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Nie stwierdzono warstwy kulturowej. Odsłonięto 4 obiekty mieszkalne i jamę śmietni- 
skową po wybranej glinie. W  obiektach znaleziono ułamki ceramiki, kości zwierzęce i żużle 
żelazne. Luźne materiały (ceramika) należą do kultury lendzielskiej z okresu neolitu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
Oddział w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu badań na 
trasie gazociągu. Badania nie będą kontynuowane.

Kurowo, st. 4, 5, 6 , 
gm. Gozdowo, woj. płockie

patrz: wczesne średniowiecze

Kwietniewo, st. 2,
gm. Rychliki, woj. elbląskie

patrz: wczesne średniowiecze

Legionowo, st. VII, 
gm. loco, woj. warszawskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

LEPSZE, st. 20, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 
AZP 4644/90

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki C)
osada kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Marka Olędzkiego (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
Oddział w Łodzi). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1528 m2.

Uchwycono południowo-zachodni skraj osady. Odkryto relikty dwóch budynków miesz
kalnych, 32 jamy gospodarcze, 60 dołków posłupowych i kotlinkę dymarską. Zinwentaryzo
wano kilkaset fragmentów ceramiki (1 2 0  pozycji inwentarzowych), w tym sporo do wykleje- 
nia (misy, wazy). Wśród naczyń wystąpiły egzemplarze od miniaturowych po potężne zaso- 
bowce o kilkudziesięciocentymetrowej wysokości. Badania nie będą kontynuowane.

LINIE, st. 24 (GAZ 92), 
gm. Pniewy, 
woj. poznańskie,
AZP 50-20/107

ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Marka Wróbla przy współpracy mgr. Zbigniewa Lissaka (Ośrodek 
Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 
w Warszawie. W  zachodniej części stanowiska, w ramach wykopu oznaczonego nr 11, o wy
miarach 13 x 163 m, przebadano powierzchnię 2106 m2.

Odkryto 24 obiekty, które określono jako pozostałości osadnictwa z okresu wpływów 
rzymskich (kultura przeworska). Były to głównie obiekty gospodarcze z niewielką liczbą ma
teriału ceramicznego. W  ich wypełniskach znaleziono także polepę, węgle drzewne i kości 
zwierzęce. Ponadto zarejestrowano ślady kultury łużyckiej (4 fragmenty naczyń) oraz osadnictwa 
neolitycznego (2 odłupki i okrzesek). Znaleziono także nieliczny materiał ceramiczny z póź
nego średniowiecza i nowożytności, który łączyć można z uprawą roli.

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,
gm. Szamotuły, woj. poznańskie

patrz: neolit

LUB1ESZEWO, st. 2,
gm. Nowy Dwór Gdański, 
woj. elbląskie,
AZP 1547/14

osada neolityczna
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)
cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej (młodszy okres przedrzymski—okres 

wpływów rzymskich, fazy A2-C 2)
osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna (XII-XIV w.)
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