \po\()hu linansorła-
nia tego przedsięwzięcia tj. plzeksztal
cić je w komercyjne albo załatu,ić do-
tację. Decyzja dotycząca sposobu i za-
kresu ewentualnej ekspozyc,ii zapad-
n1. nlt' \Ącze.niej niź ptlti k,lniec.ielp-
niu. Czekumr lcrJ/ nl o\titlec/ną 01li-
nię ekspeltów z Warszaw_\, i Łodzi.
Konserwator \^ystąpił do tvładz mia-
sta o §\/znaczenie osob,y. któla kool.
dynowałaby plzygotowania ekspozy-
cji i poszukir.vania źródeł dotrcji.
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KAMIENM PŁYTA
Z WYKUTYM KRZYŻEM
Znaleziona w maju, Leżała w pob|iżu

fundamentów romańSkiego kościoła.
Zapewne tkwiła w jego ścianie

OSADĘ lv którei przez kilka stuleci
mieszkali ludzie. zostały po nich resztki
dornórł,: od jednoizbowych półziemianek
z końca XI w. po najprawdzirł,sze, zbu-
dowane z dretłna M-2 z XTII stulecia; pod
podłogąjednej z chałup znaleziono _9ło-

wę psa. którego właściciele złożyli w ofie-
rze poganskill bogom
CMENTARZ - a na nim 564 groby.

rv tym ki]kanaście okradzionych przez
średniowiecznych rabusiów (ich osta-
teczna liczba nie jest znana, bo wiele zo-
slało zniszczonych w czasie późniejszych
prac budor.vlanych): grzebano tu zmarłych
od XT] do XIV rł,.. r,vielLr z tlich pocho-
wano z pogańskimi ilnluletanli, a t),lko
dwie osoby z krzyżykami z bursztynu.
Jedna z kobiet została pogrzebana z no-
żenr przy Jerł,ej lęce
DWA KOSCIOł,Y - romański. najstar-

sz1, jŃ dotąd w mieścic. potł,stał z roz-
kazu gdańskichksiążątw drugiej poŁ XIl
w. iprarvdopodobnie pełnił funkcję para-
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BURSZTYNOWY KRZYŻYK
Archeo|oda7 odkryli 564 groby.

W lutym zna|eź|i ty|ko jeden cały

kr4zyk. Po kiIkU t}igodniach natrafiIi
jeszcze na fragment drugiego

KLASZTORNA STUDNIA
Zbudowana z ociosanych kamieni,
na których położono Warstwę
cegieł. Do nas4lch czasów
przetnłała zasypana gruzem.
Odsłonięta w marcu

fialnego kościola. Pochodzi z niego ka-
pje.lĘ pĘła z wykutym tnlzeń.
W l2?7 r. Swiętopółk li pnekłŁł go
wnzz cmenuuzem donrinikanom, Mni-
si rozbudowali go w uki sposób. że po
w§ia|a inna świąvnia: Uoaili ctuze pńz-
biteriun i lruudopodobnie popzeczną
nawę. W dominikanskiej s*iąryni sały
n-ryołurze.lr:tót w l 23ir. pośrł,ięcil pa'.
pieski legn Wilhelm z Morierrv.
KLASZTOR DOMINIKaNÓW

- wielokrotnie p^rzebu<lowywanv. Ten.
który ryłond w l8l3 r.. wwitawai od )fl
w. Na jego miejscu noiclzisiaj ha|a. Ba-
darze znaleźli frnrJanrenry rej buclowli.
lila§ztomą studnię i spża*ę pełną na-
cZ)/n.

PIEC DO WYPALANIA WAPNA
naj,"viększy spośrócj odklltych w Gc]ań-

sku. a może i kraju. Funkcjonor,i,ał tv Xy'
w., w czasie gdy cJolninikauie buclorvali
stojący do dzisiaj kościół śrv. Mikołaja
i zapewne drtlgi klasztor a


