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Odsłonięto także relikt prawdopodobnie szachulcowego budynku dworu-fołwarku, być 
może kanoników lateraneńskich z Lubrańca, powstałego pod koniec XV w. Zarejestrowano 
fundament ściany północnej i południowej wykonany z rumoszu ceglanego, zaprawy wa
piennej i gliny. We wnętrzu obiektu natrafiono na ułamki glinianej warstwy wyrównującej 
wewnętrzne ściany, pokryte cienką warstwą wapiennego tynku i prawdopodobnie malowa
ne czerwoną farbą. Budynek ten odsłonięto częściowo, tak że niewiele można powiedzieć 
o jego rzucie.

Badania grodu zostały w tym sezonie zakończone, dalsze prace koncentrować się będą 
na rozpoznaniu pełnym fazy późnośredniowiecznej.

Zgłow iączka, s t. 3 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo-
gm, L u b ran iec , woj. w locław - logii

AZP 50-45/105

Badania prowadziła mgr Aldona Andrzejewska. Pierwszy sezon ba
dań. Wieś średniowieczna z XIII i XTV w., związana z odnotowaną 
w źródłach warzelnią soli.

Badania prowadzone w rejonie wsi Zgłowiączki stanowią kolejny etap prac związanych 
z rekonstrukcją średniowiecznego zespołu osadniczego Zgłowiączki. Prace w sezonie 1991 
koncentrowały się nad rozpoznaniem zasięgu wsi średniowiecznej. W tym celu przeprowa
dzono badania powierzchniowe i następnie wykonano serię odwiertów oraz jeden wykop 
sondażowy. W miejscu największej koncentracji ceramiki naczyniowej na powierzchni pól 
uprawnych wyznaczono 30 arów, które pokryto siatką odwiertów. Uchwycono północny 
i zachodni skrąj wsi, która od południa dochodziła do krawędzi drogi-wąwozu. Stwierdzo
no występowanie warstw kulturowych o łącznej miąższości ok. 1,6 m. W wykopie sondażo
wym o wymiarach 1 x 25 m, zlokalizowanym w partii centralnej badanej wsi, stwierdzono 
3 poziomy osadnicze: pierwszy trzciniecki, drugi XIII-wieczny i trzeci późnośrednio
wieczny.

Badania będą kontynuowane.

Żukowice, st. 35, gm. loco, woj. legnickie patrz środkowa i późna epoka brązu
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