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Osada położona jest na piaszczystej terasie Wisły, przez którą prze
biega granica pól między wsią Wola Zdakowska a Krzemienicą, w .kie
runku wsi Gawłuszowice.

Badania miały charakter ratowniczy. Objęto nimi teren przyległy 
do południowej części piaśnicy, najbardziej narażony na niszczenie: W 
odkrytym południowym profilu widoczna była zniszczona częściowo ja
ma o średnicy 45 cm i miąższości 30 cm. Wypełnisko jej stanowiła bru
natna, bardzo twarda ziemia z zawartością ułamków ceramiki, węglików 
drzewnych, kości zwierzęcych i kilku kamieni otoczaków. W wykopach 
usytuowanych na niezniszczonym terenie odkryto pod humusem na głę
bokości 30 cm warstwę kulturową z nielicznymi ułamkami ceramiki. W 
profilu warstwa ta występuje jako smuga szarej zbitej ziemi, której gru
bość rośnie do 40 cm w kierunku kulminacji terasy. Odkryte podczas 
wybierania piasku profile oraz wykopy w północnej części piaśnicy riie 
zawierały zabytków.

Znalezione podczas badań ułamki ceramiki świadczą, że istniała tu 
osada kultury łużyckiej.

Prace wykopaliskowe na tym terenie nie będą w przyszłości prowa
dzone ze względu na prawie całkowite zniszczenie części terasy, na któ
rej znajdowała się osada.

Dwa groby były zniszczone prawie całkowicie. Zachowały się tylko 
drobne ułamki naczyń i palone kości.

Jama z okresu wpływów rzymskich została zbadana częściowo. Wy
pełnisko jej wypełniała brązowa ziemia, przemieszana z dużą ilością ułam
ków ceramiki, kości zwierzęcych i .popiołu. Znaleziono w niej również 
dwa przęśliki gliniane.

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym.

WROCŁAW-KSIĘ2E WIELKIE patrz epoka brązu

ŻUKOWICE, pow. Głogów Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa
Metali Kolorowych w Głogowie

Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Finansowała 
Dyrekcja Huty Miedzi „Głogów”. Czwarty sezon badań. Osa
da kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.

Przebadano 3 ary. Stwierdzono występowanie bardzo nikłej warstwy 
osadniczej oraz szeregu jam o bardzo małej zawartości kulturowej. Wy
jątek stanowi jama Nr 1, z której wydobyto kilka naczyń, datowanych 
na Hallstatt C.


