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Informator Archeologiczny 1?

na Niżu Polskim zdobnictwo radelkowe w char akterystycznyсh wątkach strefowych, for
my pucharów, kubków i mis) osadnictwo z Narkowa nawiązuje do kultury pucharów 
dzwonowatych, z którą genetycznie związana jest kultura iwieńska. Cechy te współwystę- 
pują z innymi, uznawanymi już za „iwieńskie” (np. „krokwiaste" wątki rytych linii w ukła
dach strefowych i elementy plastyczne, a w krzemieniarstwie sztylet z retuszem powierz
chniowym pokrywającym prawie całą powierzchnię).

Ostatnie dwa etapy zasiedlenia (przeworski i wczesnośredniowieczny) reprezentuje 
niewielka ilość materiałów. Obecność wśród przeworskich fragm. ceramiki wyraźnego 
odsetka egzemplarzy przepalonych może wskazywać na obecność na tym miejscu pozosta
łości cmentarzyska tej ludności.

Badania powinny być kontynuowane.

O patow ice, st. 32 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
gm. Radziejów , woj. w locław - Instytut Prahistorii Zakład Prahistorii
sk ie  Polski w Poznaniu
AZP 48-43/183

Badania prowadził prof, dr hab, Aleksander Kosko. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku oraz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzeci sezon ba
dań. Stanowisko wielokulturowe: osiedla kultury pucharów lejkowa
tych, kultury amfor kulistych, ślady osadnicze z przełomu epok neo
litu i brązu oraz z późnego średniowiecza.

Stanowisko usytuowane jest w obrębie tzw. Wzgórza Prokopiaka z Opatówkach. Zaj- 
muje zachodni stok Wzgórza w pobliżu kulminacji.

W sezonie 1994 kontynuowano prace we wschodniej części stanowiska i w rejonie 
rubieży osiedla grupy radziejowskiej kultury pucharów lejkowatych. Eksplorowano po
wierzchnię 125 m2 w obrębie trzech wykopów. Zarejestrowano cykl obiektów powybierzy- 
skowycb oraz strefę kopalnianą — bruk morenowy ze śladami wydobywania kamieni.

Wstępna analiza źródeł ruchomych nie poszerzyła w istotnym stopniu wniosków o fa
zach zasiedlenia stanowiska. Stwierdzono zdecydowaną przewagę materiałów kultury 
pucharów lejkowatych z fazy У nikle ilości źródeł wcześniejszych, ceramikę kultury 
amfor kulistych, jak też — śladowo — z przełomu epok neolitu i brązu oraz późnego 
średniowiecza.

Prace zakończono.

O patow ice, at. 35 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
gm. Radziejów , woj. w łoclaw - Instytut Prahistorii Zakład Prahistorii
akie Polski w Poznaniu
AZP 48-43/186

Badania prowadziła dr Marzena Szmyt. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Drugi sezon ba
dań. Stanowisko wielokulturowe: osiedla ludności kultury pucharów 
lejkowatych i kultury amfor kulistych, ślad osadnictwa (wczesno?) 
średn io wiecz nego.

Stanowisko usytuowane jest w obrębie tzw. Wzgórza Prokopiaka w Opatowicach. Zaj
muje kulminację oraz wschodni stok rozległego wyniesienia w północnej partii Wzgórza.


