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STARE BIELSKO
woj.bielsko-bialskie

Райеtwo*9 Museum w Cieszynie

Badania prowadziła mgr Małgorzata Płazak. fi
nansował WKZ w Bielsku-Białej. Piąty sezon ba
dań* Qrodziako wozesnoirednlowiecsne /XII-XIV
wieku/.
Kontynuowano badania wewnątrz grodziska na powleraohni
120 m2.
Wykop o powierzchni 50 m2 zlokalizowano w południowo-waohodniej osęioi grodziska. Wchodził on częściowo w prawie całkowicie
zniwelowany wał wewnętrzny. Dchwyoono podstawę wału w postaci
pierwotnego humusu około 0,1 ш grubości, nad btórya zalegało usy
pisko г Żółtej gliny oaloowej, przemieszanej z dużą ilością oto
czaków. Bezpośrednio nad usypiskiem zalegała wepółczesna warstwa"
oma.
U podnóża wału odsłonięto Jamę w kształcie wydłużonego owa
lu /5,0 x 3,0 n/t usytuowaną dłuższą osią równolegle do wału.
Wypełnlsko jamy stanowiła oleono brunatna ziemia zawierająca
wçglel drzewny i polepę, szczególnie skupione na obrzeżach Jamy.
W jamie, obok charakterystycznej dla stanowiska ceramiki, zna
leziono topór bojowy z XXV wieku, 3 ogniwa masywnego łańcucha,
silnie skorodowany i połamany nóż oras kilkanaście gwoździ.
Eksploracji obiektu nie ukończono г powodu ulewnyoh deabobów*
VT drugim wykopie, o powierzchni 30 m2, położonym bliżej
centrum grodziska, pod 0,3 m warstwą orna odsłonięto bruk ka
mienny w kształcie nieregularnego owalu /ок.З,б z 2,0 m/ uło
żony в średniej wielkości otoczaków śolśle ргвуlegającyob do
siebie. ItajL brukiem i w jego obrębie znaleziono dużą Ilość ce
ramiki, fragment sierpa, nóż, kilkadziesiąt akorodowanyoh gwoź
dzi огав kilkanaście brył żużla żelaznego.
Dwa pozostałe wykopy o łącznej powierzchni 40 m2 okazały
się jałowe.
Badania będą kontynuowane.

STARY OLKUSZ
woj.katowicki*

Konserwator Zabytków Archeologioznyoh w Katowioach
Badania prowadził mgr Jaoek Plerzak.Pinanaował
WKZ w Katowicach oraz Kombinat Oómlcao-Hutnlcsy "Olkusz-Pomorzany11 w Bukownie k.Olkuezs.
Pierwszy sezon badań. Gród wczesnośredniowiecz
ny, relikty średniowiecznego kościoła św.Jana
Chrzciciela, cmentarz preykościelny в okresu
średniowieoza i czasów nowożytnych /XII/XIIIXVII wieku /.

Stanowisko położone jest na przy drodze Katowice-Kraków,

- 198 około 3 ка n* saohdd od eentrun miast· Olkuesa. J*wt to Marty
kompleks obiektów Łabytkowyob, do któryoh aallosyć naloty »аи·nośredniowiecEny grt5d, relikty średniowieoanego lcaaoioła pod
weewanlem éw.Jana Ohrsclolel», usytuowanego aa Majdanie grodu
oras pr*yko4cielny o u n t t n м środnlowleosa 1 osaed* acwoèytnyeb.
£ało*ono trey «укору* wykop 1, o wymlaraob 3x2 a, usytuo
wany 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*wnftrsnym, wał* fo*ti wał sewnętrany ora· na «naonwtj długości
onMdpola grodu. Wykop 5> o wymlaraob
a, prBMinał wsdłu*
linii wsehod-smobdd kościół, krsytująo il} jednooeslmi· в wyko
pem 2. &twierd*eno, i* gród na metrykę wcwsnośr*dn łowiec sną,
o o*ym świadomy nieliesny, jak dotyobosa·. ohod występujący na
tarsal· grodu ant erlał aroheologloz&y, datowany na ΣΠ/ιϊΙΙ-
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Óród, o ksstsł·!· ellpey, posiadał dw· pi*x4ol«ni· wałdw
wał wewnętreM 1 Bewaftrsay - orme etosunlcowo głęboką, usytuo
waną ai*Aaar nimi foet* Р о м wykuta był· w *k»l* w»Bi«tm*J*Podobnlft pra*drtawiała elę koawtmkoja wałdw, równie* wykutych
w skale i wsaóenionyoh w gÓmyeh p«rk iaoh konatrukoją drewnia
no-« 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 k u n
w w«łacb grodu/. fdwesas to najprawdopodobniej, na najdanie
grodu wybudowano в wapienia kośoldł M · Jana Chr*oioie,ia .wokół
ktdrego sałotono omentar» preykoócielny, aajimjąoy rdwnleft prnedpol« 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 р а м lub obraosk«* Prsawadajaoa
wl*fcs»o4ć poobéwkdw dat owad aofcia na wl«k Й Т . ff obrębi· ko
ścioła 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 o n a brak materiału в wielra XT1II. Ψό twlerdułcby to również
wyobrałsnlo kodoioła na starej Kpi e górniczej в Z poł.XVIII
wieku* na który« Jest cm praeostawiony jako ruina.
Badania b^dą koetymiowane.
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