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FROMBORG - m. patrz średniowiecze

GBABSK - Wiałoujśole patrz średnlowleoze

GNIEZNO - m. patrz wczeane średnlowleoze

GOLUB-DOBRZYft - m. patrz średnlowleoze

GORA - n. Konserwator Zabytków Aroheo-
logiosnyoh we Yrooławlu

Badania prowadził mgr Tadeusz Kajetyn. Finansował 
VKZ we Yrooławlu. Pierwazy sezon badań. Stanowisko 
nowożytne.

W związku z robotami ziemnymi na terenie miasta w ozaele za
kładania rowów kanallzaoyjnyoh, odkryto ceramikę 1 kośol ludzkie.

W jednym z wykopów poza obrębem murów miejakleh, na skrzyżo
waniu ulicy Wiosny Ludów 1 1 Maja natrafiono,jak alę prsypuszosa, 
na znlszozony warsztat garncarski. Na przestrzeni 3*5 ® * warstwie 
spalenizny, na głębokości od 0,3 do 1,60 m odkryto około 200 frag
mentów garnków, patelni, mia, dzbanków, pokrywek oraz liczne ułam
ki kafli.

DZIARHOW, pow. Grójec patrz okres wpływów rzymakloh
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Materiał ten datuje się na XVI wiek.
V wykopach na ul. Wojaka Polskiego pod Braną Głogowską, rów

nież posa nurami miejskimi, na głębokośol 1-1,20 m odkryto snlas- 
oaone szkielety ludzkie. Zalegały one pod warstwą osadniczą, da
towaną na XVI w*

Planowane są ratownioz# badania wykopaliskowe.

GRABOWIEC, pow. Hrubieszów patrz średniowleose

JANOWIEC nad Wisłą Praoownla Hietorli Rzemiosł
pow. Puławy i Wytwórosośol Przemysłowej

IHKM PAN w Warszawie

Badania prowadził dr Jerzy Kruppfc. Finansował 
IHKM FAN. Pierwszy sezon badań. Oeadniotwo no
wożytna /IVI-XVIII w./, ślady osadnictwa z okresu 
halsztackiego 1 wczesnego Średniowiecza.

Fraoa wykopaliskowe w Janowcu związane są z kompleksowymi stu
diami nad dziejami małych miast w Foleoe. Celem prac było rozpoz
nanie i prześledzenie metodą archeologiczną zmian w układzie prze
strzennym miaeta, związek Jego rozplanowania z drogami wodnymi, u- 
etalenle charakteru zabudowy oraz jej zmian, rozpoznanie warstw 
kulturowyoh 1 określenie ioh ohronologil. Badania terenowe poprze
dzone zostały studiami nad śródłaml pisanymi 1 Ikonograficznymi.

Z uwagi na charakter badań stosowano metodę prao sondażowych.
2Łącznie założono 3 wykopy /powierzchnia 36 m , kubatura przebada

nych warstw kulturowyoh - 50 m^/ rozmieszczone w różnych punktaoh


