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

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

Mistrzewice Nowe, st. 4, gm. Młodzieszyn, woj. skierniewickie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

MOKRA, st. 8, gm. Miedźno, woj. częstochowskie, AZP 83-46/59
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich i wczesna faza okresu wędró-•	
wek ludów)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Marcina Biborskiego 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 405 m².

Wyeksplorowano łącznie 69 grobów ciałopalnych, popielnicowych i jamowych, w tym 19 znisz-
czonych częściowo przez orkę leśną a częściowo przez wkopy rabunkowe. Zinwentaryzowano 259 
zabytków wydzielonych, 124 pozycje inwentarzowe ceramiki i 79 pozycji materiałów kostnych. Chro-
nologicznie większość zabytków związana jest z młodszą i końcową fazą późnego okresu rzymskiego, 
ale także z początkami okresu wędrówek ludów.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

MŚCIWOJÓW, st. 14, gm. loco, woj. legnickie, AZP 81-21/64  
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesnośredniowieczna (VIII-IX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do września przez dr. Jerzego 
Romanowa. Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Dział In-
westycji i Zamówień Publicznych w Legnicy. Przebadano powierzchnię około 1,8 ara.

Badania związane były z budową Zbiornika Wodnego „Mściwojów”. Rozpoznano ziemianki i pół-
ziemianki, budynki o konstrukcji słupowej, różnego rodzaju obiekty gospodarcze i produkcyjne. Do 
najciekawszych należą: piec do wypału wapna datowany na okres przedrzymski i studnia z zachowa-
nymi resztkami drewnianej cembrowiny, datowana na IV w n.e. Odsłonięto dwa groby ciałopalne 
z tego samego okresu. Ponadto odkryto kilkanaście kotlinek – dymarek do produkcji żelaza, datowa-
nych głównie na okres rzymski i wczesne średniowiecze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Miedzi w Legnicy.
Badania nie będą kontynuowane.

MUNTOWO, st. XIX, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 22-70
osada kultury bogaczewskiej z fazy B•	 2/C1 i i późnego okresu wpływów rzymskich
osada wczesnośredniowieczna z IX-XII wieku•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko zostało odkryte podczas poszukiwań powierzchniowych prowadzonych w połowie lat 
siedemdziesiątych. Podczas powierzchniowych badań weryfikacyjnych wiosną 1996 roku natrafiono 
na naruszone przez orkę obiekty z ceramiką kultury bogaczewskiej, co zadecydowało o podjęciu ba-
dań wykopaliskowych.

Materiał pozyskany w trakcie prac pozwala przyjąć, że osiedle w Muntowie było zamieszkane 
u schyłku wczesnego okresu rzymskiego i w późnym okresie rzymskim.


