
Maria Dąbrowska,Mirosława
Gajewska,Jerzy Kruppé

Frombork, woj. elbląskie. Stanowisko
4. Kaplica św. Anny i szpital św.
Ducha
Informator Archeologiczny : badania 12, 224-225

1978



224

wany к kam ienia, badany w ub. roku przez Muzeum Żup Krakowskich 
W ieliczka. Przedm iotem  badań wykopaliskowych prowadzonych w bie
żącym roku był obszar wzgórza m iejskiego, z którego znane dotąd 
m ateriały  powierzchniowe wskazują na istnienie osady p rah is to rycz
nej wielokulturowej o raz  średniowiecznych założeń m iejskich z koś
ciołem pod wezwaniem świętego Jana C hrzciciela i fragm entarycznie 
zachowanymi m uram t obronnymi.

2Założono 4 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 57 m , 
które zlokalizowano w południowej, północnej 1 zachodniej p a rtii  
wzniesienia /wschodnia część  wzgórza m iejskiego była badania przez 
archeologów w latach 1960-63/. W b r. wykonano także szczegółowe 
poszukiwania powierzchniowe w obrębie murów Starego M iasta.

Stwierdzono, że n a js ta rsze  ślady osadnictwa w tym m iejscu po· 
chodzą z neolitu 1 łączą s ię  z ludnością kultury lendzlelskiej /drobne 
skorupy na wtórnym złożu/. Znacznie bogatsze osadnictwo rozw ijało 
s ię  natom iast pod koniec epoki brązu i głównie w okresie  halsztackim  
/ku ltu ra  łużycka/. Zachowała s ię  z tego czasu gruba w arstw a kulturo
wa zarówno na północnym jak i południowym stoku wzgórza z dużą 
Ilością ceram iki, m . in. naczyń z chropowatym brzuścem , czarek  
i  placków glinianych. Równie intensywne osadnictwo istniało tutaj 
w okresie  późno lateńskim  i rzym skim  /ceram ika  grafitow a/. Zabytki 
wczesnośredniowieczne spotykane są  rzadziej i  na wtórnym złożu, na
tom iast system atyczny rozwój osady obserwujem y od średniow iecza, 
głównie od XIII/XIV wieku.

DRZEWICA, gm. Bytnica pa trz
woj.zielonogórskie okresy  brązu
Stanowisko 6

FROMBORK Wojewódzki K onserwator
woj. elbląskie Zabytków
Stanowisko 4 w Elblągu
Kaplica Éw.Anny i szp ita l św.Ducha

Badänia prowadzili m gr M arla Dąbrowska, 
m gr M irosława Gajewska 1 Je rzy  Krupp é 
/au to r  spraw ozdani^ Finansował WKZ 
w Elblągu. Czwarty sezon badań. W nętrze 
szpitala i kaplicy oraz te ren  przyszpitalny 
XV -  XX wiek.

Badania nadal koncentrowały s ię  we wnętrzu obiektu. Objęto 
nim i wschodnią część  nawy, boczne cele północne, t j .  budynek daw
nego szpitala  św.Ducha oraz p rezbiterium  ■ dawną kaplicę Éw,Anny.
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Zarówno w nawie jak i prezbiterium  natrafiono na 18 pochówków. Na 
specjalną uwagę zasługują szczątki dwóch dziewczynek pogrzebanych 
prawdopodobnie jednocześnie w zachodniej częśc i prezb iterium . T ru 
m ienki, w których je  pochowano pomalowane były na żółto o raz  ozdo
bione stylizowanymi kwiatami lil ji , wianuszkami, krzyżam i o raz  l i te 
ram i IHS wykonanymi czerwoną i czarną  farbą . Dziewczynki m iały na 
głowach wianki z papierowych kwiatków. Na siln ie zetlałych kościach 
szkieletów zachowały s ię  resz tk i bardzo cienkich tkanin, a na przegu
bach rąk  kokardki z grubo tkanych wstążek przetykanych złotą n icią.
W jednej z trum ien natrafiono na drewniany krzyżyk ze strzępam i m a
te ria łu , którym był pierwotnie obszyty. Jedynie na podstawie ornam en" 
tyki trum ienek oba pochöwki datować można wstępnie na XVIII wiek 
lub schyłek XVII wieku.

W wyniku badań ustalono, iż pochówki w prezbiterium  ułożone 
były w zasadzie w trzech  poziomach, a do grzebania zm arłych wyko
rzystywano praw ie całe jego w nętrze. Na ślady pierwotnej ceglanej po
sadzki natrafiono jedynie w apsydzle za głównym ołtarzem  oraz przy 
północnym ołtarzu bocznym. Pochówki pochodziły z okresu od XV po 
koniec XVIII wieku. Pod łuklem tęczowym odsłonięto tzw . ro lkę stano
wiącą pierwotny próg ceglany. Był on częściowo zniszczony przez  póź
n iejsze wkopy grobowe. Od strony nawy dochodziła do niego posadzka 
ceglana z początku XVI wieku, której istnienie w innych jej m iejscach 
stwierdzono już w sezonie poprzednim.

Wkop usytuowany pośrodku nawy pozwolił na precyzyjne zlokali
zowanie Istniejących piwnic, prawdopodobnie gotyckich oraz na poczy
nienie obserw acji odnośnie sposobu ich wybudowania. Ustalono także 
pierwotny poziom użytkowania terenu w tej części obiektu. W wykopie 
w celi północnej stwierdzono natom iast dwa poziomy posadzek cegla
nych o odmiennym układzie. Pod nim i warstwy kulturowe o charakterze 
nasypiskowym wykazywały silny spadek w kierunku północnym. Na nich 
też , a nie na calcu, posadowiono fundament północny zewnętrznej śc ia 
ny dawnego szp ita la . Niższy poziom posadzki wiązać należy z okresem  
wznoszenia tego pom ieszczenia, natom iast wyższy pochodzi z tego sa 
mego czasu co posadzka w nawie.

W wykopie założonym na zewnątrz korpusu szpitala , opodal je 
go południowo zachodniego narożnika, odsłonięto resz tk i płytko sadowio
nego fundamentu ceglanego oraz rumowisko być może paleniska. Sądzić 
należy, iż są  to pozostałości budynku gospodarczego Istniejącego w tym 
m iejscu w drugiej połowie XVII wieku. Poniżej zalegała w arstw a kultu
rowa z fragm entam i ceram ik i z XV wieku.

Znaleziska w postaci ułamków naczyń glinianych, kafli, n ielicz
nych fragmentów wyrobów szklanych, metalowych i tekstylnych pochodzą 
z okresu XV -  XX wieku.

Badania będą kontynuowane.


