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patrz: neolit

•	 osada kultury lubelsko-wołyńskiej (neolit)
cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
osada z epoki brązu lub początku epoki żelaza•	
osada z okresu średniowiecza•	
osada z okresu nowożytnego•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od lipca do li-
stopada pod kierunkiem Krzysztofa Tuni (autor sprawozdania, Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Finansowane przez WKZ. Trzeci 
sezon badań.

Wykopaliska były kontynuacją badań z lat 1998-1999. Stanowisko zajmu-
je stoki szerokiego cypla terenu wznoszącego się nad prawobrzeżem Nidzicy 
(lewobrzeżny dopływ Wisły). Celem tegorocznej działalności było zakończenie 
prac mających na celu rozpoznanie kulturowej treści badanego fragmentu tere-
nu oraz eksploracja zagrożonych zniszczeniem, widocznych już na powierzchni 
ziemi obiektów. W trakcie tych badań odkryto ponad 40 obiektów w obrębie 4 
wykopów.

Najstarszą fazę zasiedlenia terenu stanowiska prezentuje grupa obiektów 
z materiałami neolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej. W jednym z nich, 
oprócz bogatego zestawu ceramiki i wyrobów krzemiennych, znaleziono frag-
ment miedzianego drutu. Chronologię kilku obiektów można odnieść do schył-
kowych etapów epoki brązu lub początków epoki żelaza. Były to głębokie jamy 
zawierające znaczną ilość  ceramiki, kości zwierzęcych i polepy. W północnej, 
dolnej partii stoku, na którym znajduje się stanowisko, odkryto 5 głębokich 
(2-5-3 m) jam o „gruszkowatym” profilu, z materiałami datowanymi na okres 
średniowiecza. W jednej z nich, oprócz licznej ceramiki i kości zwierzęcych, 
odkryto przedmiot żelazny w kształcie ostrza. Średniowieczne materiały zna-
leziono także w kilku obiektach o nieckowatych bądź nieregularnych profilach. 
Długą historię zasiedlenia badanego fragmentu terenu zamykają obiekty, które 
można datować na okres nowożytny. Podczas tegorocznych badań nie natrafio-
no niestety na spektakularne groby szkieletowe kultury łużyckiej, które eksplo-
rowano w ubiegłych sezonach wykopaliskowych.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Pracowni Instytucie Arche-
ologii i Etnologii PAN w Igołomi.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślad osadnictwa – epoka kamienia
osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
osadnictwo z późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania przeprowadzone przez Wacława Pogorzelskiego (au-
tor sprawozdania) w maju 2000 r. Finansowane przez Wielobranżowe Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowe „MONTAREM” sp. z o.o. w Głogowie.

Konieczność przeprowadzenia badań wynikała z przeznaczenia części ob-
szaru lokalizacji stanowiska Głogów nr 28 znanego z badań metodą AZP pod 
budowę zakładu przemysłowego. Przed wznoszeniem obiektów murowanych 
z obszaru 1 ha (0,30 ha obszaru stanowiska archiwalnego) zdjęto humus. Po 
splantowaniu zaobserwowano zarys pozostałości po obiekcie, w którego wy-
pełnisku znaleziono fragment naczyń datowane na okres późnego średniowie-
cza, renesansu i nowożytność.

Z obszaru przeznaczonego pod zabudowę podczas zdejmowania humu-
su zebrano 18 krzemieni i 3 fragmenty naczyń z okresu neolitu, 30 fragmen-
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