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Pilce, st. 1, gm. Kamieniec Ząbkowicki, woj. wałbrzyskie, AZP 92-26/65 - patrz: wczesne 
średniowiecze

PNIÓWEK, st. 15, gm. Zamość, woj. zamojskie
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzili w dniach od 9 do 14 listopada mgr Jerzy Kuśnierz 
i mgr Józef Niedźwiedź. Finansował prywatny inwestor. Pierwszy sezon badań. Badaniami objęto 
powierzchnię 110 m².

Założono cztery różnej wielkości wykopy i odkryto liczne zabytki kultury pucharów lejkowatych, 
m in. fragment toporka kamiennego z obuchem guzikowatym, duże fragmenty trzech naczyń 
glinianych, fragment glinianego tygielka oraz kamienny rozcieracz. W pobliżu naczyń zlokalizowano 
także dwa skupiska kamieni ze śladami okopcenia, co sugeruje ich funkcję jako elementów paleniska. 
Na kulminacji stanowiska odkryto jeden obiekt w formie okrągłej jamy o średnicy około 1 m, 
w profilu półowalnej, sięgającej do głębokości 65 cm. W obiekcie znaleziono drobne fragmenty 
wylewu naczynia baniastego(?) kultury łużyckiej. Liczne fragmenty naczyń, w tym fragmenty misy 
z wylewem zagiętym do środka i fragment wylewu garnka z dookolnym ornamentem paznokciowym 
należały do kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Ponadto z warstwy ornej pochodzą ułamki naczyń 
kultury mierzanowickiej. Jeden z nich zdobiony jest odciskami sznura połączonymi z ornamentem 
stempelkowym. W warstwie kulturowej odkryto również kilka różnej wielkości fragmentów kamieni 
żarnowych i szlifierskich niezwiązanych z konkretnymi obiektami osadowymi.

Badania nie będą kontynuowane.

POCZAŁKOWO, st. 18, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie 
osada kultury pucharów lejkowatych, faza II•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez Lucynę Domańską 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 20 m².

Stanowisko Poczałkowo 18 odkryte zostało w roku 1980 w czasie badań powierzchniowych. 
Położone jest w strefie doliny rzeki Tążyny, w odległości około 700 metrów od jej dzisiejszych 
brzegów. Celem badań było zabezpieczenie stanowiska przed wywiewaniem oraz ustalenie jego 
relacji względem stanowiska Poczałkowo 36.

W efekcie podjętych działań założono jeden sondaż - wykop nr l, o wymiarach l x 20 metrów. 
Zlokalizowany został na skraju stanowiska w pobliżu stanowiska Poczałkowo 36. W czasie eksploracji 
wykopu nie natrafiono na warstwy kulturowe ani materiał ruchomy, w związku z czym przerwano 
dalsze badania.

Należy dodać, że w związku z brakiem „materialnych” efektów eksploracji wykopu l postuluje 
się ponowne rozdzielenie stanowisk 18 i 36 w Poczałkowie.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Badania nie będą kontynuowane.

POCZAŁKOWO, st. 38, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie 
osada kultury pucharów lejkowatych, faza III A Ratownicze badania wykopaliskowe, •	
przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez Lucynę Domańską (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 425 m².


