
Gdańsk. Kończą się badania archeologiczne przy Mariackim
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pod kramami na archeologów czekaia jeszcze jedna niespodzianka - pozostalości po dlugiej drewnianej chacie
zbudowanej najpewniej oftolo 1340 roku. BędŻie ona badana jeszcze przez dwa tygodnie. Iot BobefrKwiatek

Wiadomo już więc, że
w polowie XIV wieku
gdańszczanie zaopatrywali
się w mięso na kilkunastu
straganach. Pól wieku póź-
niej przybyl kolejny rząd kra-
mów i budek było już około
50, Pod koniec XIX wieku,
kiedy to targowisko likwido-
wano (kupcy przenieśli się
prawdopodobnie do hali tar-
gowej przykoście]e św Miko-
łaja), w czterech rzędach
mieścilo się 80 straganórłł

. w ziemi wokól archeolo-
dzy znaleźh tvszystko to, co
nłiązane z handlem mięsem.

- Sporo monet, w tym tych
najwcześniejszych - wybija-
nych tylko jednostronnie
brakteatów noże, siekiery
klucze do kramów a przede
wszystkim masa zwierzęrych
kości. Trafily się nawet dwa
szkielety morsvrinów - opo-
wiada Robert l(rzywdziński.

Byty też grzebienie, pier-
ścionki, spinki do koszul.
Pewnie zagubĘ je w czasie
zakupów mieszczki. Może ta-
kich zagubionych rzeczy jest
tu więcej. Przekonamy się za
dwa tygodnie, kiedy arche-
olodzy zakończąprace.

Anna kisicką

l
,k wiat się nie zmienia.
I Natalerzachgdańsz-
\ czan przed 750 laty

} najczęściej lądowata
{ wolowina. Zaraz po

niej wieprzowina, Rzadziej
pwyrządzano baraninę i koż-
nę oraz mięso ryb i... morświ-
nóru To wszystko wiadomo
dzięki badaniom prowadzo-
nym tuż ptzy lGpliry Królew-
skiej na gdanskiej starówce.
Dla archeologów byla to nie-
zła gratka. Po raz pierwsry od
wielu lat mogli dobrać się do
większego terenu 1ł samym
sercu Glównego Miasta.

Gdy rok temu rozpoczyna-
no prace wiadomo blo że na
tej dzialce juz w XIV wieku
znajdowĄ się lawy mięsne
czyli laamy z wszelkim mięsi-
wem. w ziemi na archeolo-
gów czekala niespodzianka -
świetnie zachowana kon-
strukĘa law PrzetwĄ pio-
norve i poziome belki, tafi}y
się nawet drzwi do jednego
z niewielkich krarników (sta-
gany mierffi dwa metry na
dwa). - W dodatku mog}iśmy
prześledzić, jak zmieniala się
zabudowa na tym terenie -
mówi Robert lkzywdzński,
kierująrybadaniami.

Ten nóż ma ladnie zdobioną rękojeść, raczej nie używano
oo do kroienia miesa. Natomiast malutki klucz z
Óewnośció zamyka'l któryś z kramów. Oba przedmioty,
trzymane przez Elżbietę Nakonieczną pomagającą przy
wykopaliskach - liczą sobie około siedmiu wieków.
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