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Badania prowadzili Sławomir Jastrzębski i Barbara Burchard. Fi
nansowane przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Pier
wszy sezon badań. Kurhan z grobowcem kultury pucharów lejkowa
tych, grobami kultury ceramiki sznurowej i grobem kultury mierza
nowickiej.
Badania Mogiły Stradowskiej nawiązywały do odkrycia dokonanego w 1959 roku.
W przekopanej wówczas ćwiartce rozoranego kurhanu natrafiono na skrzyniowy grób
kultury pucharów lejkowatych z fragm. rowków po dwóch stronach grobu, równoległych
do jego osi długiej południowy wschód - północny zachód. W 1991 r. przekopano powierz
chnię 80 m obejmującą sąsiednią ćwiartkę kurhanu. Pod nasypem odkryto część czołową
{od strony wschodniej) konstrukcji stanowiącej obudowę grobowca kultury pucharów
lejkowatych, składającą się z rowków z umocnieniem z kamieni narzutowych i płyt ze
skały wapiennej.
W obrębie badanej ćwiartki kurhanu odkryto 2 groby niszowe kultury ceramiki sznu
rowej oraz grób kultury mierzanowickiej wkopany w nasyp kurhanu. Na wyposażenie tego
ostatniego grobu składa się stosunkowo duża ilość wyrobów miedzianych, m.in. fragm.
4 zausznic w kształcie wierzbowego liścia, narzędzie miedziane (retuszer do wyrobu grod
ków krzemiennych?), 1 grocik krzemienny.
Materiały i dokumentacja znajdują się w zbiorach Pracowni Archeologicznej Instytutu
Historii Kultury Materialnej PAN w Igołomi.
Badania winny być kontynuowane.
Z akrzew o, st, 1, gm. Babiak, woj. konińskie patrz środkowa i późna epoka brązu
Z aw iercie-B zów (Skala Rzędowa), gm. loco, woj. katowickie patrz wczesna epoka żelaza
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Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie

Badania zostały przeprowadzone pod kierunkiem mgr. Zenona Hendeła. Finansowane przez Urząd Miasta w Głogowie, Hutę Miedzi
w Głogowie. Pierwszy i drugi sezon badań. Stanowisko wielokulturo
we: osady kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury lendzielskiej,
kultury amfor kulistych, grób kultury unietyckiej, osada kultury
łużyckiej i osada z okresu wpływów rzymskich.
W 1990 r. władze miejskie Głogowa przystąpiły do realizacji planów budowy wielkiego,
komunalnego wysypiska śmieci, o łącznej powierzchni ok. 32 ha, które miało powstać
w obrębie strefy ochronnej huty, pomiędzy torowiskami prowadzącymi z Głogowa do No
wej Soli oraz Żagania.
Prace badawcze na stanowisku nr 34 w Żukowicach, usytuowanym na niewielkim
wzniesieniu w centralnej partii wspomnianej wyżej inwestycji, przeprowadzone zostały
w ]. 1990-1991. Objęto nimi północną część wyniesienia o łącznej powierzchni 2,3 ha.
W obrębie wykopu znalazło się całe stanowisko, na którym zbadano łącznie 220 obiektów,
różniących się między sobą zarówno pierwotnie pełnioną funkcją, jak i chronologią. Na
stanowisku stwierdzono liczne ślady osadnictwa neolitycznego, pojedyncze jednostki stra
tygraficzne z epoki brązu oraz stosunkowo znaczną grupę jam z okresu wpływów rzym
skich.

