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sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej z  okresu halsztackiego. Ślady osadnictwa 
wczes noiredniowiec znego.

Stanowisko położone jest na teracie rzeki Stobrawy, na południowy- wschód od centrum Olesna, okcło 
200 m na południe od rui a majątku Walce.

Przebadano łącznie 5 arów, odkryto 31 zespołów grobowych oraz. 3 oüekty osadnicze, nawiązujące chronolo
gicznie do sąsiedniej wady (Stan. 3).

Groby posiadały zazwyczaj obwarowania kamienne, rzadziej bruki. Przeważnie jamy grobowe różniły się 
barwą od calca. W grobach natrafiono na typowe dla kultury łużyckiej w okresie halsztackim naczynia. Najeżęfetej 
garnki. Stan ceramiki zły (słaby wypał), Z metali odkryto na cmentarzysku kilka spiralek z drutu brązowego. 
W jednym grobie odkryto kilka guzów brązowych, a właściwie bardzo zniszczone drobne ich fragmenty, otwartą 
bransoletkę jednozwojową z czworograniastego drutu. W dwóch grobach odkryło dwie krótkie szpile o  prawdopo
dobnie rozklepanej główce, zawiniętej w uszko (szpile są bardzo skorodowane), oraz nóż o łukowatej głowni 
z kolcem do rękojeści (odkryty w obrębe Średniowiecznej jamy).

Do najciekawszych odkryć należy ażurowa plakietka brązowa o średnicy 15 mm. znaleziona w grobie (brak 
innych zabytków towarzyszących). Kolista powierzchnie plakietki pod ziel oa a jest horyzontalnie na dwie częici. 
W górnej znajduje się siedząca postać ludzka w prawym profilu. Prawą rękę trzyma opartą na kolanie; w lewej, 
wyciągniętej trzyma owalne lustra Na głowie ma ipieżastą czapkę, na szyi ozdoby. Za plecami postaci czworonoż
ne zwierzę (koł lub pies). Dolna częSć plakietki przedstawia pół okręgu, od którego wychodzą promieniste linie. 
Pola między nimi skośnie zakreślone na wzór jodełla. Zewnętrzna krawędź plakietki pokryta pćłperełkami. 
Plakietka wykonana z blachy brązowej, techniką tłoczenia.

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Regionalnym w Oleśnie
Badania będą kontynuowane,

I  Orzech, gm. Święklaniec Sl 2 patrz okresy brązu

Płotki, gin. Wąsosz, 
woj. leszczyńskie,
SŁ 3. AZP: 71-25/43

Badania prowadził mgr Marek Wróbel oraz mgr P. Świąder. Finansował WOA- 
K w Lesznie. Drugi sezon badań. Ślad osadnictwa z epoki kamienia: osada kultury 
łużyckiej/pora orskiej z Ha C/D-LT C; osada kultury przeworskiej z PL/OWR; ślad 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego, faza E-F.

Kontynuowane badania na stanowisku o pow. 2,86. zlokalizowanym na zachód od ubiegłorocznego wykopu. 
Odsłonięto 51 obiektów: 40 z Ha C/D-LT C. 10 z PL/OWR, chronologii l obiektu nie określono. W iród źródeł 
ruchomych wyróżniono poz«tało£cj z epoki kamienia. Rejestrowano je wyłącznie na złożu wtórnym. Wydzielono
1 fr. naczynia: puchara/misy (naczynia szeroko otworowego) datowanego na fazę II/III KPL; kilkadziesiąt okrzes- 
ków i fr. rdzeni, bez wyraźnych cech typologicznych. W zbiorze obiektów kultury łużyckiej/pomorskiej wyróżnio
no: 2 półziemianki (7), 2 paleniska, 27 jam. 9 dołków poshipowych, fr warstwy kulturowej. Jej struktura była 
znacznie zakłócona w okresie użytkowania terenu przez „grupę przeworską” oraz w trakcie późniejszych zabie
gów agrotechnicznych. Obiekty nie tworzą wyrainych układów przestrzennych; jedynie w jednym przypadku 
układ słupów sugeruje istnienie chaty. Część obieldów posiadała kamienną konstrukcję, w większości zachowaną 
fragmentarycznie. W zbiorze znalezisk ruchomych dominują fr. naczyń; olc. 75% ze złoża wtórnego, w więbzoSci 
grubości en nych (duży stosunkowo udział placków glinianych), ceramika z obiektów w większości rozdrobniona. 
Ponadto zarejestrowano fr. obrabianych poroży, m. in. rylec sochy/motykę; fr. polepy, osełek kamiennych, ft. 
ciężarka tkackiego. Liczny jest zhiür szczątków paleobotanicznych: nasiona zbóż. chwastów, drzew, węgle drzew
ne; arcłseozoologicznych: konsumpcyjne, m. in. zwierząt domowych, ryb i drobnych gryzoni. Na podstawie 
wstępnej analizy sądzimy, że znaleziska należy datować na Ha C/D-LT C. z  tym że intensyfikacja osadnictwa 
przypada najprawdopodobniej na LT C. Wiród obiektów kultury przeworskiej wyróżniono; studnię, palenisko 
i 6 kotlinek. Interesującym odkryciem okazały się pozostałości studni, pełniącej po zamuleniu funkcję jamy 
odpadowej. Konstrukcję studni tworzyło 18 szczap/deset stożkowato zaostrzonych, pionowo wbitych w p o ło żę  
(soczewka gliny). Palenisko/bruk to konstrukcja znacznych rozmiarów: 2,10x1,20 m. Spąg bruku posadowiony był 
na głazie o wym. 0,70x0,30 m. Kotlinki zachowały się fragmentarycznie (spągi jam. fragm. kloców żużla o struk
turze soplowej). Na złożu wtórnym odkryto Uoc żużla o średn. 0,18 m. Wypełnisko kotlinek poza fr. spalenizny 
uzupełniały ponadto fr. naczyń ze złoża wtórnego. Kotlinki nie tworzą skupiska, są luźno rozproszone w obrębie 
stancwiska badawczego. Na złożu wtdroyra odkryto o t  20 fr. naczyń, m. in. wylewy facetowane. Generalnie 
większość zbioru ceramiki kultury przeworskiej odkryto w wypelnisku studni, pełniącej po zamuleniu funcję jamy 
odpadowej (fr. naczyń LT i PL/OWR. ro. in. 3 całe naczynia, fragm. kloców dymarskich, polepy, fr. noża żel azrego, 
szydła brązowego, przęśl iks). Wypelnisko jamy warstwy I. wypełnisko studni warstwy II-IV, Studnię datować 
można na LT-P1VOWR. Wstępnie fr. osady kultury przeworskiej datowany jest na PL/OWR, W zbiorze fr. naczyń 
wyodrębniono kilkanaście fr. naczyd wczesnośredniowiecznych, datowanych na fazę E-F. W dwu przypadkach fr, 
naczyń zarejestrowano w obiektach datowanych na Ha/LT.

Materiały przechowywane są w archiwum WOA-K w Trzebinach t  Leszna.
Badania będą kontynuowane.
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