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budowlanej o numerze geodezyjnym 213. W obrębie wykopu praktycznie nie wystąpił materiał zabytkowy. Wyjątkiem był tutaj fragment współczesnego (pierwsza połowa XX w.) kafla gzymsowego, który
pozyskano z warstwy gruzu ceglanego.
Materiały przechowywane są w PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.
Dobryszyce, st. 19, gm. loco, woj. piotrkowskie - patrz: wczesne średniowiecze
DOBRZYŃ n. WISŁĄ, st. IV, gm. Dobrzyń, woj. włocławskie
• cmentarz nowożytny (XVIII-XIX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z osuwaniem się cmentarza do Wisły, przeprowadzone w październiku przez dr. Andrzeja Florkowskiego (Instytut Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Wojewodę Włocławskiego. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 80 m2.
Założono 4 wykopy. Odkryto i wydobyto 18 szkieletów dorosłych osobników (8 grobów męskich
i 10 kobiecych), dobrze zachowanych, pochowanych w drewnianych trumnach. Większość pochówków to osobnicy w wieku 35-60 lat.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu i PSOZ we Włocławku.
Badania nie będą kontynuowane.
Elbląg- Stare Miasto, st. 32, gm. loco, woj. elbląskie - patrz: późne średniowiecze
Gąbinek, st. 1, gm. Lubanie, woj. włocławskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów
rzymskich
Gąbinek, st. 6, gm. Lubanie, woj. włocławskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów
rzymskich
GDAŃSK, ul. Okopowa 7
• miejskie fortyfikacje z XV i XVII w.
• zabudowa miejska z XIX/XX w.
Ratownicze, przedinwestycyjne badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr Elżbietę Kołosowską (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez inwestora „Centromor” SA, Gdańsk. Przebadano powierzchnię 0,5 m x 200 m2.
Zarejestrowano następujące warstwy:
1. kamienny fundament gotyckiego muru obronnego; XV w.
2. relikty ceglanego obiektu z XV/XV w., związanego z fortyfikacją miasta
3. poziom użytkowy XVI w. zdeponowany po rozebraniu XV–wiecznych fortyfikacji
4. relikty fortyfikacji istniejących w XVII-XIX w.
a. pozostałości wału
b. fosa od strony ul. Okopowej
c. mur oporowy wału
5. warstwy rozbiórkowe XVII-wiecznych fortyfikacji
6. obiekt ceglany z początku XX wieku
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania zakończono.
Gdańsk, Stare Miasto - patrz: wczesne średniowiecze
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