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które były związane z istnieniem jakiejś lekkiej konstrukcji naziemnej. Obiekty te stanowią pozo-
stałość po osadzie ludności kultury łużyckiej (dokładniej podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy 
górnośląsko-małopolskiej), rozlokowanej niegdyś na par tii szczytowej ostańcowego pagóra. Brak war-
stwy kulturowej może sugerować, iż nie należała ona do użytkowanych intensywnie.

Głogówek, st. 32, gm. loco, woj. opolskie - patrz: neolit

GŁOGÓWEK, st. 46, gm. loco, woj. opolskie, AZP 96-36/71  
osada kultury łużyckiej (III okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Krzysztofa Spychałę 
(PSOZ w Opolu). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.

Badania ratownicze miały na celu określenie stopnia zniszczenia stanowiska, jego zasięgu oraz 
uściślenie rodzaju zabytku i jego przynależności kulturowej. Stanowisko zlokalizowane jest na wy-
sokim, łagodnym stoku wyniesienia i płaskiej, obszernej jego kulminacji. Wyniesienie to jest częścią 
wysokiej terasy Osobłogi.

Trzy wykopy założono w centralnej części stanowiska: na kulminacji w miejscu najliczniejszego 
występowania ułamków naczyń glinianych oraz na stoku wyniesienia.
Odkryto 4 obiekty kulturowe, które zalegały pod 30-70 cm warstwą orną (urodzajny less).

Miąższość warstwy kulturowej była trudna do określenia. Struktura humusu lessowego oraz ko-
lorystyka warstwy od powierzchni do calca (głęb. ok. 100-110 cm) była bardzo podobna. Tylko na 
podstawie większej ilości ułamków naczyń można byłoby określić poziom warstwy kulturowej. Część 
stanowiska zalegającego pod warstwą orną o małej miąższości jest narażona na głęboką orkę.

Odkryte obiekty pozwalają na stwierdzenie, że stanowisko jest osadą wielosezonową użytkowaną 
w III okresie epoki brązu przez ludność kultury łużyckiej. 

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach archeologicznych na Śląsku i ziemiach pogra-

nicznych w 1997 roku”.
Badania nie będą kontynuowane.

Głoska, st. 1, gm. Miękinia, woj. wrocławskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów 
rzymskich

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

GORASZOWICE, st. 12, gm. Otmuchów, woj. opolskie, AZP 92-30/12
pole(?) kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Mirosława Furman-
ka. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 175 m².

Badania podjęto w wyniku postępującego niszczenia stanowiska głęboką orką i procesami erozyjny-
mi. Celem ich było rozpoznanie stopnia zniszczenia obiektu, jego charakteru, rozplanowania i zasięgu.

W obrębie stanowiska założono 10 wykopów. Stanowisko pokryte jest warstwą współczesnej gleby 
ornej, pod którą wystąpiła warstwa czarnej próchnicy powstałej w wyniku procesów soliflukcyjnych 
lub będącej pozostałością gleby kopalnej. Pod nią odkryto 9 obiektów wziemnych lub ich fragmentów. 
Charakter i wielkość tych obiektów każe uznać je za pozostałości po słupach konstrukcji naziemnej. 
Materiały ceramiczne, które datować można na okres funkcjonowania kultury pucharów lejkowatych 
i kultury łużyckiej odkryto w obrębie warstwy czarnej próchnicy i współczesnej gleby ornej. W war-
stwie ornej odkryto także ceramikę późnośredniowieczną i nowożytną. 


