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PAWŁOWICE, pow. Namysłów patrz okres 
wpływów rzymskloh

PŁAWEIOWICB, pow. Oliwio# 
8tanowiako 6

Mus#on w Gliwloaoh

Badania prowadziła mgr Halina Wojoleohowska. 
Pinanaował WKZ w Katowiohoh i Muzeom w Oli- 
wioaoh. Pierwazy aazon badań. Orodziako z 
okresu halsztackiego /kultura łuiycka/ i 
późnego średniowiecza.

Orodziako /atanowlako nr 6/ leży we wschodniej ozęśol wal. 
Uaytuowane jest na oyplu kształtu trójkątnego, który swym wierz
chołkiem sięga do Kanału Gliwickiego /strona północna/, a pod-

przecina droga do Taclszow'*, przy której postawiono szereg bu
dynków« co w znacznej mierze utrudniało praoe badawcze.

Celem badań prowadzonych w lipou i sierpniu było wyjaśnie
nie, jakiego typu oaadniotwo występuje na obiekcie, z jakich 
okresów chronologicznych pochodzi i jaki Jest zasięg grodziska.

W wyniku prac wykopaliskowych wyjaśniono następujące kwe
stie:
1/ Najstarsze osadniotwo na grodzisku poohodzi z okresu halsstao- 
klego kultury łużyckiej / 6 5 0 - 400 lat p.n.e./. Dowodem tego było 
wystąpienie znaoznej llośoi fragmentów naczyń ręoznle lepionych, 
części naszyjnika żelaznego, polepy.
2/ Osadniotwo kultury łużyoklej zostało znlszozone przez posta-
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wlenle budowli w wiekaob średnioh a kamieni waplennyoh, spojonych 
zaprawą wapienną, której charakteru 1 funkcji nie zdołano jeezcze 
uatalió. Wystąpiły tu także znaczne ilości ceramiki nowożytnej, 
kilka przedmiotów żelaznych, m.in. siekierka z tulejką i dolna 
ozęśó ostrza mieoaatkośoi zwierząt, m* in. dzika.
3/ Budowla kamienna zajmowała północno-zachodnią ozęśó oypla. Od 
wschodu była zabezpieczona prawdopodobnie fosą z wodą. Budowla ta 
została zniszczona. Wniosek taki można było wyciągnąć z obserwa
cji zalegania zwalisk kamieni we wazyetkioh wykopach.
4/ Cały obszar zniwelowano, ruiny zasypano prawdopodobnie w III w. 
Bie można więo uohwycló na powierzchni śladów umocnień obronnych. 
Materiał aroheologlczny jeet wymieszany 1 zalega nad fragmentami 
murów.

Przyszłe prace wykopaliskowe w Pławniowicach będą miały na 
oelu uchwycenie południowej granicy grodziska oraz wyjaśnienie 
funkcji i dokładnego zasięgu budowli kamiennej tu odkrytej.

PODWIESI. pow. Chełmno Muzeum Okręgowe w Toruniu
Stanowisko 8

Badania prowadzili mgr Tadeuaz Maklęwlcz 1 mgr Ja- 
nuariuaz Janikowski /autor sprawozdania/. Finanso
wał WIZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Osada 
z okreeu halsztackiego*

Badania ratownicze na stanowisku położonym ** półnoonej ozęś- 
oi wal, trwały od 5 .VIII. do 31.VIII. Jeet ono niazozone systema
tycznie przez głęboką, orkę.

Wytyoeono 6 odcinków 5 x 5 »t gdzie iui pod cienką warstwą


