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94 Waesne średniowiecze

lości wczesnośredniowiecznych grobów ciałopalnych. W warstwach związanych z tą fazą 
chronologiczną znaleziono niewielkie kółko z cienkiego, zapewne srebrnego drutu.

Prace będą kontynuowane.

K alsk, s t. 1 Muzeum Archeologiczne Środkowego
gm. Sulechów , woj. zielonogór- Nadodrza w Zielonej Górze

AZP 58-15/14

Badania prowadził mgr Jarosław Lewczuk. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Inter
wencja konserwatorska. Osada wczesnośredniowieczna, faza A, poło
wa VI w.

W trakcie terenowej inspekcji konserwatorskiej w dniu 06.11.1991 odkryto 2 silnie 
zniszczone jamy, usytuowane na północnej krawędzi piaśnicy-wysypiska śmieci w Kalsku. 
Stanowisko to znane było już z badań wcześniejszych i datowane na późny okres wpływów 
rzymskich oraz wczesne średniowiecze. Jama nr 1, zachowana w połowie, dostarczyła 
ponad 100 fragm. ceramiki. Jama nr 2, zachowana w stanie szczątkowym, dostarczyła 
50 fragm. ceramiki.

Materiał ceramiczny: bardzo prymitywny — naczynia wykonane całkowicie ręcznie 
(wyjątek stanowi jedno naczynie obtaczane przykrawężnie do wys. ok. 4 cm). Kolor — 
w różnych odcieniach brązu. Przymieszki na ogół grube i bardzo grube — mineralne 
i organiczne. Powierzchnie schropowacone i szorstkie. Siady obmazywania poziomego 
w górnej części naczyń. Wypał różny — od słabego po dość dobry i doskonały. Jeden fragm. 
zdobiony delikatną linią falistą. Typy naczyń — workowate, jąjowate, wazo wate, szeroko- 
otworowe zasobowe, miniaturowe.

Porównując ten materiał ceramiczny do materiałów z pobliskiego Bukowa, st, nr 5 oraz 
Smolna Wielkiego, st. nr 1, należy go wiązać z fazą A wczesnego średniowiecza i datować 
na połowę VI w.

KI ec zanów, st. 6 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm. Obrazów, woj. ta rn o b rzes- Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu
k ie  Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow-
AZP 88-72/22 skiej w Lublinie

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Badania prowadzili mgr mgr M. Florek, J. Ścibor i B. Bargiel. Finan
sowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu 
i Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe IX-X w.

W sezonie 1991 przebadano 2 kopce całkowicie i 2 częściowo, ale w stopniu umożliwia
jącym określenie ich wielkości, budowy wewnętrznej, rodzaju pochówków oraz datowanie. 
Wszystkie przebadane kopce usypane były z jasnego lessu. W większości przypadków 
w wyniku zachodzących procesów glebowych w obrębie dolnej części nasypów doszło do 
wytworzenia się tzw. poziomu przejściowego A1B, charakteryzującego się ciemnożółtą lub 
żółtobrunatną barwą i występowaniem tzw. osypki krzemionkowej, typowego dla profili 
gleb brunatnych. Pod nasypami 3 kopców (nr 19, 34, 35) zachował się pierwotny poziom 
próchniczy, natomiast w przypadku kopca n r 32 stwierdzono, że pierwotny poziom próch
niczy pod nim został usunięty przed jego usypaniem. Przy kopcach nr 19, 34, 35 zaobser
wowano płytkie, półksiężycowate zagłębienia szer. 2-3 m i gł. od 20 do 60 cm, które można 
określić jako rowy przy kurhanowe. We wszystkich przypadkach usytuowane one były po


