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O statni — trzeci etap łączy się z interstadium  epok neolitu i brązu, a konkretnie 
z początkami kultury iwieńskiej. Ma on charakter osadowy, choć jak  dotąd nie można 
wykluczyć obecności grobów (stopień zniszczenia stanowiska uniemożliwia jednoznaczne 
wyeliminowanie takiej ewentualności). Z fazą iwieńską wiązać należy największą ilość 
materiałów ceramicznych (ok, 500 fragm.), w przewadze dobrze zachowanych, co pozwoli
ło już na etapie terenowym dokonać kilku rekonstrukcji form naczyń. Wieloma cechami 
(zdobnictwo radełkowe w charakterystycznych wątkach strefowych, formy pucharów 
i mis) osadnictwo z Narkowa nawiązuje do kultury pucharów dzwono waty ch, z którą 
genetycznie związana jest kultura iwieńska. Cechy te współ wy stępują z innymi, uznawa
nymi już za „iwieńskie” (np. wątki rytych linii i elementy plastyczne).

Badania powinny być kontynuowane.

N ed eżó w  (G rz ę d a  S o k a ls k a ) , Muzeum Regionalne im. Janusza  Pe
s t. 22 te ra  w Tomaszowie Lubelskim
gm . Ja rc z ó w , w oj. z a m o jsk ie

Badania prowadziła J. Bagińska. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
ceramiki sznurowej. Neolit.

* Literatura: Sprawozdania..., s. 13-15.
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Badania prowadzi! prof, d r hab. Aleksander Koś ko. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Drugi 
sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: kultury pucharów lejko
watych z faz III В i V oraz kultury amfor kulistych, ślad osadnictwa 
schylkowoneolitycznego.

Eksploracją wykopaliskową objęto południową i południowo-wschodnią część stanowi
ska, w ramach powierzchni identyfikowanej jako zasięg osiedla kultury pucharów lejkowa
tych. Ogółem zbadano 250 m , dokumentując 30 obiektów. Zarówno w obrębie obiektów, 
jak i w warstwie zarejestrowano: ok. 2 tys. fragm. ceramiki, ok. 100 wytworów krzem ien
nych, ok. 300 fragm. kości, ok. 150 bryłek polepy oraz nieliczne wyroby kamienne.

Badania potwierdziły ubiegłoroczny zarys historii zasiedlenia stanowiska — sekwencję 
faz osadniczych: kultura pucharów lejkowatych — IIIB; kultura pucharów lejkowatych — 
V; kultura amfor kulistych; schyłkowy neolit (w śladowym wymiarze). Wyraźnie poszerzo
no rozpoznanie fazy późnopucharowej (V), rejestrując liczny kompleks źródeł grupy ra
dziejowskiej. Zasięg występowania tak obiektów, jak i ceramiki rzeczonego taksonomu 
wykracza poza obszar rozpoznany wykopaliskowo w kierunku wschodnim. Dopuszczalne 
są dwie interpretacje tego zjawiska:
— osiedle grupy radziejowskiej należy do kategorii małych osad, mieszcząc się całkowicie 
w ramach stanowiska (część wschodnią „utajniły" na powierzchni eolityczne piaski pokry
wowe),
— obserwujemy południowo-zachodnią rubież rozleglej osady ze stanowiska 35. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga kontynuacji prac wykopaliskowych w roku przy
szłym.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Zakładzie Prahistorii Polski Insty tu tu  P rah i
storii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


