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Ostrołęka, st. 7, gm. Pajęczno, woj. łódzkie, AZP 79-48/88 – patrz: środkowa, młodsza i późna epo-
ka brązu

PAKOSZÓWKA, st. 1, gm. Sanok, woj. podkarpackie, AZP 112-77/83
osada kultury przeworskiej z silnymi wpływami z ośrodka dackiego z wczesnego okresu •	
rzymskiego (schyłek fazy B2) i młodszego okresu rzymskiego.

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 9 do 24 lipca, przez dr hab. 
Renatę Madyda-Legutko prof. UJ (autorka sprawozdania) z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Elżbietę Pohorska-Kleję. Finansowane przez WKZ w Przemyślu. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 123 m².

W trakcie badań w 1999 roku odsłonięto fragment zabudowy osady, odkrywając 13 obiektów 
archeologicznych. Wśród nich wyróżniają się czworokątne paleniska o podobnych rozmiarach (dłu-
gość boku od 100 cm do 140 cm.) i zbliżonej konstrukcji, ułożone na osi, blisko siebie w południowej 
części stanowiska. Wszystkie charakteryzują się obecnością w partiach przydennych intencjonalnie 
ułożonych warstw piaskowców. Wypełniska palenisk o jednolitym charakterze, w postaci czarnej 
ziemi z węglami drzewnymi zawierały nieliczne fragmenty ceramiki. Ślady jam posłupowych w są-
siedztwie niektórych palenisk wskazują, iż mogły być one pierwotnie zadaszone. W strefie występo-
wania palenisk obok ceramiki lepionej w ręce została odkryta także ceramika wykonana przy użyciu 
koła garncarskiego. Wśród tej ceramiki zróżnicowanej pod względem technologicznym przeważają 
grubościenne naczynia wykonane z glin ilastych, o gładkich powierzchniach barwy szarej, potwier-
dzone również na innych stanowiskach nadsańskich. Powyżej palenisk została odkryta strefa osa-
dy o innej zabudowie, zapewne mieszkalnej. Materiały ceramiczne reprezentowane są tu jedynie 
przez fragmenty naczyń wykonane ręcznie. Odkryta w trakcie tegorocznych badań ceramika lepiona 
w ręce nawiązujące do ceramiki kultury przeworskiej, natomiast ceramika wykonana przy pomocy 
koła garncarskiego nawiązuje do garncarstwa środowiska dackiego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Krośnie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Recherches Archeologiques”.
Badania będą kontynuowane.

PAPROTKI KOLONIA, st. 1, gm. Miłki, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 21-73/2
cmentarzysko ciałopalne kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej- młodsza faza późnego •	
okresu przedrzymskiego - rozwinięta faza okresu wędrówek ludów (A3-E)
osadnictwo nowożytne i transzeje z I wojny światowej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 5 lipca do 6 sierpnia, przez 
Małgorzatę i Macieja Karczewskich (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finan-
sowane przez GKZ. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 188,24 m².

Prace wykopaliskowe prowadzono na północnym, wschodnim i zachodnim skraju rozpoznanej 
części cmentarzyska. Odkryto 43 nowe pochówki, w tym 20 popielnicowych z czytelnym zarysem 
jamy grobowej (groby: 224-227, 229, 230, 232, 235, 241, 253, 255, 256 258-265), 2 popielnicowe 
bez czytelnego zarysu jamy grobowej (groby: 266, 267), 18 bezpopielmeowych z czytelnym zarysem 
jamy grobowej (groby: 231, 233, 234, 236-240, 242-250, 252), l bezpopielnicowy, bez czytelnego 
zarysu jamy grobowej - w formie zwartego skupiska fragmentów przepalonych kości ludzkich tkwią-
cych w piasku uznanym za calec archeologiczny stanowiska i dwa pochówki szkieletowe koni (groby 
251 i 254). Część eksplorowanej powierzchni zajmowały obiekty nowożytne - transzeje z czasów 
I wojny światowej i jamy gospodarcze (odpadkowe) powstałe najprawdopodobniej w okresie od 2 
połowy XIX do końca l połowy XX w. We wschodniej części cmentarzyska odkryły został również 
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rozległy obiekt wypełniony czarnym piaskiem, zawierający 121 zabytków wydzielonych, datowa-
nych od fazy Bl okresu wpływów rzymskich do fazy D okresu wędrówek ludów włącznie. Wypełni-
sko obiektu i odkryty w nim materiał zabytkowy nawiązują do „plam z przepaloną ziemią” i „plam 
z czarną ziemią” znanych z cmentarzyska w Bogaczewie - Kuli.

Odkryte w 1999 roku groby stanowią kontynuację wschodniej części skupiska pochówków eks-
plorowanego w poprzednich sezonach badawczych, oraz wyznaczają wschodni skraj kolejnego sku-
piska - zlokalizowanego na zachód od dotychczasowego. Pochówki koni, zlokalizowane we wschod-
niej części cmentarzyska wyznaczają wraz z analogicznymi grobami odkrytymi w 1994 i 1998 r. 
trzy rzędy grobów o dłuższej osi jam grobowych zorientowanych wzdłuż linii północny-wschód-
południowy-zachód.

Na wyposażenie pochówków ciałopalnych składały się m.in.: fragment zapinki zbliżonej do A. 
167 (grób 230), zapinka A. 133 (grób 262), szpila brązowa typu Szwajcaria (grób 260), żelazna 
sprzączka typu AD.1 wg R. Madydy-Legutko (groby: 261, 263), brązowe okucie końca rzemienia 
zbliżone do typu 0-18 wg K. Raddatza (grób 250), masywne, żelazne okucie zakończone pojedyn-
czym pierścieniem typu J.II wg K. Raddatza (grób 263) prostokątne, żelazne i brązowe okucia na pas 
(groby: 230, 232, 238, 239, 251, 261, 266), umbo typu J.7a wg M. Jahna (grób 267), żelazne groty 
oszczepów lub włóczni typu VIII odmiany 3 (grób 255), typu VII, odmiany l (grób 261) i typu XIII 
lub XIV wg P. Kaczanowskiego (grób 267), toporek żelazny (grób 263), wędzidło żelazne (grób 261), 
ostroga odmiany E5a wg J. Ginalskiego (grób 261).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Badania będą kontynuowane.

PŁAWNIOWICE, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie
osada kultury łużyckiej•	
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z: wczesnego średniowiecz, późnego średniowiecza i nowożytności•	

Badania archeologiczne przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Mirosława Furmanka i mgr 
Halinę Wojciechowską (Muzeum w Gliwicach). Finansowane przez Śląski WKZ i Muzeum w Gli-
wicach. Badania były kontynuacją prac sondażowych przeprowadzonych jesienią 1998 roku. Przeba-
dano powierzchnię 123 m².

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 255-261.

Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. lubelskie, AZP 93-92/3 – patrz: wczesna i starsza epoka brązu

Polwica, stan. 4 i 5, Skrzypnik, stan. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82 – 
patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu.

POZNAŃ – NOWE MIASTO, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (z IV i V okresu epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza)•	
osada kultury pomorskiej•	
cmentarzysko kultury przeworskiej z faz A•	 1-A2 młodszego okresu przedrzymskiego oraz 
z okresu późnorzymskiego
punkt osadniczy okresu z wczesnego średniowiecza•	


