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Oprócz tego w obrębie tzw, Podzamcza przeprowadzono nadzory 
archeologiczne nad wykopami pod instalację centralnego ogrzewania , 
oraz izo lację  wschodniego skrzydła Podzamcza.

ELBLĄG P P  Pracownie Konserwacji
Stare Miasto Zabytków

Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska
Oddział w Gdańsku

Badania prowadził mgr Tadeusz Nawrolski, 
Finansował WKZ w Elblągu. P ierwszy sezon 
badań. Miasto średniowieczne i nowożytne
/ x m «x ix  w ./.

W ramach prac przygotowawczych do rewaloryzacji zespołu sta
rom iejskiego w Elblągu rozpoczęto badania archeologiczne, mające sta
nowić istotny składnik programu naukowo-konserwatorskiego. W pierw
szym etapie do badań przeznaczono dwa kwadraty dawnej zabudowy po
łożone między ulicami: Stary Rynek. Studzienną, Rycerską i Kowalską 
/obszar około SO x 150 m/. Wykop I o wymiarach 5 z  20 m założono 
w południowo-wschodniej części kwartału, przy ul. Kowalskiej. W tym 
rejonie, niezależnie od XVI-wiecznej i późniejszej zabudowy mieszkal
nej powinny znajdować się pozostałości pierwszego, wewnętrznego pierś
cienia murów średniowiecznych z bramą Kowalską. Podczas prac pro
wadzonych w listopadzie br. wy eksplorowano warstwy nasypowe o łącz
nej m iąższości do 1,20 m zalegające nad XIX/XX-wiecznym, gruzo
wym wypełniskiem nieokreślonej jeszcze  zabudowy.

Prace będą kontynuowane.

FROMBORK P P  Pracownie Konserwacji
woj, elbląskie Zabytków
Stanowisko 4 Pracownia Archeologie z no-
Kaplica św, Anny i szpital św. Ducha Konserwatorska

Oddział w Gdańsku

Badania prowadzili mgr Maria Dąbrowska, 
m gr Mirosława Gajewska i doc. dr Jerzy Kruppe 
/autor sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Elblągu, Szósty sezon badań. Kaplica 
i szpital z XV-XX w.

Prace wykopaliskowe prowadzono nadal we wnętrzu obiektu.
Objęto nimi południową część korytarza piwnicznego a w poziomie 
parteru celę szpitalną w zachodniej partii ich ciągu południowego.

Badania w piwnicy pozwoliły ustalić, iż  wszystkie fundamenty 
ścian sadowione były na jednej głębokości w zbitym, piaszczystym 
calcu. Najwcześniejszy poziom użytkowania piwnicznego korytarza 
stanowiła 15-20-centymetrowa warstwa twardej gliny. Stwierdzono,


