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M ateriał zabytkowy to około 10700 f r .  ceramiki 1 grzechotka gliniana *  kształ
cie walca , i  zapinka brązowa typu A-VII wg R .Jam ki /  A lm .53/, znaleziona luźno 
w warstwie kulturowej, kilka narzędzi rogowych oraz fragmenty kilku ciężarków 
tkackich. Podobnie jak w latach ubiegłych stwierdzono kilkanaście fragmentów cel
tyckiej ceram iki toczonej na kole, tzw. siwej, w tym 1 fragment w wypełhisku wy
twórni żaren .Ceram ika ręcznie lepiona reprezentuje formy typowe dla schyłko
wej fazy okresu późnolateńskiego 1 przejściowej między okresem  późnołateńskin. 
i wczesnorzymakim. Zapinka wyznacza zapewne datę końcową użytkowania osacty.

KAŁDUS, pow. Chełmno patrz wczesne śre&iiowlecze

KARLINO, pow. Białogard Konserwator
Stanowisko 2 Zabytków Archeologiczny eh

w Koszalinie

Badania prowadził m gr Ignacy Skrzypek 
/au to r sprawozdania/ i  pracownicy nauko
wi Muzeum Archeologiczno^Ristorycznego

w Koszalinie. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Pierwszy sezon badań.Cmentarzysko ciałopal
ne z późnego podokresu lateńskiego.

Stanowisko położone je st w odległości około 3 km na północ od Karlina i 
około 300 m w kierunku zachodnim od drogi Karlino-Kołobrzeg, na terenie pierwot
nie porośniętym lasem  sosnowym.Badaniami ratowniczymi objęto najbardziej nara
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żone na niwelacje południowo-wschodnie odcinki teremuW  trakcie tych prac od
słonięto jeszcze jeden grób popielnicowy czysty* w którym wyróżniono ułamki dwóch 
naczyń i  kubka z przewężonym ucnem* oraz 5 jam z zawartością węgli drzewnych 
i ceramiki.Ogólnie wydobyto około 100 ułamków naczyń.

Materiał zabytkowy uzyskany z badań i inspekcji /  1 grób/ stanowiska nie jest 
zbyt bogaty to Jednak upoważnia nas do stwierdzenia* że mamy do czynienia z do
syć rozległym cm entarzyskiem ciałopalnym dotychczas nieznanym.Na podstawie 
ułamków naczyń /  zgrubiałe i fmcetowane brzegi/ oraz typowych zabytków metalo
wych /  zapinka*nożyk sierpikowaty/ a przede wszystkim form grobów /  popielni
cowe czyste i prawdopodobnie jamowe /  możemy ustalić* że cmentarzysko należy 
do typowych cińentarżysk grupy oksywskiej ludności kultury wenedzklej zam iesz
kującej te ziemie w późnym podokresie lateńskim .

KIETRZ* pow. Głubczyce patrz epoka brązu
Stanowisko 1

KLESZEWO* pow. Pułtusk

KHAKOW - ZAKRZÓWEK
tli.Wyłom

KRUF1CE* pow. Siemiatycze
Stanowisko 1 A patrz okres wpływów rzymskich

patrz okres wpływów rzymskich

patrz wczesne średniowiecze

KRY8PDłftw. pow.Krmków Instytut Archeologu
Stanowisko 2 Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie 
Badania prowadzili doc.dr hab.Kazimierz 
GóHłowskl i m gr Magdalena Mączyńska.
Piąty sezon badań. Finansował WKZ w 
Krakowie. Cmentarzysko ze schyłku okresu 

lateńskiego i  wczesnego okresu rzymskiego.


