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osada kultury pucharów lejkowatych, faza wiórecka (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu 1995 r. i od lipca do 

sierpnia 1996 r. przez dr Małgorzatę Rybicką i mgr. Piotra Papiernika (PSOZ Płock i Mu
zeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane w 1995 r. przez Muzeum Ar
cheologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz PSOZ, w 1996 r. przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
W czasie dwóch sezonów badawczych otworzono wykop o powierzchni około 2300 n r  (w roku 
1996 — 1700 m2). Stosowano metodę planigrafii zabytków.

Odkryto bardzo liczny zbiór ułamków naczyń o stylistyce nawiązującej do tej, która cha
rakteryzuje grupę mątewską kultury pucharów lejkowatych. Wyodrębniono również cechy 
zdobnictwa i morfologii mające swoje odpowiedniki w zespołach kultury pucharów lejkowa
tych ze strefy lessowej. Otrzymano bardzo interesujący zbiór krzemieni, w którym znaczny 
udział mają wyroby z krzemienia wołyńskiego. Odkryto 6 koncentracji polepy, będących 
pozostałością po obiektach mieszkalnych, oraz kilkanaście różnego typu jam gospodarczych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii stanowiska wydanej przez 
Fundację Badań Archeologicznych im. prof. Jażdżewskiego.

Badania nie będą kontynuowane.

Bachorza, st. 1 i 2,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Bachórz, st. 16,
gm. Dynów, woj. przemyskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

BIAŁA, st. A i B,
gm. loco, 
woj. opolskie,
AZP 9 6 -3 4 /-, 9 5 -3 4 /-

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury lendzielskiej i kultury pucharów 
lejkowatych (neolit)

Badania przeprowadzone przez mgr. Grzegorza Molendę (PSOZ Opole). Finansowane 
przez Urząd Miasta i Gminy Biała i PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte 
podczas inspekcji terenowej w 1994 r., w związku z kładzeniem wziemnego kabla światłowo
dowego. Zarejestrowano wówczas profile obiektów osadniczych kultury ceramiki wstęgowej 
rytej i kultury pucharów lejkowatych oraz profil jamy średniowiecznej. Ponieważ skupiska 
obiektów oddzielała przestrzeń ponad 100 m, określono je jako dwa stanowiska: A i B. W se
zonie 1996 na obu stanowiskach przebadano obszar o łącznej powierzchni 260 m2.

Odkryto 7 obiektów, w tym 4 dołki posłupowe. W ich wypełniskach znaleziono kilka
dziesiąt fragmentów ceramiki i 3 wióry z bałtyckiego krzemienia narzutowego. W  warstwie 
humusu odkryto jeden żelazny grot bełtu. Materiał ceramiczny można wstępnie zaliczyć do 
kręgu kultur naddunajskich, być może do kultury lendzielskiej.

Materiały przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Badania będą kontynuowane.

BIAŁKA, st. 2, · osada kultury pucharów lejkowatych, klasyczna faza wiórecka (neolit)
gm. Szczawin Kościelny, Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Krzysztofa Gowina (PSOZ
woj. płockie, Płock). Finansowane przez Wojewodę Płockiego i Fundację Badań Archeologicznych im.
AZP 54-52/106 prof. Jażdżewskiego. Pierwszy sezon badań.

Materiał rejestrowano stosując metodę planigrafii. Odkryto pozostałości chałup -  pod
stawą do ich wyróżnienia były skupiska polepy. Ponadto odsłonięto nieckowate jamy, z któ
rych pochodzą fragmenty ceramiki i krzemienie. Liczny i zróżnicowany zbiór ceramiki zareje
strowano w otoczeniu obiektów mieszkalnych. W związku z dokonanymi odkryciami, wstrzy
mano planowane zalesienie obszaru stanowiska.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii osadnictwa kultury pucha
rów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim (prawdopodobnie wydawnictwa Muzeum Ar
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi).

Badania będą kontynuowane.
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