
Mokra, st. 8, gm. Miedzno, woj.
śląskie, AZP 83-46/58
Informator Archeologiczny : badania 33, 116

1999



116

Milejowice, st. 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/141 – patrz: wczesna i starsza epo-
ka brązu

MOKRA, st. 8, gm. Miedzno, woj. śląskie, AZP 83-46/58
cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy wędrówek •	
ludów

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 5 do 31 lipca, przez mgr. 
Marcina Biborskiego (autor sprawozdania, Firma Archeologia i Ekologia B. J. Kazior, Kraków, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez GKZ, Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego). Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 500 m².

Łącznie wyeksplorowano 70 grobów, większość jamowych i zalegających w warstwie ciałopa-
lenia, ale także 13 grobów popielnicowych. Zainwentaryzowano 430 zabytków wydzielonych, 124 
pozycje inwentarzowe ceramiki oraz 106 pozycji inwentarzowych materiałów kostnych. Uzyskany 
bardzo bogaty materiał zabytkowy chronologicznie związany jest z najmłodszą częścią nekropoli 
i datować go należy na późną fazę późnego okresu rzymskiego i wczesną fazę okresu wędrówek 
ludów tj. na fazę C2-D1.

Z przeprowadzonych obserwacji wynikających z planigrafii cmentarzyska w Mokrej i podobnej 
pod względem chronologicznym i materiałowym nekropoli w pobliskim Opatowie, sądzić należy, że 
teren przyszłych badań będzie zapewne podobny i obejmie przynajmniej drugie tyle powierzchni ile 
dotychczas przebadano. Przy dalszym zagrożeniu prace powinny być kontynuowane aż do całkowi-
tego wyeksplorowania cmentarzyska.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 229-241.
Badania będą kontynuowane.

Mrocza, st. 2, gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 35-34/57 – patrz: wczesna epoka żelaza

Niedaszów, st. 3, gm. Mściwojów, woj. dolnośląskie, AZP 81-21/66 – patrz: wczesna epoka żelaza

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/7 – patrz: paleolit

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 – patrz: wczesna epoka żelaza

ODRY, st. 1, gm. Czersk, woj. pomorskie
cmentarzysko z fazy B2/C1 okresu rzymskiego•	

Ratownicze badania archeologiczne prowadzone przez dr. hab. Tadeusza Grabarczyka. Finanso-
wane przez Uniwersytet Łódzki.

Założono dwa wykopy o powierzchni 131,25 m², rozpoznając fragment płaskiego cmentarzyska 
kurhanowego. Odkryto fragmenty ceramiki, ułamek przedmiotu żelaznego oraz popielnicę z przepa-
lonymi kośćmi ludzkimi. 

Olchowa, st. 20, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie, AZP 103-74/105 – patrz: neolit

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43 – patrz: wczesna 
epoka żelaza


