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kiego, oeady óredniowleoznej (et.19) uzyekująo wiele oennyoh 
zabytków ruchomych wykonanyah z aurowoów organloznyohl drew
na (talerze, beozułkl, łyżki, kubki) 1 skóry (woreozkl i frag
menty obuwia w tym 1 oały but z oholewą). Tutaj też odkryto 
kilka Interesująoyoh konstrukoji drewnianyoh (pomost na 50 
ełupaoh, piwniczki -magazyny i plwnlozkl - lodówki do przeoho- 
wywanla napojów* Przebadany fragment oeady średnlowieoznej sta
nowił zaplecze gospodaroze klasztoru 00 Pranolsekanów, mieszczą» 
oago alę nlegdyó na miejsou dzisiejszego Teatru*

J A R H I O E ,  pow* Węgrów patrz okres letetiekl

K A Ł D U S I E ,  pow.Chełmno Katedra Arch.Pol. 1 Poważ.
UUK w Toruniu

Badania prowadził Andrzej Kola, w okresie od dn.3.VIII
do dn. 2. I*. finansowało - Toruńskie Towarzystwo Naukowe«

Grodzisko w Kałdusle oroz inne stanowiska aroheologięzne 
z tej miejsoowośoi znane są w literaturze archeologicznej 1 od 
lat stanowiły przedmiot zainteresować wielu baduozy«

Celem badać było uzyskanie ogólnej orientacji w straty
grafii obiektu« 77 wziązku z tym założono trzy wykopy 9 każdy o 
powierzchni ćwiartki arowej« Wykopy zlokalizowane zostały w 
południowo-wschodniej czyści wnętrza grodziska 1 usytuowane 
wzdłuż pjsa północ-południe«

We wszystkich wylcopaoh pod warstwą humusu występowała 
warstwa osadnicza z okresu wczesnośredniowiecznegof mocno znlsz-
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ozona, zawierająca dużo materiału ruchomego (oerarnika, kości 
zwierzęoe, wyroby z kośoi, różne ezozątkl organiczne itp.) da
towanego na okras od IX do XII wieku. Miąższość tej w-ratwy 
dochodziła do oa 70 om* Brak óladów oaadnlotwa z pełnego śred
niowiecza*

Bod warstwą wozesnoćredniowieozną znajdowała elę mocno 
znlezo‘zona war8twa z okresu halsztackiego 1 wczesnego podokre- 
au latetfekiego zawierająoa materiał (oeraolkę 1 kości) kultu
ry waohodnlopomorakiej i łużyckiej. Y/aratwa ta posiadała miąż
szość doohodząoą do 100 om.

Poniżej, na głębokośoi około 200 cm występował jaano-żół- 
ty piasek w którym wyraźnie odznaozały elę oleoiniejeze miejeoa 
będąoe pozoetałośoiami po jamaoh odpadkowyoh. Znalezione frag
menty naozyó były grubej roboty, o ohropowatej powiarzohni, 
najbardziej przypominające oeramikę spotykaną niekiedy na oaa- 
daoh neolityoenyoh (kultura puoharów lejkowatyoh). Żółty pia
sek zalegająoy poniżej wepomnlanyoh jam neolitycznych stanowił 
oaleo.

Ba uwagę zasługuje także duża ilość kamieni zalegająca w 
warstwie wozeenośredniowleoznej. Wśród nioh n-. jednym egzempla
rzu występowała zaprawa wapienna (lub gipsowa) sugerująca po- 
ohoćzenie kamieni z nieznanej dotąd budowli kamiennej. Bruk 
na tym stanowisku materiału z pełnego średniowiecza pozwala 
przypuszczać, iż są to pozoatułośol po nieodkrytej na tym atu— 
no..lsku budowli roaaćskiej (lub przedromańeklej), najprawdopo
dobniej typu sakralnego.

С A 8 Z 6 W, pow. Ullloz III EM BAB

Badania prowadziła dr Zofia Hilozer-Kurnatowaka, dr Urazu-


