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woj. bydgoskie,
AZP 22 -38 /-

ŁĄKOC1N, st. 1,
gm. loco, 
woj. bydgoskie, 
AZP 46-41/79

osada grupy kaszubskiej kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Beatę Górską- 

Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ i Uni
wersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 90 m2.

Odsłonięto i wyeksplorowano 10 jam gospodarczych, wszystkie o średnicach około 1 m 
i podobnych, nieckowatych profilach. Pozyskano 320 fragmentów ceramiki, niestety bardzo 
rozdrobnionej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Badania będą kontynuowane.

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
ślady osadnictwa późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit) 
osada z wczesnej epoki brązu
osada kultury łużyckiej (epoka brązu — wczesny okres lateński) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (fazy D-F) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. mgr. Tadeusza Łaszkiewicza, Alfreda i Iwony Szułdrzyńskich, przy 
współpracy mgr Agnieszki Łaszkiewicz (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu, Pracownia Konserwacji Zabytków, sp. z o.o. w Poznaniu). Pierwszy 
sezon badań. Przebadano odcinek długości 340 m i szerokości 13 m (44,2 ara powierzchni).

Zarejestrowano 196 obiektów nieruchomych, zaliczonych do różnych jednostek kulturo- 
wo-chronologicznych. Dyspersja ich, rozpatrywana łącznie z rozmieszczeniem źródeł rucho
mych, wskazuje na istnienie na stanowisku kilkunastu fragmentarycznie uchwyconych w ra
mach wykopu jednostek siedliskowych, przypisanych następującym ugrupowaniom kulturo- 
wochronologicznym: kultura ceramiki wstęgowej rytej — 10 jam, głównie glinianek, usytu
owanych w zagłębieniu we wschodniej części wykopów, związanych zapewne z osadą tej kul
tury na sąsiednim stanowisku (Radojewice 29); kultura późnej ceramiki wstęgowej (fazy I- 
111) — kilkadziesiąt fragmentów ceramiki znalezionej w rozproszeniu w różnych wykopach; 
kultura pucharów lejkowatych — kilka jam oraz kilkaset fragmentów ceramiki ilustrującej 
cały niemal cykl rozwoju tej kultury (fazy II—V); kultura amfor kulistych — relikty osadnictwa 
o podobnym do reliktów kultury pucharów lejkowatych charakterze; kultura ceramiki sznu
rowej — kilka fragmentów ceramiki z horyzontu ogólnoeuropejskiego; wczesna epoka brązu 
— 9 obiektów i ponad 1000 fragmentów ceramiki, wyjątkowo liczny jak na ten okres i warto
ściowy zbiór źródeł; kultura łużycka — 48 obiektów o różnym charakterze, w większości jam 
gospodarczych, występujących na całej długości wykopu, oraz równie liczny materiał cera
miczny, wykazujący zróżnicowanie chronologiczne od końca epoki brązu po okres lateński; 
kultura przeworska — kilkanaście mało charakterystycznych obiektów oraz około 1000 frag
mentów ceramiki z późnego okresu lateńskiego i schyłkowego okresu wpływów rzymskich; 
okres wczesnego średniowiecza — 34 obiekty o charakterze gospodarczym, w tym m.in. wę
dzarnie rozmieszczone w środkowej i zachodniej części stanowiska, ponad 4000 fragmentów 
ceramiki, przeważnie z późniejszych faz (D-F); — okres późnego średniowiecza — kilkadzie
siąt fragmentów ceramiki.

Badania będą kontynuowane w przypadku budowy drugiej nitki gazociągu.

ŁYN1EW, st. XIV, 
gm. Wisznice, 
woj. bialskopodlaskie, 
AZP 66-87/38

ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)
osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu i wczesna epoka żelaza)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (V I I—V III  w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Sławomira 
Żółkowskiego. Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Założono 3 wykopy, łącznie 
przebadano powierzchnię 1,76 ara.
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