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KURKOCIN, st. 17, · osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)
gm. Dębowa Łąka, Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur-
woj. toruńskie, towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po-
AZP 35-48/9 wierzchnię 2 m2.

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 
zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego, pozwalającego 
na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. W trakcie prospekcji powierzchniowej zarejestrowa
no ślady siedmiu palenisk Na jednym z nich założono wykop sondażowy. Pod warstwą humu
su, w stropie calca, zarejestrowano niewielkich rozmiarów, nieregularną, owalną jamę o średni
cy ca. 10 cm. Miąższość obiektu wynosiła tylko 10 cm. Pozyskano z niej 24 fragmenty ceramiki 
naczyniowej, którą przyporządkowano do faz II b - III kultury późnej ceramiki wstęgowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.

iη · η · · ι ^ · · · · ^ · ι · · · · · · ^ · · · · · · · ·
KURKOCIN, st. 20, · osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)
gm. Dębowa Łąka, Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur-
woj. toruńskie, towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po-
AZP 35-48/12 wierzchnię 4 m2.

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 
zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego, który po
zwoliłby na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. W trakcie prospekcji powierzchniowej zlo
kalizowano ślady jednego, intensywnie niszczonego obiektu. Była to owalna jama o średnicy 
120 cm i miąższości dochodzącej do 40 cm. Zwypełniska jamy nie pozyskano żadnego in
wentarza, dlatego niemożliwe jest jej przyporządkowanie kulturowo-chronologiczne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.

Kurowo, st. 4, 5, 6, patrz: wczesne średniowiecze
gm. Gozdowo, woj. płockie

Legionowo, st. VII, patrz: środkowa i późna epoka brązu
gm. loco, woj. warszawskie

· Η · · · · · · · · · · · · · ^ Η Η Η · · · · ·
LEMBARG, st. 94, · osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
gm. Jabłonowo Pomorskie, · ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)
woj. toruńskie, Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką-
AZP 33-49/229 Kukawkę (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Finansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Stano
wisko usytuowane jest na zachodnim stoku piaszczystego wyniesienia. Bezpośrednio u jego 
podnóża znajduje się spore, suche obecnie obniżenie (dawniej zbiornik wodny). Deniwelacje 
między nim a najwyższym punktem stanowiska nie przekraczają 4 m. Założono 23 wykopy
0 łącznej powierzchni 285 m2.

Na powierzchni stanowiska ceramika rozproszona była na znacznej przestrzeni (ok. 0,5 ha), 
zagęszczając się nieco w jednym niewielkim rejonie. Tu właśnie założono wykopy, a rejony 
przyległe sprawdzono sondażami. Współczesne zabiegi agrotechniczne, wspomagane przez 
procesy denudacyjne, spowodowały znaczne zniszczenie stanowiska. Poniżej współczesnej 
warstwy ornej sporadycznie tylko uchwycono resztki warstwy kulturowej, na ogół występo
wał tam żółty piasek calcowy. Zarejestrowano przyspągowe partie trzech niewielkich obiek
tów kultury pucharów lejkowatych oraz cztery przegłębienia liez materiału zabytkowego (są
dząc z charakteru wypełnisk, sugerować można ich pokorzeniowe pochodzenie). Obiekty 
wystąpiły jedynie w rejonie wyraźnego zagęszczenia ceramiki, którego wielkość szacować można 
na zaledwie 1-2 ary. Poza nim zabytki występowały bardzo rzadko. Ogółem z powierzchni
1 z wykopów pozyskano 1820 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 3 frag
menty ceramiki kultury późnej ceramiki wstęgowej, 6 o niepewnej chronologii, 30 zabytków 
krzemiennych oraz pojedyncze kamienie ze śladami przegładzeń. Ponadto z obiektów wydo
byto niewielkie próby kości zwierząt domowych i dzikich oraz muszli małża. Pobrano także
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