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POCZAŁKOWO, st. 38, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza IIIA na Kujawach)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, zabezpieczające skraj największej „dzikiej” piaśni-
cy, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Lucynę Domańską (Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki i PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 30 m2.

Na układ stratygraficzny stanowiska składa się humus, podglebie (bardzo słabo czytelne), piaski 
eoliczne oraz calec — bezstrukturalne piaski podłoża. Nie natrafiono na ślady obiektów nieruchomych. 
Pozyskano ponad 300 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz kilka krzemieni.

Początkowo błędnie podano nr stanowiska (28/39). Właściwe oznaczenie stanowiska: Poczałko-
wo 38. Powiadomiono o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Badania będą kontynuowane.

Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie - patrz: wczesna epoka brązu

Potoka, st. 1, gm. Michałowo, woj. białostockie - patrz: wczesne średniowiecze

PRZYBRANÓWEK, st. 43, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, AZP 44-44/62
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza IIIA)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Lucynę Domańską 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki i PSOZ. Piąty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 201,5 m2.

Kontynuowano badania w części zachodniej i wschodniej stanowiska. W części zachodniej podję-
to eksplorację wykopów LXII-LXX o łącznej powierzchni 78,5 m2, w części wschodniej eksplorowano 
wykopy LXVIII, LXXI-LXXXIII o łącznej powierzchni 123 m2. W sumie przebadano 201,5 m2.

W wykopach LXII-LXIII, LXVI-LXX kontynuowano badania strefy chaty nr 4, natomiast eks-
ploracja sondaży nr LXIV-LXV miała określić granicę południową stanowiska. W obrębie chaty 4 
zlokalizowano kolejne dołki posłupowe oraz jamy gospodarcze. Chata 4, zorientowana na osi wschó-
d-zachód, pierwotnie miała najprawdopodobniej kształt prostokąta o wymiarach około 3,7 x 7 m. Na 
wschód od niej zlokalizowano 4 „jamy”, pełniące pierwotnie funkcje gospodarcze. Pozyskano ponad 
2000 fragmentów ceramiki oraz liczny materiał krzemienny.

W części zachodniej całkowicie zbadano odkryty rok wcześniej zespół, który stanowi chatę nr 
5. Na kompleks ów składała się pierwotnie chata o kształcie krępego trapezu (3,4 x 2,5 x 5 m), zo-
rientowana na osi wschód-zachód, oraz towarzyszące jej obiekty o charakterze gospodarczym, wśród 
których wyróżniało się domniemane ognisko (ob. nr 21) oraz płytki obiekt wysypisk owy (ob. nr 25). 
Wewnątrz i w najbliższym otoczeniu obiektu mieszkalnego wystąpiło ponad 7000 fragmentów cera-
miki i liczne krzemienie. Na podstawie cech zdobnictwa istnienie chaty nr 5 należy łączyć z fazą IIIA 
kultury pucharów lejkowatych na Kujawach.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacji: S. Rzepecki, Przybranówek stanowisko 43. Stu-

dium rozwoju kultury pucharów lejkowatych.
Badania nie będą kontynuowane.

Robertowo, st. 17, gm. Brudzeń Duży, woj. płockie - patrz: wczesne średniowiecze

Rozumice, st. „C” 3, gm. Kietrz, woj. opolskie - patrz: paleolit

Rusiec, st. 2, gm. Nadarzyn, woj. warszawskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich


