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obtaozania.
Wykopy założone na cyplowatym wyniesieniu w rogu NB wzgó

rza pozwoliły na uchwycenie fragmentów wału obronnego wiążące
go się z młodszą fazą zasiedlenia /XII w./. Ogromna ilość bar
dzo silnie przepalonej polepy, kamienie 1 spalone belki suge
rują istnienie tutaj wału drewnlano-zlemnego, zabezpieczające
go wzgórze od strony najłatwiej dostępnej.

Va Starym Mieście, do linii ulic Rybnej 1 Złotej, a wlęo 
na terenie gdzie przypuezozano, że istnieje starszy poziom 
osadnlozy, rozlokowano 6 wykopów. Pozwoliły one na przesunię
cie datowania stwierdzonej tutaj oaady wozeanośrednlowleoznej 
na VIII w.

LUBLI1 - Zamek Dział Archeologii
Muzeom Okręgowe w Lublinie

Badania prowadził mgr Zygmunt Ślusarski, 
finansowało MuzeUm Okręgowe w Lublinie.
Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośred
niowieczna /XII-XIII w./i ślady osadni
ctwa z okresu neolitu.

Podozas prowadzenia prao ziemnych na wzgórzu Zamkowym w 
Lublinie zauważono występowanie dużej ilości ceramiki. W związ
ku z tym rozpoczęto obserwacje wszystkloh zakładanych wykopów.

Ze względu na szybkie tempo prao ziemnych, oprócz wybie
rania zabytków 1 sporządzania dokumentaoji rysunkowej, nie zdo
łano przeprowadzló dokładniejszych badań.

Wykopy zakładano wzdłuż skarpy wzgórza oraz na dziedzińcu
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wzdłuż budynku Zamku. Wydobyto dużo ceramiki z XII-XIII w., dwa 
żarna obrotowe, kilka przedmiotów metalowych. w jednym z rowów 
/na głęb. 2,5 - 3 m/ natrafiono na jamę neolityczną z zawartoś
cią ułamków naczyń kultury pucharów lejkowatych.

Obserwacje prowadzone były od dnia 16.IV. do dnia 1.VT] 
Prowadzone prace budowlane na Wzgórzu Zamkowym uniemożliwiły 
podjęoie systematycznych badań archeologicznych.

LUBOMIA, pow. Wodzisław Śląski Muzeum Górnośląskie
w Fytomiu

Badania prowadził dr Jerzy Szydłowski. Finan
sowało Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglo
wego. Trzeci sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne /VTI-IX w./.

Stanowisko położone jest na wschodnim tarasie pradoliny 
odrzańskiej, wśród lasu, na południowo-wschodnim pograniczu 
gromady Lubomia, w odległości około 800 m na północ od leśni- 
ozówki Swiatłowieo.

Przedmiotem tegorocznych badań były fortyfikacje central4* 
nej części grodu, brama wschodnia oraz wnętrze grodu w północ
no-wschodnie j części.

Sy stera fortyfikacji centralnej części grodu obejmowali 
wewnętrzny pierścień obwałowań, głęboką fosę wewnętrzną, potęż
ny zewnętrzny pierścień obwałowań oraz .fosę zewnętrzną. Przeba
dano trzy pierwsze elementy długim wykopem w części wschodniej, 
wewnętrzny wał i fosę drugim wykopem w części północno-zachod
niej i sam wał wewnętrzny w części południowo-zachodniej.


