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dano» jamy oraz rów kultury trzoiniecklej» który otaozał podkowla- 
ato lub kollśoie przestrzeń przeznaczoną być może dla bydła - tzw. 
kraal. Rów ten przecinał starsze obiekty nul. kultury tomaszowskiej•

Badania na Babiej Górze pozwoliły na uchwycenie dwóoh głównych 
faz osadnictwa* ze schyłku neolitu 1 z początków epoki brązu. V fa
zie starszej /kultura tomaszowska/ osada konoentrowała się na wschod
nim oyplu wzniesienia /położonym najbliżej doliny rzeki Dłubnl 1 wy
chodni krzemiennych/. W fazie młodszej /kultura trzolnleoka/ objąła 
głównie jego kulminację. Obie fazy następowały bezpośrednio po sobie. 
Faza starsza poprzedzona była przez osadnictwo ludnośol kultury oe-„ 
ramiki promienistej» której kilka jam zbadano na waohodnim skłonie 
wzniesienia. Odkryto także azereg rozproszonych obiektów kultury ce
ramiki wstęgowej rytej 1 kultury lendzlelskleJ. Na południowym skło
nie wzniesienia występują sporadycznie jamy kultury łużyckiej. M.in. 
znaleziono tu brązową siekierkę z tulejką z IV okresu epoki brązu.

Badania będą kontynuowane na szeroką skalę również w roku przy
szłym.

JSIRZEJOW - powiat patrz okres paleolitu 1 mezolitu

KACZYN03» pow. Malbork Muzeum Zamkowe w Malbprku

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. Finansowało Muzeum 
Zamkowe w Malborku. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa 
z okresu neolitu» m okresu lateńskiego 1 wczesnego średnio
wiecza.
Stanowisko położone jest na tzw. "Piaskowej Górze"» /dawniej 

"Dębowa Góra"/» w pobliżu koryta Starego Nogatu» 1 km na płn-wsch.



od aabudowad PQH Kacmynos. Znano jest a literatury i badań powie- 
raebnlowyob jako oaada wielokulturowa.

Wytyoaone w najbardslej zagrożonej, saobodnlej osąćol osady 
trsy ćwiartki o wynlaraob 5x5 ■ dostaroayky kilka drobnyob na- 
rsądsl krsenlennyob oram nlawlelką Uoćć oaraalkl neolltyoanej, 
lateńskiej 1 wosaanoćrodnlowlooanaj.

Badania mlaky obaraktar prao ratownlcsyob 1 bądą kontynuowa- 
na w prsysakym roku.

KTiłMKHtOWIOB, pow. Puławy Państwowe luseum irobaologloana
Btanowlako 711 w Tarsaawla
Stanowisko ZI7

Badania prowadnika mgr Anna Usarowlos. Pinanaowako PKA. 
Cawarty aaaon badać. Onentarayako a okrasa neolitu /kal- 
tura puobarćw lejkowatyoh/.

Praoa wykopaliskowa prowadaono od 23*711 do 15.7111.
Stanowisko nr 711

Kontynuowano badania osady kultury puobarćw lejkowatyoh. Pras» 
badano powlersebnią 1.17 ara* na której odkryto dudą Jan» a war
stwą spalsnlany prsy dnia 1 a fragmentami naoayń a tak*# kilka aku- 
plsk waplsnnyob kamieni. Praoa bądą kontynuowane w prayaakym roku.
8tanówlako nr 117

Praebadano onentarayako kultury puobarćw lejkowatyoh, snajdu-
jąoe slą na jednym a wlsraobokkćw dużego płaakowsgóraa. Odsłoniąto

2  _______powierzchnią 5 arćw oras przekopano 35 ■ rowów sondażowych.
Odkryto 15 grobów 1 dudą jamą kultury puobarćw lejkowatyob.

Konstrukcje grobów składały slą a płaskloh, jedno lob klikówarstwo-
wycb pokryw z kamieni waplennyob, pod którymi znajdowano szkielety
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