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Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie — patrz: paleolit i mezolit
Kopiec, st. 8, gm. Annopol, woj, tarnobrzeskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie — patrz: paleolit i mezolit
Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich
Łódź-Józefów , st. 3 — patrz: środkowa i późna epoka brązu

Ł ó d ź -P o le s ie , s t. 11 U niw ersytet Łódzki K atedra Archeo-
AZP 67-51/46  logii

Badania prowadzili mgr Pawet Zawilski i Marins z Rychter. Finanso
wane przez Uniwersytet Łódzki, Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury  łużyckiej z okresu halsztackiego C-D, ze śladami osadnictwa 
mezolity cz nego.

Badania sondażowe przeprowadzone w 1993 r. objęły swym zasięgiem południowy stok 
niewielkiego, piaszczystego wyniesienia, położonego u zbiegu rzek Karolewki i Jasieni. 
Stwierdzono tu  obecność warstwy kulturowej o niezbyt intensywnej miąższości oraz jednej 
owalnej jam y dochodzącej do 1 m głębokości. Zawierały one niewielką liczbę ułamków 
naczyń i polepy związanych z kulturą łużycką. Wśród m ateriału zabytkowego znalazła się 
mała ilość mezolitycznych wyrobów krzemiennych.

Badania będą kontynuowane.

I Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich

M ierczy ce , s t. 43 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . W ądroże  W ielk ie , w oj. leg- w Legnicy
n ic k ie  
A ZP 80-22/4

Badania prowadzili m gr mgr S. Firszt, W Grabowski, R, Rzeszowski 
i M. Klossowska. Finansowane przez WODROL Bk. Sp. z o. o. w ra
mach nadzoru nad inwestycją. Cmentarzysko wielokulturowe. Kul
tu ra łużycka. Okres lateński.

Badania ratownicze podjęto w związku z pracami ziemnymi związanymi z budową 
wodociągu. Nitka wykopu przecięła obiekty (jamy) związane z wielokulturowym cm enta
rzyskiem ciałopalnym, znajdującym się na północno-wschodniej krawędzi wsi Mierczyce, 
pomiędzy szosą Mierczyce-Wądroże Wielkie a rzeczką Wierzbiak. Stanowisko badane 
w 1967 r. i znane z literatury  niemieckiej.

Odkryto 6 jam częściowo zniszczonych przez głęboki wykop. Jam y zawierały naczynia 
z przepalonymi kośćmi, ułam ki zniszczonych naczyń, wyroby krzem ienne i kamienne oraz 
polepę. Ponadto stwierdzono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecz
nego w miejscu wcześniej posadowionego cmentarzyska.

M ateriały i dokumentacja znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Legnicy.

M irocin Dolny, st. 78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu


