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

Łęczyn, st. 13, gm. Dobiegniew, woj. gorzowskie - patrz: mezolit

Łęczyn, st. 23, gm. Dobiegniew, woj. gorzowskie - patrz: mezolit

Łęczyn, st. 25, gm. Dobiegniew, woj. gorzowskie - patrz: mezolit

Łowicz, st. 34, gm. loco, woj. skierniewickie - patrz: okres nowożytny

Marki, st. XXVI, gm. loco, woj. warszawskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich

MICHALICE, st. 15, gm. Namysłów, woj. opolskie, AZP 80-35/42  
osada kultury pomorskiej lub łużyckiej (okres halsztacki – wczesny lub środkowy okres lateński)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Grzegorza Molendę 
(PSOZ w Opolu). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.

Stanowisko odkryto w 1992 roku. Prace były kontynuacją badań z 1992 i 1996 r. Badania tego-
roczne prowadzono we wschodniej części stanowiska. Teren zagrożony jest rekultywacją i niwelacją. 
Teren użytkowany jest jako wysypisko śmieci. W wykopie nie zarejestrowano żadnych obiektów ani 
zabytków ruchomych. Stwierdzono brak warstwy kulturowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Opolu.
Badania nie będą kontynuowane.

Miechowice, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie - patrz: neolit

Mikorowo st.8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. słupskie - patrz: wczesne średniowiecze

MIROCIN DOLNY, st. 78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie, AZP 65-14/123
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu - okres halsztacki D)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do 29 października przez mgr. Krzyszto-
fa Garbacza i mgr Julię Orlicką (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze). 
Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię ponad 2,5 ara (łącznie 
w czasie czterech sezonów 14,5 ara).

Odkryto 30 grobów: 10 popielnicowych należy do najstarszej fazy użytkowania cmentarzyska, tj. 
do III okresu epoki brązu, 19 popielnicowych do fazy najmłodszej, tj. okresu halsztackiego D, nato-
miast 1 jamowy związany był prawdopodobnie z miejscem kremacji z III okresu epoki brązu. Ponadto 
odsłonięto bruk kamienny, oznaczony wstępnie jako grób, oraz 6 jam (ogółem po czterech sezonach 
odkryto 168 grobów). W badanej części stanowiska nie natrafiono na wcześniej spotykane obiekty 
datowane na V okres epoki brązu oraz charakterystyczne dla przełomu okresu halsztackiego i lateń-
skiego. Groby najstarsze skupione były wokół bruku kamiennego w zachodniej części cmentarzyska. 
Ich wyposażenie stanowiła najczęściej guzowa waza nakryta dużą misą o lejkowatym wylewie. Ewen-
tualne przystawki znajdowano bezpośrednio przy urnie, ustawione do góry dnem lub leżące na boku. 
Wyjątkiem był grób, w którym popielnica wraz z misą nakryta była dużym, jajowatym garnkiem. Pod 
popielnicą tkwiła pionowo wbita, długa, dobrze zachowana szpila brązowa z kulistą, lekko spłaszczo-
ną główką. Z tą samą fazą użytkowania cmentarzyska związana była jama - prawdopodobne miejsca 
kremacji. Podobny wzajemny układ obiektów z III okresu epoki brązu (bruk, groby, miejsca kremacji) 
obserwowano już w trakcie wcześniejszych badań.
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Groby halsztackie wystąpiły we wschodniej części badanego obszaru. Były wśród nich bogato wy-
posażone, w których obok popielnicy znajdowało się od 12 do 16 miniaturowych naczyń przystaw-
nych. Nowością jest występowanie grobów pozbawionych popielnicy. Wyjątkowo ubogo w porówna-
niu z grobami halsztackimi z ubiegłych sezonów wyglądało wyposażenie pochówków w przedmioty 
metalowe. W jednym z nich znaleziono niewielką szpilę brązową, ułożoną poziomo pod misą nakry-
wającą, w innym - fragment naszyjnika.

W tym sezonie określono zachodni zasięg cmentarzyska. Natomiast fakt znalezienia w założonym 
w północnej części stanowiska wykopie sondażowym trzech grobów halsztackich pozostawia otwartą 
kwestię północnego zasięgu cmentarzyska.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze. 

Na tym etapie prace na stanowisku zakończono.

Mściwojów, st. 13, gm. loco, woj. legnickie - patrz: wczesne średniowiecze

Mściwojów, st. 14, gm. loco, woj. legnickie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów 
rzymskich

Namysłów, st. 27, gm. loco, woj. opolskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie - patrz: wczesne średniowiecze

OSIEK, st. 68, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/127
ślady osadnictwa kultury pomorskiej (okres lateński)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Rolę (Muzeum Okrę-
gowe im. Stanisława Staszica w Pile). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 6 m2.

Zarejestrowano fragment polepy (większa jej cześć znajduje się na terenie jeszcze nie badanym) 
z materiałem ceramicznym kultury pomorskiej okresu lateńskiego. Pobrano próbkę węgli drzewnych 
do analizy radiowęglowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile.
Badania będą kontynuowane.

Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpły-
wów rzymskich

Patków, st. 1, gm. Niemojki, woj. bialskopodlaskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pawełki, st. 7, gm. Kochanowice, woj. częstochowskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pawłowice, st. 1, gm. Michałów, woj. kieleckie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Petrykozy, st. 6, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie - patrz: wczesne średniowiecze

PISZKOWICE, st. 3, gm. Kłodzko, woj. wałbrzyskie, AZP 93-24/22 
osada neolityczna•	
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Pawła Valde-Nowaka (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie) we współpracy z mgr. Jarosławem Bronowickim. Finanso-
wane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przebadano powierzchnię 2 arów. 


