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wielbarskiej, 2 fragmenty kultury ceramiki sznurowej), polepa (kultura łużycka), kości zwie
rzęce.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Wiadomościach Archeologicznych”. 

Badania będą kontynuowane.

LEPSZE, st. 24, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 
AZP 46-44/93

osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu — wczesny okres lateński)
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone we wrześniu przez mgr. Witolda Świętosławskiego (Instytut Archeologii i Etno
logii PAN Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 20 arów w południowej części stanowiska.

Odkryto 29 obiektów. Były to jamy odpadkowe, zawierające ułamki naczyń glinianych 
i kości zwierzęce.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
Oddział w Łodzi.

Badania nie będą kontynuowane.
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Linie, st. 24,
gm. Pniewy, woj. poznańskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

LIPNICA, st. 40 
(GAZ 138), 
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie, 
AZP 49-23/193

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu-wczesna epoka żelaza)
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu Rosja-Niemcy, przeprowadzone 

przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. 
w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Założono 2 wykopy o łącznej 
długości 60 m i szerokości 2,5 m. Przebadano powierzchnię 150 m2.

Zarejestrowano dwie jamy osadnicze powiązane z kulturą łużycką. Pozyskano 40 frag
mentów ceramiki, grudkę polepy, przedmiot krzemienny oraz fragment nieokreślonego przed
miotu żelaznego.

Materiały z badań znajdują się czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ sp. 
z o.o. w Poznaniu.

Lipnica, st. 42,
gm. Szamotuły, woj. poznańskie

patrz: neolit

Lubochnia, st. 12, 13,
gm. Gniezno, woj. poznańskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

LUBRZA, st. 8,
gm. loco,
woj. zielonogórskie, 
AZP 54-13/30

osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową oczyszczalni ścieków, przepro

wadzone przez dr. Jarosława Lewczuka oraz mgr. Krzysztofa Garbacza (Muzeum Archeolo
giczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy). Finansowane przez 
Urząd Gminy w Lubrzy. Pierwszy sezon badań. Przebadano obszar około 120 arów.

Odkryto 35 jam, zapewne pozostałości dolnych partii bliżej nieokreślonych obiektów, 
których stropy, prawdopodobnie znajdujące się w warstwie humusu, uległy zniszczeniu wskutek 
orki i erozji gleby. Przypuszczalnie większość miała charakter gospodarczo-odpadkowy — w ich 
wypełniskach znaleziono nieliczne ułamki ceramiki i ślady węgla drzewnego. Obiekt 12, za
głębiony do około 120-130 cm, należy interpretować jako ślad półziemianki. Z obiektów 17 
i 22 wydobyto dużą ilość kawałków polepy konstrukcyjnej z odciskami belek drewnianych 
oraz fragmenty ceramiki, wydzielono także warstwy spalenizny. Materiały pochodzą z jam 
średniej wielkości, zaliczanych do kategorii odpadkowych. Na podstawie analizy ceramiki 
osadę należy datować na IV-V okres epoki brązu. Ponadto natrafiono na nieliczne ślady 
osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego oraz nowożytnego (fragmenty ceramiki). 

Badania nie będą kontynuowane.
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