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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 wędrówek 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 zniszczonych częściowo przez orkę leśną a częściowo przez wkopy rabunkowe. Zinwentaryzowano 259
zabytków wydzielonych, 124 pozycje inwentarzowe ceramiki i 79 pozycji materiałów kostnych. Chronologicznie 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 Jagiellońskiego.
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 Inwestycji i Zamówień Publicznych w Legnicy. Przebadano powierzchnię około 1,8 ara.
Badania związane były z budową Zbiornika Wodnego „Mściwojów”. Rozpoznano ziemianki i półziemianki, budynki o konstrukcji słupowej, różnego rodzaju obiekty gospodarcze i produkcyjne. Do
najciekawszych należą: piec do wypału wapna datowany na okres przedrzymski i studnia z zachowanymi 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, datowanych 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 B2/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 badań wykopaliskowych.
Materiał pozyskany w trakcie prac pozwala przyjąć, że osiedle w Muntowie było zamieszkane
u schyłku wczesnego okresu rzymskiego i w późnym okresie rzymskim.
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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Badania będą kontynuowane.
NIESZAWA, st. 5, gm. Józefów, woj. lubelskie, AZP 82-74/9
• osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B2/C1, C1)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Walerię Misiewicz (Muzeum Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 271 m2.
W celu rozpoznania północnego i wschodniego zasięgu osady obok dwu szerokopłaszczyznowych
wykopów 2 i 3, wytyczono dwa rowy kontrolne. We wschodniej części pola, około 8 m od krawędzi
wykopów 1 i 2, nie stwierdzono warstwy kulturowej. Nie udało się ustalić północnej granicy osady
— odkrycie obiektu mieszkalnego na stoku wzniesienia, 24 m od obiektu 15 z 1996 r., pozostawia ten
problem otwarty. W tym sezonie nie była możliwa dalsza penetracja tej części stanowiska.
Odsłonięto 14 obiektów. Szczególnie interesująco przedstawiał się obiekt 23 z wykopu 3, interpretowany jako mieszkalny. Miał on na poziomie odkrycia zarys kolisty, w profilu ściany były łukowate,
dno zaś szerokie i płaskie. W jego południowej części znajdowało się nieregularne palenisko wyłożone
kamieniami i dużymi bryłami polepy. Pod dnem natrafiono na ślady dziesięciu słupów z obiektu. Uzyskano bogaty i zróżnicowany materiał ceramiczny, natomiast brak było zabytków z innych surowców.
W wykopie 2 natrafiono na dwa paleniska: jedno małe, wyłożone drobnymi kamieniami i przepaloną
polepą, drugie duże, o średnicy około 1,5 m, z którego pozostała tylko dolna warstwa kamieni, leżąca
bezpośrednio na szarej, spopielałej ziemi o miąższości 8-10 cm. Z obu palenisk uzyskano po jednym
przęśliku. Stanowisko dostarczyło bardzo bogatego inwentarza zabytkowego. Najliczniej reprezentowana była ceramika naczyniowa. Uzyskano też dwa przęśliki spoza obiektów, kamień szlifierski,
fragment szpili brązowej, cztery bardzo mocno skorodowane przedmioty żelazne i fragmenty dwóch
grzebieni kościanych.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim w Lublinie.
Badania będą kontynuowane.
NOWY ŁOWICZ ( st. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. koszalińskie, AZP 31-16/1
• ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego
• cmentarzysko i osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)
• cmentarzysko kurhanowe i płaskie kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 czerwca do 3 sierpnia przez
mgr Krystynę Hahułę (Muzeum w Koszalinie). Finansowane przez PSOZ. Dziesiąty sezon badań.
Przebadano powierzchnię około 450 m² oraz kurhany nr 20 i 35.
Badania na stanowisku 2 w Nowym Łowiczu prowadzone są od roku 1988. Stanowisko znajduje
się w centrum Poligonu Drawskiego. Z tego względu badania mają charakter ratowniczy. Do roku
1996 udało się przebadać 35 spośród 68 kurhanów oraz znajdującą się w ich sąsiedztwie przestrzeń
międzykurhanową.
W sezonie 1997 badania koncentrowały się na i w okolicach kurhanów 20 i 35.
Kurhan 20:
Obiekt zlokalizowany był w centralnej części stanowiska, w jego partii południowej. Przez środek
kurhanu od wielu lat prowadziła droga leśna a nasyp był zniekształcony przed przystąpieniem do
badań. Kurhan przebadano w bieżącym sezonie ze względu na nowopowstałe zagrożenie ze strony
ćwiczących na poligonie wojsk NATO.
W trakcie prac stwierdzono, że już wcześniej nasyp był naruszony wkopami rabunkowymi, które
ominęły jamę grobową w odległości zaledwie 0,15 m. Odkryty w części wschodniej podstawy nasypu
kurhanu grób ciałopalny okazał się wyjątkowo głęboki (0,60 m). W jego wypełnisku odkryto liczne
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