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NEOLit
BIAŁA, st. A, gm. loco, woj. opolskie, AZP 95-34/-  

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej fazy szareckiej i fazy nutowej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury lendzielskiej(?) (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada z wczesnej epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 25 sierpnia do 4 września przez 
mgr. Grzegorza Molendę (PSOZ w Opolu). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebada-
no powierzchnię 125 m².

Stanowisko A w Białej zostało odkryte podczas inspekcji terenowej wykonywanej przez pracow-
ników opolskiej PSOZ w marcu 1994 roku. Położone jest na wysokiej, prawobrzeżnej terasie rzeki 
Biała.

Odsłonięto 9 obiektów osadniczych. Zanotowano brak warstwy kulturowej. Obiekty miały zróż-
nicową wielkość, od 50 cm do 2 m średnicy. W wypełniskach obiektów znaleziono od kilku do kilku-
dziesięciu fragmentów ceramiki. W obiekcie nr 16 poza fragmentami ceramiki wystąpiły dwa odłupki 
i jeden mikrowiórek, w obiekcie nr 10 ceramice towarzyszył fragment kamiennej motyczki asyme-
trycznej - ciosła. W obiekcie nr 13 wystąpił duży fragment naczynia o kształcie ¾ kuli z wylewem 
nachylonym ku wnętrzu naczynia. Tuż pod wylewem zachowana część naczynia zdobiona była poje-
dynczym ornamentem szczypanym.

Stanowisko częściowo zniszczone jest budową drogi w okresie przedwojennym. Obecnym zagro-
żeniem stanowiska jest głęboka orka. Ranga stanowiska - średnia.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku i zie-

miach pogranicznych w 1997 r.”
Badania nie będą kontynuowane.

BIAŁKA, st. 2, gm. Szczawin Kościelny, woj. płockie, AZP 54-52/106
osada kultury pucharów lejkowatych klasycznej fazy wióreckiej (neolit)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr Małgorzatę Rybicką (Muzeum Arche-
ologiczne i Etnograficzne). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
1625 m².

Materiał zarejestrowano stosując metodę planigrafii. Odkryto pozostałości trzech chałup. Pod-
stawą do ich wyróżnienia były skupiska polepy. Ponadto zarejestrowano 3 nieckowate jamy, z których 
pochodzą fragmenty ceramiki i krzemienie. Pobrano próbki do datowania C14. Bardzo liczny i zróż-
nicowany zbiór ceramiki zarejestrowano w otoczeniu obiektów mieszkalnych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Monografii osadnictwa kultury pucharów lejkowatych 
na Pojezierzu Gostynińskim”- prawdopodobnie jako wydawnictwo Muzeum Archeologicznego i Et-
nograficznego w Łodzi.

Badania niezniszczonej części stanowiska powinny być dokończone.

Borowo, st. 12, Gm. Dobre, woj. włocławskie – patrz: wczesna epoka brązu

BRODY POMORSKIE, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza III B wg terminologii przyjętej na Kuja-•	
wach)
osada z wczesnej epoki żelaza•	
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Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Olgierda Felczaka (Muzeum Ar-
cheologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Dwunasty sezon badań. 

W północnej części stanowiska, na terenie arów 149 i 150 założono wykop nr 67 o powierzchni 
85 m2.

Układ stratygraficzny był następujący: obiekty były usytuowane pod warstwą orną oraz następną 
warstwą (nr 66), na głębokości około 50-60 cm, licząc od powierzchni wykopu. Zalegały w warstwie 
geologicznej czystej (piasek drobnoziarnisty jasnożółty). Zarejestrowano 6 obiektów nieruchomych, 
będących elementami wewnętrznej struktury gospodarczej osady kultury pucharów lejkowatych. Pod 
względem funkcjonalnym należy je zaliczyć do jam odpadowych lub pewnego typu spiżarni. W obrę-
bie jam odkryto fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, polepę, narzędzia i półwytwory 
krzemienne oraz liczne mikroszczątki organiczne. Całkowity inwentarz objął: około 1500 fragmentów 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych, grociki strzał, wkładki krzemienne do sierpów, wióry i dra-
pacze. Na uwagę zasługuje obecność 5% półwytworów z krzemienia wołyńskiego, będącego w tym 
przypadku towarem importowanym z południowego wschodu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomorania Antiqua”.
Badania będą kontynuowane.

Bucz, st. 2, gm. Przemęt, woj. leszczyńskie - patrz: wczesna epoka żelaza

BUKOWIEC, st. 15, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/138
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę 
Małecką-Kukawkę (Zakład Prahistorii Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu). Finansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 81, 2 m2.

Stanowisko rozlokowane jest wąskim pasem (do około 75 m szerokości) wzdłuż górnych partii 
łagodnego stoku, na przestrzeni około 250 m. U jego południowo-zachodniego podnóża rozciągają się 
rozległe, częściowo podmokłe obniżenia, łączące się na południe od stanowiska z doliną niewielkiego 
cieku. Deniwelacja między najwyższym punktem stanowiska a odległą o około 300 m doliną cieku wy-
nosi 10 m, zaś deniwelacje w obrębie stanowiska nie więcej niż 2,5 m. Podłoże glebowe w wierzchnich 
warstwach stanowią piaski gliniaste, zaś w głębszych – gliny ciężkie. 

Głównym powodem podjęcia badań była próba określenia stopnia zniszczenia stanowiska i osza-
cowania celowości badań przyszłych. W wykopie sondażowym o powierzchni 67 m2 odsłonięto około 
11 m rowu ściany bocznej oraz rów krótszego szczytu trapezowatej budowli kultury późnej ceramiki 
wstęgowej. W celu określenia przebiegu drugiej ściany bocznej założono drugi wykop, o powierzchni 
2 m2, w którym zarejestrowano fragment rowu. Z uwagi na sondażowy charakter prac, niemożliwe 
było odsłonięcie całej powierzchni ze śladami budynku. Chcąc określić jego kształt, zastosowano nie-
destrukcyjną metodę rozpoznania wykopaliskowego. Założono serię niewielkich wykopów sondażo-
wych o łącznej powierzchni 12,2 m2. Wykonano rysunki rzutów poziomych uchwyconych fragmen-
tów rowu. Nie poddawano ich eksploracji archeologicznej.

Rów układa się w wydłużony, wąski trapez, o przebiegu z południowego-wschodu (szczyt szerszy) 
na północny-zachód (szczyt węższy), niemal równolegle (dłuższymi bokami) do stoku wyniesienia. 
Ściany boczne wybiegają nieco (1,5-1,7 m) poza rów, sugerując występowanie tu niewielkiego podcie-
nia z pełnymi ścianami bocznymi. Rów szerszego szczytu wykracza (najprawdopodobniej z obu stron) 
o około 1 m poza linie ścian bocznych. Całkowita długość rowu ściany bocznej wynosi 23,25 m, krót-
szego szczytu – 3,75 m, dłuższego — około 5 m (bez fragmentów wybiegających poza linię ścian bocz-
nych). Wymiary wewnętrzne ograniczone rowem wynoszą w przybliżeniu 20,75 m (długość), 2,75 
m (węższy szczyt) i 4 m (szerszy szczyt), co pozwala oszacować wewnętrzną powierzchnię użytkową 


