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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•	


