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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•	


