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kryta w bod* 27 forma odlewnloza*
Rozplanowania przebadanej osędoi osady w mlodsaej fasie 

woseanego órednlowleoza jest tradno uohwytne* 2 zabytków nieru
chomych wymienić należy jamy sasobowe oraz pieo, najpewniej do 
wytapiania żelaza* Piso wydrążono w nienaruszonym lessie, usy
tuowany został przy stoku skarpy* Od strony pin.-we oh, prsyle- 
ga prostokątna "jama przypisoowa% V wypełnlsku której wystą
piły ułamki ceramiki datowanej na w* XII - XIII i fragmenty 
żużla*

Górna granioa młodszej fazy osadnlotwa wczesnośredniowie
cznego na Czwartku przypada na wiek XIII*

Ha zohyłek średnlowieosa przypada następny posłom osad- 
nlozy datowany monetami na w* X7I1* 2 Inwentarza zabytków nle- 
ruohomyoh wymienić należy plwiloe, jamy śmietnlskowe, zarysy 
budynków mleszkalnyoh. 1 wyraźniejszą w stratygrafii pionowej 
warstwę kulturową*

2 zabytków ruohomyoh - szereg przedmiotów (oeramlka, 
fragmenty naozyś szklanyoh, przedmiotów metalowyoh, ozdoby), 
s bogatego Inwentarza miejskiej kultury materialnej późno
średniowiecznego lublina*

Badania sondażowe przeprowadzone na niżej położonyoh 
"pólkaoh" skarpy 1 u jej podnóża nie doetarożyły materiału 
wozesnośredniowieoznego*

L U B O M I A ,  Muzeum Górnośląskie
pow* Wodzisław Si* w Bytomiu

Badania prowadził dr Jerzy Szydłowski w okresie od l.TII*
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do 30.11, finansowało Rybnlokle Zjednoczenie Przemysłu Węglo
wego.

Po rozpoznaniu, jakiś przeprowadzono na wozesnośradnio- 
wieosnym grodzisku w roku ubiegły« tegoroozne badania stanowi
ły pierwszy etap szerzej zakrojonyoh, ayateoatyoznyob prao 
wykopaliskowych, która kontynuowane będą w prsyszłyoh lataoh*

W trakoie prowadzonyoh robót, które konoentrowały się w 
oentralnej ozęóol grodu stwierdzono, na trzeoh odoinkaoh, za
leganie poniżej wewnętrznego pierdolenia obwałować starszej 
warstwy kulturowej, datowanej ostrogami z zaozepaml zagiętymi 
do środka na eobyłek 711 1 pierwszą połowę 71II wieku. Ha sku
tek zmywów, układ stratygraficzny w tej ozęśol majdanu był 
mnlaj wyraźnie uohwytny. Zaohowana fortyfikaoja związane eą 
z drugą fazą osadniozą, którą datować można na drugą połowę 
71IZ 1 IX wiek. Niektóra znaleziska oeraaiozne zdają się jed
nak wskazywać na możliwość oofnlęola poozątków pierwszej fazy 
nawet do przełomu 71/711 wieku.

V bedanej ozęśol grodu natrafiono na ślady zabudowy zie
miankowej 1 naziemnych ohat ałupowyoh oraz ezozątkowó zachowa
ną dolną ozęśó pleoa kopulastego. V południowo-zaohodniej ozęś- 
ol wewnętrznego pierdolenia obwałować odkryto zagruzowane 
przejśoie, szerokośoi około 2 m, położone peryferyoznie w sto
sunku do domniemanej głównej osi drożnej. Badany plerśoieć 
obwałować w oentralnej ozęśoi grodu stanowił usypisko ziemna, 
o oo najwyżej luźnej konetrukoji drewnianej, lloowanej od wew
nątrz warstwą surowej gliny, zwlećozone jakąś; drewnianą kon- 
etrukoją. Biegła ona spaleniu, przy ozym przepalona została 
epora ozęśó usypiska, zaohowanago w postaoi gruzu.
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Wśród Inwentarza ruoboaego znajdują się przedmioty metalo
we, jaki trzy ostrogi, fragment żelaznej misy, klin żolasny, 
noże, gromik tulejkowaty, szydła, kabłąk 1 fragment oknoia 
wiaderka, oiosło (?), fragment uprzęży końskiej i inne nie- 
obarakterystyozne, następnie wyroby kośoianei szydła, nóż 
garnoarsld, poza tym dolny kamień żaren rotaoyjnyoh, osełki a 
łupku, żużel żelazny, znaosne ilośoi oeramiki lepionej w ręku 
i obtaozanej, fragmenty prażnio oraz dość wyjątkowy fragment 
głębokiej misy wasowatej z wyodrębnioną pustą nóżką, nawląso- 
jąoy raozej do form późnorzyaskloh, duże ilośoi kośoi awierzę- 
oyob.

Hlezależnie od zewnętrznyoh oeoh grodu, również znalezis
ka, głównie ostrogi (obeonle 3, przed wojną też 3) zdają się 
wskazywać na apeoyflosną rolę grodu w Lubomi na półnoonym przed« 
polu Bramy Morawskiej, w okresie przed powstaniem państwowośol 
polskiej. Hasuwa się przypuszozenie o Jego oentralnej, nadrzęd
nej funkojl na terenie plemienia Golężyoów. Podobnie Jak inne 
na tym obszarze w wieku IZ padło ofiarą zbrojnego najazdu.

Wyjątkowo dobry stan zaohowanla obiektu predestynuje go 
do urządzenia w przysslośol jako atrakcyjnego punktu turystyos- 
nego w typie rezerwatu.

L U Z I W , pow. Wejherowo Muzeum Aroheologlozne
w Gdańsku

Badania prowadziła agr Barbara Wląoek, finansował WKS 
w Gdańsku.


