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Znacznie raniejszą ilość materiałów archeologicznych odkryto w 
Łazach 1 Kopalinach« * Ł a z a c h natrafiono na jedną dużą osadę 
kultury przeworskiej z okresu póśnorzymeklego» położoną w południo
wej części wsi« na zboczu opadającym łagodnie ku północy« Z powierz
chni pola zebrano ułamki dużych naczyń zaaobowowych z kryzą oraz 
liczne kawałki żużla żelaznego.

W K o p a l i n a c h  nie odkryto nowych stanowisk ale prze
prowadzono weryfikację grodziska kultury łużyckiej» położonego w le- 
sie na cyplowatym zakończeniu grzbietu górskiego o nazwie "Zamczysko" 
Grodzisko o wymiaraoh 60 x 46 m, zniszczone obecnie w ok«70$ przez 
kamieniołom« otoczone było podwójną linią wałów obronnyoh» zaś od 
przedłużenia grzbietu górskiego odcięte rov/em poprzecznym. W ścia
nie kamieniołomu widoczne są dwie warstwy osadnicze» zawlerająoe 
zabytki z późnej fazy kultury łużyckiej. Bliższe określenie ohrono- 
logil obydwu warstw kulturowych na grodzisku jest trudne ze wzglądu 
na mało charakterystyczny materiał zabytkowy.

CZkkABI^EK» pow. Radziejów Kujawski Muzeum Kujawskie 
Stanowisko 2 A we Włocławku

Badania prowadzili! ngr Barbara Macluklewicz-Czarneoka 1 
dr Zdzisław Kaplca. Finansowało PRH w Radziejowie Kujawskim. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko z okresu neolitu /kultura pu
charów lejkowatych/.

Stanowisko położone jest w odległości ok. 1 km na NW od stan.
1 w Sarnowie« ok. 300 m ną S od doliny rzeki Zgłowląozki oraz ok.
50 m na £ od drogi przebiegającej koło gospodarstwa T.JÓżwiaka z
wsi Czamanlnek do nadrzecznych łąk.



Prace rozpoczęto na skutek uprsednloh badań Ratowałosyoh /19f7/ 
przeprowadzonych prasa dr Lidię Gabałównę.

Tegoroczne badania.również ratownicza, skonośntrowały alę w pół
nocnej częóol cmentarzyska, gdzie natrafiono na saiazesony grób szkie
letowy . Jeden ze sakleletów, wykopany w ub.roku prasa właóoiolsla gron-

itu pochodził zapewne z tego grobu. V nienaruszonej połudnlowo-sacbod-e
niej części Jamy grobowej, natrafiono na dwa naczynia gliniana kultu
ry pucharów lejkowatych.

formy naczyń oraa wątki zdobnloss pozwalają przypuszozaó, żo po
chodzą one z bardzo wozesnego okresu fasy wlórecklej, noszą bowlsn
ślady silnych powiązań z fasą AB kultury puoharów lejkowatyoh.

GDOW, pow. Myślenlos patrz okres wpływów rzymskich

GORT SWIJTOKRZTSriB patrz paleolit 1 mezolit
/północny stok/

GRABOWIEC, pow. Hrubieszów patrz średniowiecz*

GRODZISKO, pow. Olkusz Muzeum Aroheologicsns
Jaskinia nad Mosurea Staryn, Duża. w Krakowie

Badania prowadziła mgr Bwa Book. Finansowało Mozena Archeolo
giczne 1 WKZ w Krakowie. Drugi ssaon badań. Jaskinia a osad
nictwem wielokulturowym a okresu neolitu, a epoki brąsu* a 
a okrasa hmlamtaeklsgo i a okrasa lateńskiego«
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