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Dla uzyskania psłnago obrazu badanej osady preoe powinny 
być kontynuowane w lataoh przyszłych.

G D A fi S K, Prawe Zakład Aroheologll Wielko-
(Główne) Miasto polski 1 Pomorza ihbm pav

w Gdaósku

Badania prowadzilli dr Andrzej Zbieraki 1 mgr Barbara
4

Lepówna, finansowało - Gdaćskle Towarzystwo Naukowe.

Przeprowadzano badania ratownioze przy ul.Ohlsbnloklej 48, 
na stanowisku 11. W wykopaoh Z - III, na głęb. 1 m n.p.m., 
a 4 m od pow. dzisiejszej ulioy, odkryto ńlady praooml szews
kiej (50 om gruba warstwa ćoinków skóry) oraz fragmenty zabudo
wy drewnianej, prawdopodobnie domu, (dranloe 1 legary). W niżej 
eksplorowanych warstwaoh, do głęb. 1,80 m poniżej poz. morza, 
napotkano pojedyóoze bierwiona, oleósze dyle, kołki pionowo 
wbite oraz faszynę. Warstwę kulturową grubośol 2,80 m tworzyła 
torfiasta ziemia z nawozem zwlerzęoym, trzciną i wiórami drzew
nymi. Kieliozny ruchomy materiał aroheologicsny stanowi cerami
ka późnośrednlowieosna toozona na kole. Są również fragmenty 
oeramlki późnośredniowiecznej z elementami zdobieó wozesnośred- 
niowleoznych 1 jeden fragment oeramlki wczesnośredniowiecznej 
z Х11-Х1Н wieku. Znaleziono także podeszwy butów ze spiczasty
mi nosami, silnie przewężone w środku. Kości zwlerzęoe, frag
menty aurowoa bursztynowego, nożyk żelazny, fragment ozdobnej 
blaszki miedzianej - dopełniają inwentarza zabytków.

W świetle przeprowadzonyoh badać nasuwają się następująoe 
wnioakit



1/ Najstarsze osadnlotwo na przebadanym odcinku Prawego (Głów
nego) Miasta w Gdaósku zaczęło się w okresie późnoórednio- 
wleoznym, który w nadmorsklob miastaob Pomorza, sięga po- 
ozątkami drugiej połowy XIII wieku,

2/ Fragmentaryczny charakter odkrytego materiału ruchomego, 
narazle nie pozwala na ustalenie śolślejazej chronologii. 
Najstarsze osadnlotwo w tej ozęśol Prawego Miasta, mogło 
mieć także poozątek dopiero w pierwszej połowie XIV stule- 
oia,

3/ Dokonane odkryola sugerują konieczność przeprowadzenia dal- 
seyoh systemetyoznyob badać stanowiska oraz rozpatrzenia 
uzyekanyob wyników na szerokim tle porównawczym miast nad
bałtyckich z XIII—XIV wieku. Jest to szczególnie ważny pos
tulat ze względu na nlezakoóczoną dyskusję o poozątkeoh 
osadniotwa w Prawym Mieście w Gdadsku.

G D A fr 3 E, - Wisłoujśoie Zakład Aroheologli Wielko
polski 1 Pomorze IHKM PaN w  

Gdećsku 1 Katedra Historii 
Architektury Polski Poli
techniki Gdadskiej

Badania prowadził dr Andrzej Zbieraki, finansowała - Poli
technika Gdaćska.

Na stanowisku 12, w wykopie I, przeprowadzono system» tyoz- 
ne praoe wykopaliskowe wokół dawnej latarni 1 twierdzy nadmors
kiej.
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