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o przesunięciu się centrum wsi w XV1-XV1I w. w kierunku pałacu (którego najstarsze założe
nie sięga XV w.), a w XVIII w. skoncentrowaniu zabudowy przy wzniesionym w latach 1743— 
1749 kościele ewangelickim oraz wzdłuż drogi wrocławskiej. W  otoczeniu wsi udało się stwier
dzić jedynie 2 ślady osadnicze, usytuowane w odległości po około 300 m od krańców zabudo
wy: jeden zlokalizowany po wschodniej stronie szosy do Twardogóry (fragment ceramiki 
późnośredniowiecznej), a drugi po wschodniej stronie drogi polnej do Drągowa (3 fragmenty 
ceramiki nowożytnej). Ceramikę wybrano z warstwy ornej. Szersza prospekcja powierzchnio
wa nie dostarczyła dalszych materiałów, można zatem uznać te znaleziska za pognojowe.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym — Oddziale 
Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Dolnośląskich 
Wiadomościach Prahistorycznych”. Badania zakończono.

Hłomcza, st. 1,
gm. Sanok, woj. krośnieńskie

patrz: wczesna epoka żelaza

1MIELN1K STARY, st. 1.
gm. Stryków, 
woj. łódzkie,
AZP 64-53/6

gródek stożkowaty/fortalicja, późne średniowiecze i początek okresu nowożytnego 
(koniec XIV-początek XVI w.)

Badania inwentaryzacyjno-ratownicze, przeprowadzone w dniach od 1 do 4 października 
przez mgr. Błażeja Muzolfa (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi). Finansowa
ne przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wytyczono 3 wykopy na „kopcu” gródka. Łącznie 
przebadano powierzchnię 32 m2.

Pozyskano głównie materiał ceramiczny późnośredniowieczny oraz nieco ceramiki XVI- 
wiecznej. Stwierdzono, że fortalicja powstała na skutek odcięcia przekopem i nadsypania 
części wysokiego brzegu dolinki niewielkiego cieku, będącego albo dopływem Moszczenicy, 
albo jej zachodnim ramieniem źródliskowym. Obiekt uległ zniszczeniu wskutek pożaru na 
początku XVI w. Wykonano plan sytuacyjnowysokościowy założenia.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: B. Muzolf, Działania ratow
nicze konserwatora zabytków archeologicznych na woj. łódzkie w 1996 roku, (w:) „Prace 
i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria „Archeologia”, 
nr 40, 1997-1998.

Janiszewo, st. 2,
gm. Lubraniec, woj. włocławskie

patrz: okres nowożytny

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
JANKOWO DOLNE, st. 20,
gm. Gniezno, 
woj. poznańskie,
AZP 49-35/14

zabudowa parafialna wczesno- i późnośredniowieczna oraz nowożytna (X1II-XVIII w.)
Badania przeprowadzone przez mgr. mgr. Czesława Strzyżewskiego i Justynę Mizerkę (Mu

zeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowane przez Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie. Siódmy sezon badań. Założono wykop o powierzchni 62,5 m2 

na południowo-zachodnim skraju wyniesienia, na którym usytuowany jest kościół i cmentarz.
Eksplorowano wypełniska 13 obiektów, głównie wkopów z XIX w. i młodszych, między 

którymi występowało gruzowisko ze szczątkami spalonej zabudowy drewnianej, odsłonięte 
bezpośrednio pod warstwą humusu. Znaleziono pojedyncze ułamki naczyń z XII1/XIV w., 
kilkadziesiąt fragmentów silnie obtaczanych naczyń późnośredniowiecznych oraz ponad 830 
ułamków naczyń toczonych z XVI-XVIII w., fragmenty kafli płytkowych z XVI-XVIII w. oraz 
części kafli miskowych z XVI-XVII w., przedmioty metalowe (m.in. noże, sprzączkę, kłódkę, 
brzytwę, podkowę i podkówkę, gwoździe i okucia żelazne oraz srebrny półtorak Gustawa Adol
fa), ułamki szyb i butelek oraz fragment fajki porcelanowej, kawałki cegieł i kości zwierzęce.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie. Badania będą kontynuowane.

JAROSŁAW, st. 71.
gm. loco, 
woj. przemyskie, 
AZP 103-83/-

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
kolegiata p.w. Wszystkich Świętych (późne średniowiecze)

Badania stacjonarne, przeprowadzone w okresie od września do grudnia przez mgr. J. Koca 
(Muzeum w Jarosławiu). Finansowane przez PSOZ i Urząd Miejski w Jarosławiu. Drugi se
zon badań. Przebadano powierzchnię 176 m2.
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