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Stare Miasto, st. 32, 
AZP 16-51/34

miasto średniowieczne i nowożytne (1237-1945 r.)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Andrzeja Gołębiewskiego i Mi

rosława Marcinkowskiego pod kierunkiem Grażyny Nawrolskiej (Pracownie Konserwacji 
Zabytków, sp. z o.o., Filia w Gdańsku). Finansowane przez Urząd Miejski w Elblągu. Siedem
nasty sezon badań. Założono 7 wykopów o łącznej powierzchni 622 m2.

Na podwórkach parcel przy ul. Wieżowej 6 , 7, 8 , 9 dominowała zabudowa murowana. 
Relikty wcześniejszej, drewnianej zabudowy, zachowały się na stosunkowo niewielkich frag
mentach. Przez te cztery podwórka przebiegał kanał odwadniający, odprowadzający nieczy
stości do fosy miejskiej. Na podwórku przy ul. Garbary 13 odsłonięto dobrze zachowaną, 
dwufazową oficynę drewnianą i murowaną, oraz pozostałości drewnianej zabudowy. Trzecim 
miejscem objętym tegorocznymi badaniami było bardzo duże podwórko (powierzchnia 156 m2) 
przy ul. Św. Ducha 2. Jego północną część zajmowała oficyna, w obrębie której odkryto 
relikty ceglanego pieca. W pozostałej części odsłonięto 3 poziomy drewnianej zabudowy 
z zachowanymi fragmentami domów o konstrukcji szkieletowej (m.in. jeden o długości 10 m 
i szerokości 3-5 m). W trakcie badań znaleziono dużą ilość ceramiki oraz wyrobów z różnych 
surowców. Dużą sensacją jest skarb monet i medali pochodzący z przełomu XVIII/XIX w. 
(około 200 sztuk), znaleziony w oficynie przy ul. Garbary 13. Badania będą kontynuowane.

Frombork, st. 3, 
gm. loco, woj. elbląskie

patrz: późne średniowiecze

Gacki-Leszcze, st. 1, 
gm. Pińczów, woj. kieleckie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Gąbinek, st. 1,
gm. Lubanie, woj. włocławskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Gąbinek, st. 2, gm. Lubanie, 
woj. włocławskie

Gdańsk-Stare Przedmieście

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

patrz: późne średniowiecze

Giby, st. 2,
gm. loco, woj. suwalskie

patrz: mezolit

Głogów-Stare Miasto, lew. A -20, 
gm. loco, woj. legnickie

Gniezno, st. 4, 6 , 7, 13c, 53, 73

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

Gniezno, st. 13b,
gm. loco, woj. poznańskie

patrz: wczesne średniowiecze
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GNIEZNO, st. 15c/15d,
gm. loco,
woj. poznańskie,
AZP 50 -34 /-

późnośredniowieczna i nowożytna zabudowa Góry Lecha w sąsiedztwie katedry (XV-
XVII w.)

Ratownicze przed inwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. To
masza Sawickiego (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowane przez 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „Kostrzyn”, sp. z o.o. Nadzorowano 
wykopy instalacyjne po stronie północnej katedry i na ul. Kolegiaty.

W  pobliżu katedry (st. 15c) natrafiono na płytko zalegające (5-40 cm) konstrukcje ka
mienne, przypominające fundamenty (obiekt nr 1), w skład których wchodziły głazy granito
we o średnicy 50-70 cm, kamienie polne i fragmenty cegieł (w tym tzw. palcówki z około 
XV-XVI w.), oraz na luźną zaprawę wapienną między kamieniami. Stwierdzono, że jest to 
luźny układ kamieni, nie będący fundamentem. Osadzono je prawdopodobnie w późnym 
okresie nowożytnym w niewielkim wykopie i zasypano. Kontekst kulturowy o luźnym cha
rakterze stanowiły fragmenty ceramiki, głównie nowożytnej oraz wczesno- i późnośrednio-
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