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nia warstwy kulturowej pozwoliły na określenie zasięgu osady, która 
obejmowała kulminację wzgórza na przestrzeni około 1 ha. Osada została 
zniszczona w 50%. Czytelna stratygrafia układu warstw potwierdziła jed
nofazowe osadnictwo wczesnośredniowieczne^ Oprócz jednolitej warstwy 
kulturowej 11 o miąższości średniej do 30 cm, wyróżniono dwa rozsypia- 
ka palenisk, jamę zasobową, jamy odpadkowe związane z fazą osadniczą. 
Wstępna analiza ceramiki pozwala wyróżnić grupę naczyń kuchennych i 
stołowych. Naczynia kuchenne grubościenne, szeroko-otworowe, naczynia 
zasobowe i garnki o powierzchniach szorstkich, cLropowaconych. Naczy
nia stołowe średniościenne i cienkościenne, miski-kubki, czarki o wygła
dzanych i wyświecanych powierzchniach bardzo różnorodnie zdobionych. 
Charakterystycznym elementem ceramiki jest zdobienie krawędzi. Cha
rakterystycznym elementem naczyń Stołowych jest atempeł. Inne materiały 
wystąpiły sporadycznie. Są to przęśliki, fragment ciężarka tkackiego, 
ostroga, pierścionek żelazny. Materiał źródłowy z warstwy H określić 
można ogólnie na wczesne fazy wczesnego średniowiecza między VI-IX wie
kiem.

Nowym zjawiskiem na stanowisku 1 jest stwierdzenie wcześniejsze
go użytkowania wzgórza w celach sepulkralnych. Pośwtadćzają to odoscb* 
hidne cztery pochówki ciałopalne popielnicowe i bezpoptelnicowe - bez 
obstawy kamiennej, których chronologię określić można na wczesną epokę 
żelaza. Osadnictwo tego okresu odkryto na sąsiednim wzgórzu.

Wskazana jest dalsza obserwacja wykopów budowlanych i prac ziem* 
nych przy zagospodarowywaniu osiedla.

Materiały z bieżącego sezonu oraz wcześniejszych badań penetracyj- 
nych znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur.

KALISZ Pracownia Archeologiczna
ul.Wydarte Instytutu Historii Kultury
Stanowisko 2 Materialnej PAN w Kaliszu

i Muzeum Ziemi Kaliskiej

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski 
/IHKM/, mgr Danuta Kowalczyk /PMA/ i 
mgr Edward Pudełko /M uz.Z .K ./. Finanso
wała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich 
w Kaliszu. Trzeci sezon badań. Osady z wczes
nej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza 
/V U iX n  w ./.

Prace terenowe na stanowisku 2 zakończono. Przebadano kilka obiek
tów uszkodzonych przez wykopy budowlane. Przebadano 882 m* korzysta
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jąc z pomocy spychacza do odgarniania narzuconej ziemi i górnej partii 
humusu w miejscach intensywnych prac budowlanych. Odkryto łącznie 36 
obiektów, w tym 11 wczesnośredniowiecznych /Vil i XII w ./, 23 z wczes
nej epoki żelaza oraz 2 o chronologii niewyjaśnionej ze względu na brak 
materiału zabytkowego.

Wśród znalezisk z wczesnej epoki żelaza wyróżnia się obiekt 20/75, 
składający się z trzech odrębnych części. Łączna długość wynosiła 8,08m, 
a szerokość wahała się od 1,10 do 2.80 m. Wypełnisko zawierało dużą 
ilość fragmentów naczyń grubościennych chropowaconych, fragmenty mis 
gładzonych, placki gliniane zdobione ornamentem paznokciowym, liczne 
kości zwierzęce, polepę z odciskami elementów konstrukcyjnych, węgle 
drzewne oraz przepalone kamienie polne.

Obiekty wczesnośredniowieczne występowały na głębokości 0 ,3  - 
0 ,5  m. Zawierały liczne fragmenty naczyń, kości zwierzęce, w tym także 
ryb, węgle drzewne oraz przedmioty żelazne - ciosło, brązowe - pierścio
nek, czy cynowe - kablączki skroniowe. Inwentarz nie odbiegał od zabyt
ków uzyskanych w poprzednich sezonach.

W ciągu trzech sezonów badawczych /1973-75/ odsłonięto łącznie 
138 obiektów pochodzących w przeważającej większości z wczesnej epoki 
żelaza. Obiekty z VII i XII w. dostarczyły wielu nowych informacji doty
czących kaliskiego zespołu osadniczego we wczesnym średniowieczu.

Zabytki po opracowaniu znajdują się w Muzeum Ziemi Kaliskiej.

KLAROW, gm.Milejów patrz
woj. lubelskie średniowiecze

KOBIERNIKI, gm.Biała Stara 
woj. płockie 
Stanowisko 2 i 2a

Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie

Badania prowadziła mgr Krystyna Przybysz. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna i stanowisko pro
dukcyjne z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko 2

Stanowisko położone jest na cyplu ograniczonym wysoką krawędzią doliny


