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- 169 tradycją. Z uwagi na zabytkowy charakter budowli badania archeologiczne
były ograniczone.
Założono 3 wykopy sondażowe po zewnętrznej stronie kościoła.
Sonda 1 o* wymiarach 2 x 2 m zlokalizowana w południowej części
kościoła, w narożniku, na styku wieży z nawą. W wykopie stwierdzono
ścianę z ławą ceglaną posadowioną na luźnych kamieniach poi owych, spo
czywających na warstwie kulturowej przypuszczalnie z wczesnego średnio
wiecza.
Sonda 2 o wymiarach 3 x 2 m zlokalizowana przy północnej ścianie koś
cioła. W wykopie stwierdzono fundamentową ścianę z dużychf średnich k a
mieni polnych uzupełnionych fragmentami cegły spoczywającej na ławie z du
żych kamieni polnych luźno ułożonych. Wśród nich znajdował się cios kamien
ny jednostronnie licowany.
Sonda 3 o wymiarach 2 x 1,5 m zlokalizowana przy wschodniej ścianie
przy absydzie. W wykopie stwierdzono ścianę z cegły spoczywającą na ła 
wie ceglanej łączonej zaprawą murarską. Spoczywała ona na zwartej w arst
wie gliny wczesnośredniowiecznego wału obronnego.
Wykopy sondażowe pozwoliły stwierdzić brak wcześniejszego posado
wienia kościoła.
Badania zakończono.
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Badania prowadził dr hab.Tadeusz Malinowski i mgr
Alfred Szułdrzyński. Finansował WKZ w Poznaniu.
Pierwszy sezon badań. Siady osadnictwa z wczesnego
i późnego średniowiecza oraz być może kultury łużyc
kiej.
Stanowisko jest położone na Małej Wyspie Komorowskiej usytuowanej
na Jeziorze Bytyńskim na północny zachód od Wyspy Komorowskiej /stanow is
ko 1/. Badania objęły obszar 35 m2, położony w północnej części wyspy.
Stwierdzono, że bezpośrednio na calcu zalegała gruba warstwa próch
nicy, w której napotykano na niezbyt liczne charakterystyczne ułamki naczyń
wczesnośredniowiecznych i późnośredniowiecznych. Kilka skorup być może
należy do kultury łużyckiej. Siadów jakichkolwiek obiektów nieruchomych nie
napotkano. Zabytki archeologiczne są świadectwem wykorzystywania niewiel
kiej wysepki przez rybaków mieszkających we wspomnianych okresach chro
nologicznych w osadach położonych zatówo na łądzte stałym, jak i na Wyspie
Komorowskiej oraz na Wyspie P ierskiej.
Dalszych badań na tym stanowisku nie przewiduje się.

