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Lokalizacja obiektów wskazuje, że stanowisko rozciąga się we wszystkich kierunkach, w tym na 
wschód i północ, na sąsiednie posesje (na jednej z nich znajduje się w ogrodzie kropielnica późnośre-
dniowieczna). Od strony południowej i zachodniej zostało ono zabudowane w dużej części wybruko-
wanym parkingiem wewnętrznym, a częściowo zniszczone wykopem pod budynek. Odkrycie tutaj 
szkieletów ludzkich poszerza zasięg największego cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Gnieź-
nie, zlokalizowanego niedawno podczas nadzorów budowy kamienic przy ul. Dąbrówki, do około 200 
m długości po osi północny zachód-południowy wschód. Istniało ono zapewne w 2 połowie X-XII w., 
gdyż w 2 połowie XIII w. ten teren był również już zasiedlony.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Z uwagi na rangę odkrycia badania powinny być kontynuowane.

Gnojno, st. 4, gm. loco, woj. kieleckie - patrz: neolit

Gołańcz, st. 69, gm. loco, woj. pilskie - patrz: neolit

GÓRA, st.2, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, AZP 51-30
wczesnośredniowieczny zespół osadniczy•	

Badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr Renatę Czupryńską (Instytut Prahistorii Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Grodno, st. 6, gm. Chełmża, woj. toruńskie - patrz: wczesna epoka żelaza

Grodzisko Dolne, st. 8, gm. loco, woj. rzeszowskie - patrz: paleolit

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Gródek, st. 1, gm. loco, woj. białostockie - patrz: nowożytność

Grudziądz Wielkie Tarpno, st. 3, gm. loco, woj. toruńskie - patrz: wczesna epoka żelaza

Grudziądz Wielkie Tarpno, st. 4, gm. loco, woj. toruńskie - patrz: neolit

GUCIÓW, st. 1, woj. zamojskie, AZP 91-86/1
osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Jerzego Kuśnierza i An-
drzeja Urbańskiego (Muzeum Okręgowe w Zamościu). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Za-
mościu. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 25 m2.

Obecne badania podjęto po uzyskaniu informacji od właściciela posesji o odkryciu fragmentów 
ceramiki i śladów węgli drzewnych w wykopie budowlanym. Zarejestrowano zarysy chaty-półziemian-
ki o wymiarach około 4 x 3,5 m, z resztkami paleniska wyłożonego skorupami naczyń, fragmentami 
polepy i kamieniami wapiennymi. Palenisko, częściowo zniszczone podczas wykonywania wkopu na 
piwnicę i fundamentów przez właściciela posesji, umiejscowione było w północno-zachodnim naroż-
niku obiektu. Pośrodku chaty, na głębokości poniżej 100 cm odkryto ślady dwóch zwęglonych słupów 
drewnianych o średnicy około 30 cm. W wypełnisku obiektu znaleziono około 120 fragmentów cera-
miki, datujących go na X wiek.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Zamościu.
Badania zakończono.

GUCIÓW, st. 9, gm. Zwierzyniec, woj. zamojskie, AZP 91-86/9
osada otwarta kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	


