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GULIN KŁ5W, 9*»' lakrzew 
woj » radomskie 
Stanowisko 1

JAFUSZOWTCE, gm* Katianierza Hi alka 
woj* kieleckie 
Stanowisko 2

patrs
okras lateński

patrz
okres wpływów rzymskich

KOLONIA GBÏYErtW^FOOLBSlE, 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 1

gm. Staszów patrz
okres halsztacki

KOLONIA HUSINNE/ 
woj* zamojskie 
stanowisko i

Hrubieszów patrz
neolit

KOLONIA RACIBOROWICE, 
woj* chełmskie 
Stanowisko 3

gm, Białopole patrz
neolit

KONALEMCO, gm, oborniki 
woj. poznańskie 
Stanowisko Э

Muzeum Archeologiczne 
tr Poznaniu

Badania prowadziła mgr agr swa RajfcowsŁa t Marta Dardas» 
Finansował NKI w  Poznaniu* Pięty sezon badać. Cmentarzys
ko ciałopalne kultury łużyckiej z przełomu epoki, brązu 
£ żelaza.

Badania były kontynuacją prac prowadzonych, w latach poprzednich* Przebadano obszar o po
wierzchni 300 ni2, zakładając wykopy w najbardziej zagrożonej południowej i wschodniej partii cmenta
rzyska * Odsłonięto i wyekspiorowano 62 obiekty z tego 52 obiekty grobowe 1 30 obiektów o nieokreślo
nej funkcji.

Jamy obiektów były /nloczytelns a głębokość obiektów nie przekraczała 70 cm* Hlększośó z nich 
posiadała kamienne konstrukcje, które ze względu na stosunkowo płytkie zaleganie uległy częściowemu 
zniszczeniu. obiekty były wyposażone v liczny materiał ceramiczny i nieliczne przedmioty z brązu.

Badania będą kontynuowane.

KOŹLE· gm. Szamotuły 
«3* poznańskie 
Stanowisko 1

patrz
paleolit i mezolit

KRASNOBftOP-lAGÓftA, 
woj. zamojskie 
Stanowisko 4

gm. Krasnobród wojewódzki Ośrodek 
Archeologie zno«Konaerwator ekl

Badania prowadził mgr Niesław Koman» Finansował HOA-K w 
Eamościu* Pierwszy sezon badać* Osada z epoki brązu,

Stanowisko położone jest na niewielkim wyniesieniu o ekspozycji okrężnej* Znajduje alę w ma
łej kotlinie zamkniętej stromymi wzniesieniami. Gleba na tym terenie jest piaszczysta* od południa 
stanowisko ograniczone jest podmokłym obniżaniem. Badania miały -atovnLczo~rozpoznawczy charakter.

Przed przystąpieniem do badać wykopaliskowych, na powierzchni stanowiska liczącej ok* 1 ha zna 
Icziono m,ln. fragment wiórka z krzemienia świecLechowakiego, narzędzia 1 od lupki * krzemienia wotyri-


