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około 3 ка n* saohdd od eentrun miast· Olkuesa. J*wt to Marty kompleks obiektów Łabytkowyob, do który oh aallosyć naloty »аи·- nośredniowiecEny grt5d, relikty średniowieoanego lcaaoioła pod weewanlem éw.Jana Ohrsclolel», usytuowanego aa Majdanie grodu oras pr*yko4cielny ounttn м  środnlowleosa 1 osaed* acwoèyt- 
nyeb.

£ało*ono trey «укору* wykop 1, o wymlaraob 3x2 a, usytuowany na majdanie grodu, pray *achodni*J ścianie koaolołatwykop 2 o wymiaraoh 65x2 в, wrtuowany na 11лil pdłnoo-połudule i pr*»olmjQcy w. w. koseldł« prseetr**ń mi^dey nia a fałem w*w- nftrsnym, wał* fo*ti wał sewnętrany ora· na «naonwtj długości onMdpola grodu. Wykop 5> o wymlaraob 15*2 a, prBMinał wsdłu* linii wsehod-smobdd kościół, krsytująo il} jednooeslmi· в wykopem 2. &twierd*eno, i* gród na metrykę wcwsnośr*dn łowiec sną, o o*ym świadomy nieliesny, jak dotyobosa·. ohod występujący na tarsal· grodu ant er lał aroheologloz&y, datowany na ΣΠ/ιϊΙΙ-
TTTT ff.

Óród, o ksstsł·!· ellpey, posiadał dw· pi*x4ol«ni· wałdw wał wewnętreM 1 Bewaftrsay - orme etosunlcowo głęboką, usytuowaną ai*Aaar nimi foet* Ром wykuta był· w *k»l* w»Bi«tm*J*Po- dobnlft pra*drtawiała elę koawtmkoja wałdw, równie* wykutych w skale i wsaóenionyoh w gÓmyeh p«rk iaoh konatrukoją drewniano-« lemą, po której aaohował «1« ślad, w postaolwarwtswkl •palMlsny· V II połowi« XIII wi«ku lub na poosątku ΧΣΤ wl«ku, gród uległ snlssoaenlu /waratw· epalealany« groty b*łtdw kun w w«łacb grodu/. fdwesas to najprawdopodobniej, na najdanie 
grodu wybudowano в wapienia kośoldł M ·  Jana Chr*oioie,ia .wokół ktdrego sałotono omen tar» preykoócielny, aajimjąoy rdwnleft prned- pol« grodu.

Zmarli chowani byli na ogół w trtmaob dr«wniaayob»wsdłut linii wnohdd-saohdd, a głową smarł«eo w kierunku saabodnia*Były to poohdwkl w wlykaeoloi wypadkdw Ъ·· wypoeaàenla. Tylko &1*11о*пе powiadały ерге^овке рам lub obraosk«* Prsawadajaoa wl*fcs»o4ć poobéwkdw dat owad aofcia na wl«k ЙТ. ff obrębi· kościoła odkryto poobdwki XVH-wieotn·, в nonetani w uetaoh.Były te nojocfśoiej boratmkl J·»*. Kasimierea. Kośolół uległ •niMoaamiu najprawdopodobniej w okrasie aąjaadu sawedzkiego , sa о «у» prreeessla odkryty ttł materiał в w. XYIÏ, poohdwkl - ona brak materiału в wielra XT1II. Ψόtwlerdułcby to również wyobrałsnlo kodoioła na starej Kpie górniczej в Z poł.XVIII wieku* na który« Jest cm praeostawiony jako ruina.
Badania b^dą koetymiowane.
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sował Wydział Kultury it Chełmie Lubelskim* Drugi sezon badań* Gródek wczesnośredniowieczny /XI- m i  w./.

W bieżąoym sezonie założono dna wykopy * obrębi· gródkat 
wykop nr 9 o wymiarach 3*6 m na północnym zbooau 1 wąakl wykop sondażowy ar Ю  o wymlaraoh 9 i 1,5 ш * centralnej partii majdanu.

Wykop nr 9 »lał na o»lu ustalenie pierwotnego zasięgu n«~ бури gródka w kierunku północnym ores odeioniçcle fundamentów północnej ίοlany wieży. Jak eię okazało, północne cboosa gród
ka są dobrze zachowane - nasyp rumoszu wapiennego ma prawie pionowe zbacza z widocznymi odciskami belek zewnetrenego obli- 
aoWania. Układ warstw oaloowyoh 1 nawarstwień gródka, poza warstwą VA, jest analogiczny do odsłoniętego w wykopach na południowym i wschodnim zboczu я 1976 r. Warstwa VA miąższości IQ- 20 cm zalega między warstwą VI-oaloową, a warstwą V, którą stanowią przepalone konstrukcje drewniane pod nasypem gródka. Struktura warstwy VA jest charakterystyczna dla warstw budow
lanych) grudki zaprawy« drobny gruz kamienia wapiennego 1 zls- pleńoa, ułamki cegły palcówki oras powiązanie Jej z wkopetn fundamentowym wieży wskazują, że jest to warstwa budowlana wieży, Fundament zagłębiony jest w calcowej rędzinie na głębo
kość 40-50 on i posadowiony na stropie marglu kredowego. Sta
nowią go duże głazy zlepieńca ułożone bez zaprawy i ściśle wypełniaj ąoe wkop* Materiał zabytkowy uzyskany w tym wykopie i nawarstwień gródka etanowi i niewielka ilośó ceramiki wczesnośredniowiecznej, z XI-XIII wieków, fragmenty ceramicznyeh 
płytek glazurowanyoh, ułamki cegły palcówki oraz kości*

Wykop 10 założono na majdanie w oelu prześledzenia nawar
stwień związanych z użytkowaniem gródka 1 ewentualnej zabudowy w partii centralnej· Eksplorowano go do głębokośol 90-140 cm, to Jest do stropu warstwy IV - stanowiącej nasyp gródka. Poziom użytkowy wyznacza bruk kamienny· Układ nawarstwień nad brukiem jest analogiozny, do odsłonlętyoh w sezonie ubiegłorocznym* Howyoh danych dostarczyły układ 1 strukturę warstwy II. Jest ona rozeypieklem obiektu, prawdopodobnie o konstrukcji drewniano-glinianej zlokalizowanego przy południowym sboozu gródka* Po pożarze obiekt ten częściowo runął do wnętrza, >&4 pozostałe relikty obiektu utworzyły wyniesienie, wyraźnie górujące do dziś, nad poziomem majdanu. Niestety sypkie gruzowisko tworzące warstwę II utrudnia eksplorację 1 uniemożliwia odczytanie planu tego obiektu.

Podozae prao badawczych wykonano inwentaryzację fotogrametryczną wieży. Wysokość jej obecnie wynosi około 20 mj z zew
nątrz była prostokątna, wewnątrz okrągła /średnica od 3 do 3,6 m / do wysokości 15 m. Na t«j wysokosoi wnętrze rozszerza się 
1 zmienia swój rzut na oktogon z niszami 1 kolistą apaydą w 
śolanl· wschodniej. To niewątpliwie sakralne pomieszczenie o wymiarach 4,9 x 5,2 mma wszystkie ściany licowas· oegłą palcówką.

Prace archeologiczne i badania architektoniczne będą pro
wadzone w dalszym ciągu.

Zabytki znajdują się w zbiorach Zakładu Archeologii ÜMC3.


