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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".
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300 -

IHKM PAN.

T Nitowie, gdzie zakoóezono systematyczne praoe badawcze 
w roku ubiegłym, na ublekoie osadniczym otwartym z VII - VIII w. 
przeprowadzono dodatkowe obserwaoje terenowe oraz wykopy sonda
żowe. Ulały one na oslu uzupełnienie danyoh oo do żaelęgu pozna
nej osady otwartej. Stwierdzono dalsze występowanie pozoetałośoi 
po budynkeoh mieszkalnyob 1 goapodarozyoh na przestrzeni ok.90 
a, wzdłuż stoku terasy drugiej, schodząoej do starego koryta 
rs. Narty. N sumie osada zajmować mogła przestrzeż długoóoi ok. 
140 a.

« O L A  S U D Ł O I S K A  Zakład Polskiego Atlasu Arobs
pow. Mława ologloznego IHKM PAN

Badania prowadziła mgr Irena Górska, finansował - Zakład 
Polskiego y.tlasu Archeologicznego IHKM PAN.

Przeprowadzono badania sondażowa na dobrze zaohowanym 
pierśoieniowatya grodzisku. Przebadano fragment wnętrza grodu, 
przylegająoy do wewnętrznego stoku wału. Nawarstwienia osadni
cze młodszej fazy grodu posiadały miąższość ok. 70 om. Z warstw 
tyoh poohodzl też zasadnloza ilość materiału zabytkowego (oera- 
mlka), który pozwala datować obiekt na II - XII w. Na głębokoś- 
oi ok. 80 om od powierzchni natrafiono na niewielkiej miąższoś
ci warstwę, zawisrająoą - nieliczny zresztą - materiał osramloz- 
ny, oieezoząoy się w ramaoh czasowych VII-VIII wieku. Znalezio
no również kilka fragmentów oeramikl, poohodząoej z koóoowej 
fazy okreau wpływów rzymakioh.


