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Odkryto 13 obiektów będących pozostałością osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, w tym 
6 jam, 5 dołków posłupowych i 2 ziemianki, z których pozyskano około 500 sztuk ceramiki 
oraz liczny materiał krzemienny. Do kultury łużyckiej i kultury pomorskiej należało 98 obiek
tów: 85 jam (w tym 4 piwniczki), 9 dołków posłupowych, palenisko, 3 ziemianki mieszkalne. 
Znaleziono w nich 1500 fragmentów ceramiki, polepę, kości zwierzęce i 2 grudki bursztynu. 
Natrafiono także na materiały wczesnośredniowieczne z faz E i F.

Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwa
torskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu.

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LIPNICA, st. 42
(GAZ 140), 
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie, 
AZP 49-23/195

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) — weryfikacja negatywna, 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) — 

weryfikacja negatywna.
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpły

wów rzymskich) — weryfikacja negatywna.
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 
spółka z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz 
SA w Warszawie. Założono wykop o wymiarach 66 x 2,5 m. Przebadano powierzchnię 165 m2.

W wykopie nie zarejestrowano żadnych pozostałości źródeł archeologicznych.

LISEWO, st. 31, 
gm. loco, 
woj. toruńskie,
AZP 34-44/127

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku projektowaną budową autostrady A-l, prze
prowadzone w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę (Instytut Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks
ploatacji Autostrad. Drugi sezon badań. Założono 9 sondaży o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. 
Łącznie przebadano powierzchnię 2,25 m2.

Nie stwierdzono występowania w wykopach nawarstwień kulturowych. Ponieważ jednak 
w trakcie penetracji powierzchniowej odnotowano liczne ślady rozorywanych obiektów, sta
nowisko zakwalifikowano do dalszych, szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed 
rozpoczęciem budowy autostrady.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. Badania będą kontynuowane.

Lubieszewo, st. 2, gm. Nowy 
Dwór Gdański, woj. elbląskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

LUBL1N-DĄBROWA, st. 19,
AZP 79-81/19

obozowisko mezolityczne
osada kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych (neolit)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich)
osada wczesnośredniowieczna (VIII-X w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od 26 sierpnia do 19 wrze
śnia przez mgr mgr Agnieszkę Niedźwiadek i Rafała Niedźwiadka (ARCHEE — Badania i Nad
zory Archeologiczne). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Założono 10 wyko
pów o łącznej powierzchni 1,2 ara.

Dokonano eksploracji częściowo już zniszczonego przez wody Zalewu Zemborzyckiego 
obiektu, widniejącego w skarpie południowej części cypla, a także sondażowo przebadano 
dostępny (nie zalesiony) teren stanowiska, w celu określenia jego zasięgu, wartości i charak
terystyki kulturowej. Rozpoznano na nim 9 obiektów, z których jeden można uznać za mie
szkalny, pozostałym należy przypisać funkcję gospodarczą. Pozyskano 1168 zabytków rucho
mych: 750 ceramicznych, 75 krzemiennych (większość z krzemienia wołyńskiego), 11 z żelaza 
lub brązu, ponadto grudki polepy i kości zwierzęce. Wśród ceramiki dominuje materiał kul
tury pucharów lejkowatych (wśród nich: ucha kolankowate, wylewy i fragmenty brzuśców 
z ornamentem arkadowym i stempelkowym, fragmenty flasz z kryzą i uch ansa lunata, przę- 
śliki, gliniane modele miniaturowych siekierek i toporków). Natomiast większość zabytków
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