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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.
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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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a/. Wleża-latarnla została zbudowana z oegły, o wymiarach 
30 x 1.4 x 17(5 om, 1 posadowiona na wysoozyźnle wydmy (480 om 
n.p.m*), leżąoej przy ujśoiu Wlały do morza* Włażę wzniesiono 
na bardzo płytkim fundamenoie kamiennym, grab* 80-100 om* Ola 
zapewnienia Jej należytyoh warunków statyoznyoh, wydmę, opada- 
Jąoą silnie w kierunku morza 1 Wisły, obudowano brukiem kamien
nym i uurem oporowym* Warstwa kulturowa znajduje się w piasku 
morskim 1 przedzielona Jest dwiema warstwami pożarowymi 1 warst
wą gruzu gotyoklego* Znaleziony ruohomy materiał aroheologioz- 
ny składa się z ułamków oeramikl nowożytnej i późnośredniowiecz
nej (niektóre fragmenty mogą także występować już w drugiej po
łowie XII w), fragmentów cegieł 1 daohówek gotyokloh, koóol 
zwlerzęcyoh, muszli ślimaków morskich oraz żelaznyoh gwoździ i 
okuć*

b/* Fundamenty fortu oarre-twierdzy zostały zbudowane ja
ko jednorazowe założenie, z oegły holenderskiej o wym, 24 x 12 
x 5 om* W ozterech odeadzkaoh sięgały one od 375 om n*p*m* do 
-20 om p*m* W fundamenty została wbudowana studnia o órednioy 
zewnętrznej 145 om, a także sklepienie łękowe - być może nad 
przejściem do przystani wodnej nad Wisłą*

Z dotyohozasowyoh badać można wyciągnąć następująoe wnios
ki »

1/ Speoyflku nośnośoi piasku morskiego wydmy, aa której 
zbudowano XV-wieozną wleżę-latarnię i twierdzę, pozwoliła na 
wykonanie płytkiego fundamenta, jednooześnle jednak nakazywała 
zastosowanie bruków kemlennyoh i muru oporowego dla umocnienia 
wydmy*

2/ Zastosowanie metody aroheologloznej obaliło dotyohoza— 
sowe poglądy badaozy niemieoklcht F.Hoeniga, K.Hoburga 1 
G*£Shlera, którzy sądzili, że wienleo twierdzy powstał jedno-
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oześnle * letarnią-wleżą w 1482 r. Praoe wykopaliskon* pozwalają 
datować założenia wlećoa na połowę XVI wieku.

G O L U B  - D O B R Z Y Ń  Praoownla Archeologiczno-
Konserwatorska PKZ w Warsza
wie

Badania prowadził mgr Krzysztof Nowićskl, finansował - 
WKZ w Bydgoszozy.

Badania miały na oelu uohwyoenle gotyokioh murów 1 zabudo
wać przedzamoza znany oh ze źródeł ikonograficznych np. planu 
zamku Dehlberga z XVII wieku. Odkryto prawdopodobnie narożnik 
murów obronnyoh przedzamoza od strony zaohodnlej oraz fragmenty 
oeglanyoh gotyokioh murów, przypuezozalnie o przeznaozeniu gos- 
podarozym.

Lloznle wystąpiła ceramika siwa z XIV - XV wieku, podobna 
do mazowleoklej z tego okresu. Z zabytków oetulowyoh znalezio
no gwoździe żelazne 1 fragmenty okuć. Ponadto duże lloćcl kaf
li z XIV w,

W trakcie dalszyoh badać przewiduje elę pokryole terenu 
przedzamoza 1 zamku «^kopami oraz aieolą płytkich wieroeć trak
towanych jako wstępne rozpoznanie terenu. Projektuje się prze
prowadzenie wykopów przecinająoyoh fosę. Na terenie zamku ist
nieje szansa odkryoia óladów grodu wcześniejszego od zamku.
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