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

MIETLICA, gm. Kruszwica, woj. bydgoskie
osada wczesnośredniowieczna•	

      Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. dr. hab. Wojciecha Dzieduszyckiego i dr Bo-
żenę Dzieduszycką (Instytut Archeologii i Etologii PAN, Poznań).

MIKOROWO, st.8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. słupskie, AZP 10-34/48 
kultura łużycka (V okres epoki brązu/okres halsztacki C) •	
kultura pomorska (okres halsztacki D/okres wczesnolateński) •	
ślady osadnictwa kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesnośredniowieczna (X w.)•	
wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe (schyłek X w. – XII w.)•	

Badania ratownicze (na działce prywatnej z centralnie zlokalizowanym budynkiem mieszkalnym 
– samowola budowlana), przeprowadzone przez mgr. Bolesława Panczenkę (Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 6,76 ara.

Badania archeologiczne prowadzono w północnej części stanowiska. Zarejestrowano 207 obiek-
tów, w tym: 135 jam grobowych zawierających układy szkieletowe, 39 jam gospodarczych i zasobo-
wych, 1 palenisko wczesnośredniowieczne, 3 płaszcze kamienne, 3 groby ciałopalne, 26 jam grobo-
wych uchwyconych fragmentarycznie. Pozyskano 930 fragmentów ceramiki, w tym: śladowo kultury 
łużyckiej i wielbarskiej, a głównie wczesnośredniowiecznej. Zarejestrowano 2 obiekty osadnicze kul-
tury łużyckiej, 4 obiekty kultury wielbarskiej w postaci grobów ciałopalnych, jeden grób podkloszowy 
kultury pomorskiej. Zarejestrowano 135 grobów szkieletowych wczesnośredniowiecznych w sześciu 
- siedmiu poziomach użytkowania, trzyfazowe. Cmentarzysko rzędowe.

Badania będą kontynuowane.

Mogielnica, st. 1, gm. Korczew, woj. siedleckie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

MOŁOCZKI, st. 1, gm. Boćki, woj. białostockie, AZP 48-87/-
grodzisko (miejsce kultu?) i osada wczesnośredniowieczna X-XII w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr. 
Dariusza Krasnodębskiego i mgr Hannę Olczak(Instytut Archeologii i Etnologii PAN).W badaniach 
wzięli też udział archeolodzy z Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, 
Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie oraz Ukraińskiej Akademii Nauk ze Lwowa. Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych w ramach programu „Polska doby Zjazdu Gnieźnieńskiego” oraz 
PSOZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 200 m2.

Badania wykopaliskowe prowadzono w ramach programu wstępnego rozpoznania grodzisk znaj-
dujących się w międzyrzeczu górnej Narwi i środkowego Bugu.

Na st. 1 (grodzisko?) wyróżniono około 120 jednostek stratygraficznych.
Zinwentaryzowano 99 fragmentów ceramiki i żużli żelaznych, 6 zabytków krzemiennych i oseł-

kę kamienną. Ponadto pobrano około 30 prób ziemi i około 30 prób węgla drzewnego. Maksymalna 
miąższość warstw kulturowych dochodziła do około 120 cm. Po zdjęciu warstwy humusu, w jego 
środkowej części pojawił się strop piaszczystego calca, zaś u podnóża wnętrza wału ukazał się rodzaj 
bruku zbudowanego z luźno ułożonych kamieni polnych. Kamienie te tworzyły otwarty od strony 
zachodniej, niejednorodny pierścień, bardziej zwarty od strony południowej, natomiast od strony 
północnej i wschodniej składający się z luźno rozrzuconych, nieregularnych skupisk. Największe 
ich nagromadzenie znajdowało się w południowo-zachodnim narożniku wykopu, od południowej 
strony „wejścia” (od zachodu nie było rowu wewnętrznego). W narożniku południowo-zachodnim, 
który wchodził najdalej w wał grodziska, znaleziono fragmenty spalonych belek. Podobna spale-


