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86 Wczesne średniowiecze

których wymiary są identyczne z wymiarami cegły użytej do budowy świątyni. Z warstw 
użytkowych obiektu wydobyto ułam ki stopek „fletów”, fragm. szarej kamionki nadreń- 
skiej i liczne ułamki naczyń grupy B, C, D i E. Budynek ok. 1600 r., może 1. ćw. XVII w. 
uległ zniszczeniu.

Dokumentacja i materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego,

Zu bo  w ice  Muzeum Okręgowe w Zamościu
gm . K om arów , w oj. z a m o jsk ie

Badania ratownicze prowadził A. Urbański. Osada wczesnośrednio
wieczna (VI-VII w,),

* Literatura: Sprawozdania.,,, s. 50-51.

Ż u kow ice , s t .  47 Muzeum Archeologiczno-Historyczne
gm . loco , w oj. le g n ic k ie  w Głogowie
A ZP 67-19/53

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy m gr mgr 
Aleksandra Dobrowolskiego, Zenona Hendla, Wacława Pogorzelskie
go i Magdaleny Świderskiej. Konsultacja prof, dr hab. Lech Lecieje- 
wicz, doc. dr hab. Jerzy Lodowski. Finansowane przez H utę Miedzi 
Głogów. D rugi sezon  b ad ań . O sada w czesnośredn iow ieczna 
VIII-X/XI w.

Osada wczesnośredniowieczna Żukowice 47 usytuowana jest na terasie dennej Prado- 
liny Odry, na lewym brzegu Odry, na kępie otoczonej od strony południowej i zachodniej 
podmokłym obniżeniem. Znajduje się ok. 100 m na północ od obecnego składowiska śmieci 
H uty Miedzi Głogów.

Ratownicze badania archeologiczne w 1993 r. były prowadzone na wykopie III o długo
ści 100 m i szerokości 4 m, założonym w środkowej części osady. Podczas eksploracji 
natrafiono na 11 obiektów nieruchomych oraz warstwę kulturow ą zalegającą na całej 
długości wykopu.

Wśród obiektów nieruchomych odkryto: 5 obiektów mieszkalnych, w tym 3 o konstruk
cji słupowej, oraz jedną pracownię rogowniczą, jedno palenisko i 4 bliżej nieokreślone jam y 
M ateriał zabytkowy pozyskany z obiektów, jak  również z warstwy kulturowej składał się 
z: 12 216. fragm. ceramiki, 258. fragm. praż nic, 2. przęś lików, przedmiotów żelaznych 
(w tym 8 noży, 2 półkoski, grot strzały, krzesiwo, 29 fragm. przedmiotów i 8 grud żużli), 
przedmiotów kościanych {7 szydeł, 2 łyżwy) i przedmiotów rogowych (8 szydeł, 2 oprawki, 
28 półsurowców, 12 odpadów i 3241 kości zwierzęcych).

Wszystkie m ateriały źródłowe można ogólnie datować na VIII-X/XI w.
M ateriały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.


