
Aleksander Dobrowolski

Nosocice, gm. Głogów, woj. legnickie.
Stanowisko 9
Informator Archeologiczny : badania 21, 66

1987



- 66 -

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział Gdańsk

Badania prowadził mgr Zbigniew Żurawski. Finansowała 
Elektrownia Jądrowa żarnowiec*' w Bodowie. Pierwszy 
sezon badań* Osada datowana na schyłek epoki brązu i 
wczesny- okrea epoki żelaza.

stanowisko położone jest po zachodniej stronie Jeziora Żarnowieckiego 1 zajmuje nieznaczne 
wybrzuszenie środkowej części rozległego stożka napływowego, łagodnie opadającego w kierunku wschod
nim. Prace ratownicze podjęto na skutek zagrożenia, jakie stwarza rozbudowa zaplecza hotelowego EJŹ. 
Badaniami wykopaliskowymi objęto blisko 1Ü0Q a3 goopodarczo-produkcyjnej części osady. Odkryto 170 
obiektów, wśród których wyróżniono 2 piece, 1 wędzarnię« 14 palenisk, 79 jam oraz 71 dołów posłupo
wych. W wypełń i sfcach obiektów oraz zarejestrowanym poziomie użytkowym osady wystąpiły dość Liczne, 
silnie rozdrobnione fragmenty ceramiki. Natrafiono równie! na 1 okaz tzw-. "buławkl* kamiennej w pos
taci dwustożkowatego krążka z dookolnym rowkiem 1 dołkami na szczytach* Podkreślenia wymaga odkrycie 
dwóch zespołów obiektów, stanowiących pozostałości pracowni—warsztatów gar near sfcichl, złożonych z 
pieca, jamy do magazynowania i sezonowania gliny, paleniska oraz śladów naziemnych, konstrukcji słu
powych* N obydwu z odkrytych, pieców zarejestrowano podobny układ stratygraficzny; zawalisko glinia
nej kopuły, poziom komory wypału, fragmenty silnie wypalonego glinianego rusztu oraz palenisko 
pieca,

Kat er lał jr oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum Pracowni Archeologie zno-Kon seru 
watorekiej PP PKZ 0/fcdańsk.

Badania będą kontynuowane.

N050CXCE, gm. Głogów Kuzeua v Głogowie
woj* legnickie Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski
Stanowisko 9

Badania prowadził mgr Aleksander Dobrowolski. Finanso
wało Muzeum w Głogowie, ośrodek ArcheoLogiezno-Konser
watorski. Pierwszy sezon badań* Osada z wczesnej epoki 
brązu, kultura łużycka.

Stanowisko położone Jest około 17Q a na południowy-zachód od zabudowań Żerkowa - na obsza
rze budowy Osiedla Piastów v Głogowie. Podjęto badania ratownicze na obszarze o łącznej powierzchni 
około 5,5 ara, N toku badań odkryto i wyeksplorowało 17 obiektów. Z wstępnej analizy materiałów wy
nika, że odkryte obiekty należy wiązać z wczesną epoką brązu oraz kulturą łużycką* Pozyskany ma
teriał /wyłącznie ceramiczny/ znajduje się w Muzeum w Głogowie, Ośrodek Archeologiczno-Konserwator
ski ,

Szybki postęp prac budowlanych, spowodował zniszczenie stanowiska. Prac* archeologiczne ogra
niczą się z konieczności do kontroli wykopów budowlanych, oraz doraźnych interwencji w sytuacji wys
tąpienia śladów archeologicznyeh*
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