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łużyckiej, pom orskiej i kurhanów  wschodniopruskich, które to zjawisko, jak 
stw ierdza autor, na terenach peryferycznych nie jest rzadkością. A utor uważa, 
że osadę zamieszkiwała ludność protobałtyjska, co przeczy tezie o związkach 
tej ludności z Germ anam i, w ysuniętej przez W. H e y m a. W zakończeniu 
pracy autor naśw ietla zjaw iska gospodarcze poświadczone zajęciam i ludności, 
takim i jak rolnictwo, rybołówstwo, bursztyniarstw o, tkactw o, garncarstw o, 
i, być może, .produkcja żelaza.

Niewielkiej m ateriałow ej pracy J. Dąbrowskiego nie można odmówić 
pełnego w arszta tu  naukowego. Praca ta  odzwierciedla również zdolności 
osobiste autora jako badacza terenowego, który nie koncentruje swojej uwagi 
wyłącznie na badanym  obiekcie. Penetracje  te renu  w pobliżu, w tym  w y
padku zespołu osadniczego w Łęczach 1, pozw alają mu przejrzeć związki osad 
z najbliższą okolicą. Pow oduje to, że bardzo ubogie m ateriały  ze stanow iska 
Łęcze 1 sta ją  się bardziej pełne i bardziej wszechstronnie można je rozważyć. 
A utor zrobił to z najw iększą skrupulatnością. Należy oczekiwać, że w innym 
miejscu opublikuje autor szczegółowe opracowanie m ateriałow e z pełną 
dokum entacją.
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MIROSŁAWA GAJEWSKA, JERZY KRUPPÉ, Badania archeologiczne 
na terenie kościoła NM P w  Elblągu w  roku 1959, Rocznik Elbląski, t. I, 
E lbląg 1961, s. 207—226, w  tekście 29 rycin.

Odbudowa obiektów architektonicznych w okresie powojennym  połączona 
jest praw ie zawsze z badaniam i kompleksowymi. Do w spółpracy zapraszani 
są również archeolodzy, którzy prow adzą badania w  celu w yjaśnienia p ro
blemów związanych z dziejam i obiektu. Na terenie W arm ii i M azur sondaże 
archeologiczne przeprowadzono w  zam ku w D ziałdow ie1), a od szeregu la t 
prowadzi się badania na Wzgórzu K atedralnym  w e From borku 2).

Badania wykopaliskowe na terenie S tarego M iasta w  kościele NMP 
w  Elblągu z inicjatyw y kierow nika nadzoru odbudowy obiektu, inż. arch. W ło
dzimierza Sierzputowskiego, przeprow adzili bardzo nieliczni w Polsce specja
liści archeologii średniowiecznej: M irosława G ajew ska i Jerzy K ruppé, 
autorzy omawianego spraw ozdania z badań rozpoznawczych w roku 1959. 
We w stępie Opracowania naśw ietlają oni genezę pow stania obiektu oraz dają 
rys historyczny jego rozbudowy. Przystosow ując się do prac budowlanych, 
badaniam i archeologicznymi objęto teren  kościoła oraz teren przylegającego 
krużganku klasztornego. W celu rozpoznania sytuacji stratygraficznej zało
żono cztery wykopy sondażowe, usytuow ane w  naw ie oraz na krużganku, 
co ilustru je  rye. 1. Po w yjaśnieniach w stępnych w  dalszej części pracy autorzy 
om aw iają stratygrafię  w arstw  i ich zawartość w  kolejnych wykopach ozna
czonych cyfram i rzym skim i od I—IV. Do opisów dołączone są profile wykopów 
oraz fotografie ważniejszych odkrytych elem entów architektonicznych i k u l
turowych.

W ykop I usytuow any przy południowej ścianie naw y między przyporam i 
(4 m dł. i 2 m szer.) eksplorowano do gł. 3,40 m. Uchwycono w nim stopę

*) P atrz  archiw um  Działu Archeologii w M uzeum M azurskim , teczka 
Działdowo, zamek, badania archeologiczne 1958—1959.

*) Por. M irosława G a j e w s k a ,  Jerzy  K r u p p é ,  Badania archeologiczne 
w 1958 roku na W zgórzu K atedralnym  we Fromborku, Rocznik Olsztyński, 
t. III, 1960, s. 81—103.
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fundam entu oraz jego odsadzki, jak  również odsadzkę i stopę przypory. 
Badania pozwoliły ustalić s tru k tu rę  budowy odkrytych elem entów arch itek 
tonicznych. W obrębie wykopu natrafiono na pochówki, szczątki trum ien, 
paciorki, szpilki, guziki i tkaninę. W ykop II (13 m dł. i 2,5 m szer.), usytuo
w any był w ew nątrz  kościoła. U kład stratygraficzny w arstw  na tym  odcinku 
do głębokości 70 cm był całkowicie zniszczony i zaw ierał nieliczne fragm enty 
ceram iki oraz monety. Z elem entów architektonicznych odsłonięto na głębo
kości 95 cm fragm ent fundam entu  m uru z dwiem a pierwszym i szychtam i 
cegieł oraz na głębokości 152 cm jego stopę fundam entow ą. N atrafiono 
również na fundam ent fila ra  podpierającego dawny balkon oraz fundam ent 
rozebranego m uru  posadowionego na lukach oporowych, którego stopa zako
pana była w w arstw ie bagiennego piasku. Na tym  m urze odkryto fila r 
o okrągłej kam iennej bazie. W obrębie w arstw  odkryto luźne kości szkieletu, 
resztki trum ien, ozdobne okucia blaszane, gwoździe, liczną ceram ikę oraz 
monety. W rejonie fila ru  odkryto zbutw iałą belkę. W ykop III, usytuow any 
w  krużganku klasztornym  o w ym iarach 2,5 X 2,70 m wyznaczały płyty 
nagrobne. Z ważniejszych elem entów architektonicznych w  wykopie III 
odkryto stopę fundam entow ą ściany północnej krużganku oraz jego odsadzkę. 
Stopę fundam entow ą południowej ściany krużganku odsłonięto na głębokości 
3,75 m posadowioną na w arstw ie gruzu ceglanego. Na gł. 2,60—2,80 m odkry
wano pochówki w  trum nach, leżące bezpośrednio na resztkach dębowego 
rusztu  drew nianego, k tóry  zalegał do głębokości 3,55 m. W obrębie w ykopu III 
w w arstw ie szaro-brązow ej ziemi odkryw ano kości ludzkie, fragm enty  ce ra 
miki, szkło oraz luźne cegły-palcówki. W ykop IV położony był w  zachodnim 
krańcu krużganku, natrafiono w  nim  na gł. 2,40 m na odsadzkę ściany 
zachodniej. Stopę fundam entow ą osiągnięto na gł. 4,12 m. N atrafiono również 
na łuk oporowy oraz jego dwie odsadzki. W w arstw ie przem ieszanej odkryto 
pochówek w  trum nie, z zabytków luźnych w ydobyto fragm enty ceramiki, 
okucia trum ien i skupiska kości.

W końcowej części pracy autorzy zajm ują się ustaleniam i chronologicz
nymi. Nieliczne znaleziska luźne odkryte w  czasie badań d atu ją  na XVII— 
X IX  w. W śród ceram iki średniowiecznej naczynia kam ionkow e datu je  się 
na XIV—XV w., a siw aki od II poł. X III do XV w. C eram ika późniejsza 
pochodzi w edług autorów  z XVII i X V III w. Różnorodne monety datow ane 
są od XIV—X IX  w. Podsum ow ując w yniki badań w  zakończeniu pracy 
autorzy stw ierdzają znaczne zakłócenie w arstw . Mimo to udaje  się im ustalić 
pew ne niezgodności odkrytych faktów  z dokum entam i wcześniejszymi, 
np. kopii Dewitza oraz rysunków  Frickego. In terp re tac je  odkrytych elem en
tów  architektonicznych, nie związanych z obecną a rch itek tu rą , pozostawiono 
do dalszych badań. Stwierdzono, że teren  kościoła przed jego budow ą uzbro
jony był drew nianym  rusztem . Pierw otny poziom użytkow ania kościoła 
według autorów  był około 90 cm niższy od obecnego. Badania w stępne 
wytyczyły problem y badawcze oraz w skazały rejony dalszych poszukiwań.

Om aw iana wyżej praca obrazuje przydatność metody archeologicznej 
w badaniach obiektów historycznych, w skazuje na konieczność badań archeo
logicznych w  celu spraw dzenia w ierności dokum entów  archiw alnych, 
usankcjonow anych niekiedy już daw niej w  nauce, a z różnych względów 
nieścisłych.
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