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przedstawiała się i n ic u j .  Możliwe, te  front zabudowy by! odiuBięty od linii ulicy, jak lo miało miejsce przy 
ul. Sukienniczej Szczególnie walnym elementem tych badaj było slwiadzenie (po raz pierwszy w Elhląpi) 
ίlinienia w początkowej facie miaila dużej działki i jej póiniejizego podziału na dwie.

Układ budynków drewnianych na działkach od ul. Rybackiej jesl bardziej skomplikowany z racji małych 
przebadanych powierzchni. Najistotniejszym elementem jest jednak potwierdzenie granic działek przynajmniej 
w trzech paciomach. Linie te powtarzają później gotyckie mury

Najniższy poetom zabudw y drewnianej w tej partii mi atut znajdował się na rzędnej około 0,00-0.13 π  opm. 
Natomiast pierwotna próchnica uchowana jeil na poziomie około 1,10-1,30 π  ppm. potwierdzając bardzo duty 
spadek terenu w kierunku rzeki.

Tegoroczne badania dostarczyły dalszych interesujących wyrobów ceramicznych, szklanych, skórzanych, 
metalowych, jlp. Na uwagę zasługuje duża kolekcja fajansów holenderskich z XVI-XVU w.

Badania będą kontynuowane.

CG dafek, ul. G rodzka 6-7,
SŁ 1, AZP: 12-44/— nie bad.

Badami ratownicze prowadzili mgf Heiryk Paorr ł mgr Zbigniew Borcowski (autorzy 
sprawozdania). Finansował Zespól Autorskich Pracowni Architektonicznych 
w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Wczesnoiredniowicczny wał obronny grodu 
gdańskiego. Umocnienia krzyżackiego zamku.

Badani częić utaao wiika leży pomiędzy ul Grodzką i północnym brzegiem Motławy w obrębie posesji nr 6 
i 7 przy id. Grodzkiej.

Prace prowadzono w dwóch etapach.
Etap I realizowano w dn. 22.03. do 3.04.1989, po stwierdzeniu przez inspektora d/s archeologicznych miast* 

Gdańska. występowania w wykopie budowlanym reliktów architektury Średniowiecznej i Гг. wczesnośred
niowiecznych konstrukcji ohroonych

Etap II prac archeologicznych, związany z poszerzeniem wykopu budowlanego przeprowadzono w dn. 3.08 do 
14.08.1989.

W trakcie prowadzonych działań ratowniczych udokumentowano ju t odkryte fr. murów gotyckich wiążących 
się zapewne z umocnieniami krzyżackiego zamku i posadowionych na zewnętrznym itoku wału obronnego grodu 
gdańskiego.

Przebadano też zachowane partie wału stwierdzając występowanie konstrukcji izbicowych i przekładkowych. 
Próbki drewna z w/w konstrukcji przekazał» do analiz de ndr ochr Geologicznych W wypełnisku izbic natrafiono na 
fr  wcżesnolredniowiecznej ceramiki naczyniowej, Гг. koici. łuski i o id  rybie, fr, przedmiotów bursztynowych, fr. 
szkła naczyniowego, paciorek szklany oraz znaczne ilaści pestek, nasion, orzechów laskowych itp.

Stwierdzono w obrębie walu dwie, a  miejscami trzy warstwy wyraźnej spalenizny. Stopa wału znajdowała się 
na glęb, o k  0.25 ro poniżej p.m. W odiegłoici ok. 2.2 m na południe od w/w muru gotyckiego odsłonięto 
роговtajoäci drugiego, gotyckiego muru ceglanego posadowionego na fundamencie z granitowych otoczaków 
polodowcowych. Biegł ona na badanym odcinku prawie równolegle do muru nr I. W obydwu шит ich  stwierdzono 
ilady napraw j przebudów.

Materiały i doku men lacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w G daäs ku.
Badania гикойсямю lalecąjąc Inwestorowi zachowanie I wyeksponowanie odkrytych frapneotów murów 

gotyckich w piwnicach wznoraonłgo budynku, co zostało zrealizowane.

[Gdańsk,
St. 7. AZP: 11-44

Badania ratowiniczc prowadzili mgr Henryk Paner i mgr Zbigniew Bortnwsld (autorzy 
sprawozdania). Finansował: Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Gdańsku. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo póinoiredniowieczne i nowożytne.

Stanowisko leży na parceli narożnej u zbiegu ul. Stragani arskiej i Różanej. W dn. 19.05.1989 dokonano 
inspekcji wykopu budowlanego pod tzw. Doro Aktora w Gdańsku, stwierdzając występowanie reliktów zabudowy 
drewnianej i murowanej oraz znaczną liczbę zabytków ruchomych jak fr. ceramiki naczyniowej, obuwia skór
zanego, koid . szklą itp.

Decyzją inspektora d/s archeologicznych miasta Gdańska wstrzymano prace budowlane i zobligowano inwes
tora do sfinansowania ratowniczych badań archeologicznych.

Prace prowadzono od 19.05 do 30.06.1989 r. przy udziale irednio 6-8 pracowników fizycznych, 2 rysowników, 
konserwatora i 3 archeologów. Sporządzono dokumentację odkrytych reliktów oraz dokumentację stratygraficzną 
w obrębie wykopu budowlanego. Następnie eksplorowano 8 wykopów sondażowych wytyczonych w miejscach 
występowania obiektów drewnianych i murowanych.

Pod profilem zachodnim wykepu budowlanego (o pow. ok. 272 m2), w wykopie U odkryta mur ceglany mur 
gotycki z łękami konstrukcyjnymi, posadowiony na oszalowanym fundamencie kamiennym, pierwotnie zapewne
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