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W I Ś L I C A  , 
pow. Busko

Zsspół Badań nad Polaki* 
Średniowieczem OW i FI

Badaniami kierowała doo, dr Zofia Watołowaka, prowadzili 
mgr Zofia Noźnloks 1 mgr lnż*aroh*Stanisław Michno, finansował 
VZK w kleloaoh.

Praoe badawcze na terenie wyspy wiślioklej eą kontynuacją 
wieloletnloh już badań 1 w ostatnim sezonie prowadzono je na 
trzeoh stanowiskach«

1« na kulmlnaojl wyspy wiślickiej,
2* na południowo-zachodnim krańou wyspy,
3» na tsrenle budowy szkoły Tysiąoleoia ożyli* w południo

wa kulminacji wyspy wiślioklej w lataoh ubiegłyoh uohwyoo- 
no w kilku punktach przebieg fosy, należącej do pierwszej fazy 
osadnictwa Wiślioy. I 1967 r. ujawniono dalszy oiąg przebie
gu fosy od strony południowej, I świetle uzyskanych danych 
dłuższa oś przestrzeni otoozonej fosą ma kierunek półnoo-po- 
łudnie 1 wynosi około 60 m, oś krótsza wachód-zaohód, przepro
wadzona w odległości 14 m od północnego krańca osi dłuższej, 
wynosi około 40 m. Dla zespołu zabudowy palatialnej odkrytego 
w lataoh ubiegły oh, a datowanego na XI w i poozątki XII w, 
wykopy badawcze odsłoniły fundamenty południowej stronybudyn- 
ku nr 4 zbudowanego na planie koła o średnioy 9 m*

Na południowo-zachodnim krańou wyspy wiślioklej oczekiwa
no odsłonięcia pozostałośoi zamku gotyckiego, wymienianego w 
źródłach pisanyoh. Na relikty te jednak wykop badawczy nie na
trafił* V warstwaoh niwelacyjnych wystąpił gruz kamienny i oeg-

wo-wsohodnlej ozęśoi wyspy*
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ły wykonane s dużą domieszką tłuoznla kamiennego, gotyokie ty
pu "paloówki" oraz zwarta warstwa tynków i zaprawy. Poniżej 
poziomu gotyokiego zarysował się fragment zniwelowanej kon- 
strukoji obronnej, dremnlano-gllnianej. Być może jest to frag
ment starszej niż z XIV w, fortyfikacji miaeta, o której ist
nieniu w XIII w. w Wlślioy można wnosić na podstawie kroniki 
Kadłubka 1 Kroniki Wielkopolskiej,

V południowo-wsohodniej ozęści wyepy wićlioklej, na tere
nie budowy szkoły, były prowadzone w ubiegły oh lataoh badania 
ratownicze, które ujawniły omentarz z XII - XIII w. Obecnie wy
niki tyoh badań zostały wzbogacone odkryciem reliktów założenia 
fundamentowego koóolola z przyporami. Całość planu tego obiektu 
nie została jeezoze w pełni odkryta. Długość nawy wynosi 8 m, 
szerokość 6,4 m. Wkop pod fundamenty przecinał starsza wkopy 
grobowa, natomiast Inne młodsza groby wkop podfundamantowy 
zniszczył. Należy się zatem liozyć z trzema fazami omentarza na 
tym miejscu. Ponieważ relikty arohitektonlozne występują niemal 
tuż pod darnią, a poohówkl młodsze nie miały wyposażenia, niez
miernie trudno określić bliżej ohronologię odkrytyoh fragmentów 
architektonicznych. Wzmiankowanie w lustraojaoh kościelnyoh 
z XVIII w. kościoła św. Marolna pozwala hipotetycznie łąozyć 
odkryte relikty z tym właśnie kościołem, tym bardziej, że do 
dziś pola położone na waohód od tego miejeoa nazywane są "za 
św. Uaroinem".

W I T 6 W, pow. Sieradz TffKM PAN w Łodzi

Badania prowadziła doo.dr Janina Kamińska, finansował


