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Jaskinia nad Koaurem Stałym, Duża,znajduje się w grupie ekał
po lewej stronie Doliny Prądnika, ok. 10 n nad jej dnem, ponad dość
stromym stokiem. Otwór jaskini skierowany jest na południe.
Założono trzy wykopy wiążące się z wykopem z r. 1967, a obejmu
jące przednią częśó jaskini, jej wejście, a także niewielki odcinek
tylnej części komory. W wejściu natrafiono na próg skalny, za którym
zaczyna się stromy spadek.
Wyróżniono 6 warstw, z których 4, licząc od góry, zawierały
zabytki aroheologiozne. W warstwach I 1 II znajdowała się ceramika
lateńska, łużycka, wozesnobrąeowa i neolityczna oraz krzemienie neor
lityczno. Na specjalną uwagę zasługuje odkrycie w warstwie II wozeenobrązowy«.;.

ociorków, wykonanych z muszli 1 kości. W warstwach III

1 IV wystąpiły zabytki wyłącznie neolityczne - oerarnika 1 krzemienie.
Natomiast w osadach pleistoceńskich /warstwy V 1 VI/ nadal jest brak
śladów osadnictwa paleolitycznego.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt wyróżnienia najmniej dwu
faz kultury ceramiki promienistej w układzie stratygraficznym /war
stwy II, III i IV/.
W roku przyszłym badania obejmą część stokową stanowiska.
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lokulturowa z okresu neolitu i

z

epoki brasu.

Praoe wykopaliskowe skoncentrowano na wznieeleniu "Babia Ob
ra". Badania miały charakter azerokopłaezozyznowy. Objęto nimi dwa
rejony wzniesienia! I - skłon wschodni« II - kulmlnaoję.
W rejonie I stwierdzono ślady rozległej osady z końca neolitu
1 z początku epoki brązu. Odkryto liczne jamy» które tworzyły zgru
powania należące zapewne - wraz z nlezachowanymi obiektami naziemny
mi - do oddzlelnyoh zagród. W jamach« opróoz dużej ilości ceramiki
znaleziono liozne wyroby kośolane /szydła« igły o dwóch oetrzaoh«
ozdobne szpile« tarczki/« narzędzia rogowe« wapienne /olężarkl tkac
kie« paciorki 1 różne wisiorki z muszli« liczne siekiery« drapacze«
wiertła 1 inne wyroby krzemienne« a także wiórki obsydlanowe/.
V niektórych jamach« lub w ich pobliżu wykonywano niektóre wymienio
ne zabytki /ciężarki wapienne« paciorki z muszli* siekiery/. W osa
dzie odkryto też dwa groby bydlęce« z tego jeden parzysty /byk 1
krowa cielna/. Charakter zabytków pozwala zaliczyć badaną osadę do
kultury tomaszowskiej« śolślej do związanej z południem jej grupy
Iwanowlcklej. Znaleziono wiele nowych form naczyń 1 Innych zabytków«
śwladcsąoych o jej powiązaniu ze środkowo-naddunajakim kręgiem kul
turowym. M.l. fragment importowanego naczynia grupy Nylseg z pół-,
nocno wschodnich Węgier lub Słowacji.
Na południowym stoku Babiej Góry« między rejonami I 1 II» na
trafiono na cmentarzysko szkieletowe z tego samego okresu 1 tej sa
mej kultury« oo opisana osada. Zbadano dotąd

22

groby /częśolowo

zniszczone przez orkę/« w których zmarli leżeli /wzdłuż osi E-W/,
na boku prawym lub lewym z lekko podkurczonymi nogami. Stwierdzono
skąpe wyposażenie grobowe. W obrębie cmentarzyska odkryto też poohówek psa.
W kulminacyjnej partii wzniesienia odsłonięto« i c z ę ś c i o w ^ ^ ^ ^ ^
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dano» jamy oraz rów kultury trzoiniecklej» który otaozał podkowlaato 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.

