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ZA Zachowały się ślady fosy, przez którą przerzucony był, jak wynika z inwentarza z 1782 r., drew

niany mostek.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Lodzi Oddział w Sieradzu. 
Badania nie będą kontynuowane.

KWIDZYN- 
Stare Miasto, st. 3,
gm. loco, 

woj. elbląskie,
AZP 25-46-11

miasto średniowieczne i nowożytne (1233-1945 r.)
Ratownicze, przedinwestycyjne badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzo

ne przez dr. Antoniego Pawłowskiego (Pracownia Archeologii, Dokumentacji Architekto
nicznej i Konserwacji Zabytków). Finansowane przez miasto Kwidzyn. Kontynuacja prac 
podjętych w 1995 r. Przebadano powierzchnię około 220 m2.

Badania objęły obszar kamienicy nr 2 w zachodniej pierzei dawnego rynku wraz z jej 
podcieniem i partią obszaru dawnego rynku przylegającą od wschodu oraz z częścią podwórka 
usytuowanego przy jej zachodniej ścianie. Zadokumentowano odsłonięte relikty archeolo
giczne oraz odkryto bogate nawarstwienia kulturowe (zarówno w obrębie kamienicy, jak 
i przed jej ścianą szczytową, czyli na obszarze rynku). Pod podcieniem kamienicy oraz w bez
pośrednim jego sąsiedztwie odsłonięto pozostałości dwóch spalonych budynków drewnia
nych (chat), co sugeruje odmienne rozplanowanie budowy istniejącej w tym rejonie miasta 
do początku XVII w. W obrębie wykopów badawczych uchwycono poziom zabudowy śre
dniowiecznej, co pozwala na podjęcie rozważań na temat najstarszej zabudowy lokacyjnego 
miasta.

Materiały przechowywane są w Muzeum w Kwidzynie, dokumentacja w Muzeum Ar
cheologicznym w Gdańsku.

Lembarg, st. 95,
gm. Jabłonowo Pomorskie,
woj. toruńskie

patrz: neolit

Lidzbark Warmiński, st. XX,
wykop 7, gm. loco, 
woj. olsztyńskie

patrz: późne średniowiecze

Linie, st. 24, gm. Pniewy, 
woj. poznańskie

patrz: młodszy okres przedrzymski— okres wpływów rzymskich

Lubawa, st. III
(działki 529, 531), 
gm. loco, woj. olsztyńskie

patrz: późne średniowiecze

LUBAWA, st. III 
(działka 630), 
gm. loco, 
woj, olsztyńskie, 
AZP 30 -54 /-

miasto średniowieczne i nowożytne (XV-XIX w.)
Badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone w dniach 

od 19 sierpnia do 3 września przez mgr Hannę Mackiewicz (ARCHEO-ADAM). Finansowa
ne przez inwestorów prywatnych: J. Bednarczyka, J. Kaczyńskiego i Wojtowicza. Pierwszy 
sezon badań. Badaniami objęto teren działek budowlanych o numerach geodezyjnych 630/1, 
630/2, 630/3 i 630/8. Wykop, wytyczony zgodnie z projektem realizacyjnym, miał kształt 
nieregularnego wieloboku o wymiarach około 3 x 26 x 7 x 25,4 m i usytuowany został w pół
nocnej pierzei rynku, w jego północno-wschodnim narożniku, u wylotu ul. Grunwaldzkiej. 
Przebadano powierzchnię 140 m2.

W  części zachodniej, na odcinku około 19 m (18,8) wykop sąsiadował z budynkiem posa
dowionym na słabych fundamentach kamiennych (przestrzenie między kamieniami wypeł
niono gliną). Ze względu na konieczność podbijania fundamentów prace na tym odcinku 
prowadzono etapowo. Wykonano rzut poziomy z pozostałościami fundamentów kamienno- 
ceglanych i piwnic zabudowy XLX-wiecznej. Uchwycono między innymi dwa pomieszczenia 
piwniczne, przesklepione kolebkowo, zbudowane z cegły rozbiórkowej o wymiarach 300-310 x 
140-145 x 70-75 mm, łączonej na zaprawę wapienno-piaskową. W  części północno-wschod
niej budynek był niepodpiwniczony. Pomieszczenia piwniczne stanowią pozostałość dwóch 
sąsiadujących ze sobą kamienic, które zostały wzniesione na terenie jednej, pierwotnie istnie-
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