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wyrównawczych. Pozyskano bardzo nieliczny, jak na warunki miejskie, materiał zabytkowy w posta-
ci fragmentów ceramiki naczyniowej oraz kafli miskowych. Materiał ten reprezentują egzemplarze 
o znacznej rozpiętości chronologicznej; od późnego średniowiecza do okresu nowożytnego i późno-
nowożytnego.

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Lubieszewo, st. 2, gm. Nowy Dwór Gdański, woj. elbląskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

LUBIN–Stare Miasto, gm. loco, woj. legnickie   
miasto średniowieczne •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od maja przez mgr. Romualda Piwko. Fi-
nansowane przez Lubelską Spółkę Inwestycyjną. Przebadano powierzchnię 1300 m².

Badania prowadzone były ze względu na roboty budowlane przy budowie budynków mieszkal-
nych i sieci instalacyjnych. Wykop obejmował kwartał ograniczony ulicami: Piastowską, Bolesława 
Chrobrego i rynkiem. Po zdjęciu nadkładu ziemi rozpoznano relikty zabudowy murowanej kwartału. 
W przeważającej mierze są to mury kamienne i kamienno-ceglane spojone zaprawą wapienno-piasko-
wą. Kilka piwnic miało ceglane sklepienia kolebkowe, wsparte na odsadzkach ścian nośnych. W pa-
śmie zabudowy przylegającym do Rynku stwierdzono szczątkowy układ wozówkowy cegieł gotyckich. 
Odkryta architektura może być datowana na późne średniowiecze, renesans oraz wiek XVII i XVIII 
oraz czasy współczesne. Na poziomie calca odkryto kilkadziesiąt obiektów archeologicznych. Jeden to 
budynek zrębowy z dobrze zachowanym progiem i pozostałościami po podłodze wykonanej z desek. 
Towarzyszyła mu niewielka zagroda, otoczona parkanem z pionowo ustawionych dranic. Inne obiekty 
to m.in. studnie drewniane o różnej konstrukcji, drewniany wodociąg, obiekt wykonany z nieokro-
wanych okrąglaków, wypełnisko – skórzane ścinki, grudki wapnia, kora dębowa, szambo oraz piec. 
Z wypełniska obiektów oraz poziomów użytkowych pozyskano ruchomy materiał zabytkowy. Głów-
nie jest to ceramika, przedmioty drewniane, żelazne oraz skórzane. Ich analiza formalna i typologicz-
na pozwala wiązać go generalnie ze średniowieczem, późnym średniowieczem i renesansem.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Lublin-Rynek staromiejski i ul. Bramowa, gm. loco, woj. lubelskie - patrz: wczesne średniowiecze

Lublin-Stare Miasto, st. 1A - patrz: wczesne średniowiecze

ŁEKNO, st. 3, gm. Wągrowiec, woj. pilskie, AZP 43-31/44
kościół cysterski •	
cmentarz przykościelny •	
relikty osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza•	

      Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 21 czerwca do 5 sierpnia przez 
mgr. Andrzeja Wyrwę (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finanso-
wane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w ramach programu „1000 lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. 
Szesnasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 126 m2.
      Celem badań było wyjaśnienie kolejnych faz osadniczych na zachód i południe od kościoła cyster-
skiego i cmentarza szkieletowego. Eksplorowano warstwy związane z wielorzędowym cmentarzyskiem 
szkieletowym na zachód i południe od fasady zachodniej kościoła. Odsłonięto dalszą część grobowca, 
którego dwie komory eksplorowano już w 1989 roku. Eksplorację we wszystkich wykopach doprowa-
dzono do warstw grodowych. Zarejestrowano 38 grobów. Uzyskane dane wskazują, że cmentarz przy 
kościele cystersów funkcjonował przed 1330 rokiem.


