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КАИ ПЕЙС* SZLACHECKA, да. St*±ycn 
woj* gdańskie 
Stanowisko 3

patrz
okres wpływów rzymskich.

RATKI, gm. Stary Targ 
woj* elbląskie 
stanowisko i

KOCZENO-KLYNEE, gm. Przodkowo 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2

KOLONIA GRZYBÓW-PODLESIE, gm. Staszów Biuro Badań I Dokumentacji Zabytków
woj. tarnobrzeskie w Tarnobrzegu
stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Ewa Garbacz. Finansowała KtZChS 
"Siarkopol' w Grzybowi*. Pierwszy' sezon badań. Osada 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

Stanowisko odkryto w- 1985 r. w czasie badań powierzchniowych. Leży ono na terenie Kopalni 
siarki w Grzybowi«, w bezpośrednim sąsiedztwie pól górniczych, nad niewielkim okresowych, ciekiem, 
opływającym stanowisko od strony północnej*

Badanie miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy, Założono dwa wykopy sondażowe, kontrolne 
/1Û x 1,5 m/* Natrafiono na ślady kłiim słabo rozpoznanych, obiektów o nieustalonej funkcji oraz frag
ment jamy, prawdopodobnie o charakterze mieszkalnym, Z wypełnieka obiektów-oraz warstwy ornej, która 
zniszczyła ich. górne partie, wydobyto duże ilości ceramiki, w tym placków - talerzy, rozcieracie, 
gładziki oraz materiał krzemienny, zabytki te są charakterystyczne dla grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej. Wyodrębniono również nieliczne fragmenty ceramiki, wskazujące na Ślady osadnictwa neolltycz- 
nego 1 wczesnobrąiowego.

KOSZALIN-miasto 
woj. koszalirtskie 
Stanowisko 1 - Góra Cha buska

KOMALEKKD, gm. Oborniki 
woj, poznańskie 1 
Stanowisko 3

LEŚNA jana, gm. kątowo Graniczne Huzeum Archeologiczne
woj. gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski* Finansował WRZ 
w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. Siady osadnictwa neoli
tycznego. Osada kultury łużyckiej'/Ba Cf, skarb z wczes
nej epoki żelaza. Cmentarzysko kultury wschodniopomorsklej 
& l  % wczesnej epoki żelaza*

Stanowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu na wach., wysokim brzegu rz. Jonki, ok,
1,3 km na północny-zachód od wal* Odkryte zostało w 19£S r* w- wyniku informacji o odkryciach grobów 
skrzynkowych* dokonywanych przed IX wojną Światową,

1Г 1986 t. Huzeum Archeologiczne w Gdańsku pozyskało.? masywne, otwarte pierścienie brązowe o 
przekroju trapezowym^/jeden z ułamanym końcem pierścień/, stanowiące zapewne półfabrykaty wchodzące 
w skład skarbu z wczesnej apoki żelaza.

patrz
epoka brązu

patrz
wczeana średniowiecze

patrz
wczesne Średniowiecza

patrz
okres lateński


