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1. Miejsce, czas, terminy

Lubomia-grodzisko.

Lokalizacja

Lokalizacja ziemi wodzisławskiej i Lubomi 
w woj. śląskim

Tabela chronologiczna – wczesne

średniowiecze



2. Miejsce, czas, terminy cd

Lubomia – lokalizacja grodziska na tle morfologii terenu

Lokalizacja Lubomi w obrębie 
Płaskowyżu Rybnickiego

Lubomia – lokalizacja grodziska na tle morfologii terenu

Grodzisko – pozostałość grodu

Gród – osada obronna ze sztucznymi umocnieniami

w postaci np. wałów drewniano-ziemnych, palisady,

fos, usytuowane często w miejscu o naturalnych

walorach obronnych (np. wyspa, cypel, zakole rzeki)

Gród – funkcje-czas:

• mieszkalna

• refugium

• centrum administracyjno-polityczne

• kultowa



3. Miejsce, czas, terminy cd – KIM BYLI GOLĘSZYCE/GOŁĘSZYCE ?

Tzw. GEOGRAF BAWARSKI (IX w.)
Być może mnich z klasztoru w 
Ratyzbonie, który pozostawił 
dokument pt. Opis grodów i 

terytoriów z północnej strony 

Dunaju; w jego ramach wymienione 
są różne plemiona słowiańskie i 
liczba związanych z nimi grodów.

GOLENSIZI =
GOLĘSZYCE/GOŁĘSZYCE
• plemię słowiańskie z grupy  
śląsko-łużyckiej

• nazwa topograficzna
• gola = puszcza (XIII w.)
• nazwa znana z wielu młodszych  
dokumentów (np. 1155, 1198, 1207, 
1213M.



4.  Gród w Lubomi - z historii badań

Okres przed II wojną światową:
• odkrycie i identyfikacja przez Józefa Kostrzewskiego 

(1928),
• wielokrotne penetracje Józefa Żurowskiego (m.in. 

pomiary, plany),
• archeologiczne badania wykopaliskowe Romana 

Jakimowicza (1933-1935, 1938),
• różne publikacje (materiałowe, związane z polskim 

muzealnictwem śląskim, syntezami pradziejów itp.),
• w czasie wojny większa część dokumentacji oraz 

zbiorów uległa zniszczeniu.

Okres po II wojnie światowej:
• penetracje/lustracje KZA Katowice; archeologów z MGB,
• archeologiczne badania wykopaliskowe Jerzego   

Prof. dr hab. Jerzy Szydłowski 
(1931-1997).

Zdjęcie z dyplomu (1955)

• archeologiczne badania wykopaliskowe Jerzego   
Szydłowskiego (MGB; 1966-1970):
� realizacja programu Północne przedpole Bramy  

Morawskiej we wczesnym średniowieczu,
� pomoc Ministerstwa Kultury, kopalń rybnickich i   

wodzisławskich (Rymer, Marcel, Rydułtowy, Anna,   

Jankowice); patronat Instytutu Historii Kultury  
Materialnej PAN (W. Hensel), 

• liczne publikacje (sprawozdania z badań; częściowe 
opracowania wybranych materiałów itd.),

• powstanie Muzeum w Wodzisławiu Śląskim – ze składnicą 
zabytków z Lubomi (1971),

• wielokrotne penetracje/lustracje różnych archeologów  
(również okolic Lubomi),

• problem braku pełnego opracowania obserwacji, 
materiałów  i zabytków.

Lubomia-grodzisko. Konsultacje w trakcie 

badań wykopaliskowych



5. Gród w Lubomi (VII?-VIII-IX w.) – charakterystyka

Lubomia. Plastyczny model grodziska 

(wg Furmanka i in. 2006)

Chotebuz – rekonstrukcja bramy



6. Gród w Lubomi (VII?-VIII-IX w.) – stan współczesny



7. Lubomia – badania grodziska



8. Lubomia – mieszkańcy grodu

BYT MIESZKAŃCÓW:

• szacunkowo: ok. 100 chat x 5 osób w rodzinie = 500 osób,

• rolnictwo i hodowla (żyto-2, pszenica-1, jęczmień, orkisz, 

proso-3; 3-letni płodozmian, uprawy jare i ozime),

• łowiectwo, rybołówstwo, zbieractwo,

• gospodarka leśna (paliwo, budulec; obróbka drewna),

• wytwórczość metalurgiczna (żelazo, brąz; żużle, paleniska; 

wykorzystywanie rud darniowych; kuźnictwo),

• garncarstwo,

• obróbka surowców skalnych (np. żarna rotacyjne, osełki,  

brusy – głównie piaskowiec i łupek kwarcytowo-mikowy),

• obróbka kośći, rogu, poroża (okładziny np. noży),

• plecionkarstwo (wiklina) i tkactwo (przęśliki, odciski na dnach, 

naczyń),naczyń),

• kontakty handlowe (m.in. paciorki szklane; Awarowie),

• centrum polityczno-administracyjne Golęszyców (centralne 

położenie; dom zebrań?; drużyna wojów pieszych i konnych).

PROBLEMY BADAWCZE I INNE (PRZYKŁADY):
• dostępność mieszkańców do wody,
• koegzystencji i współpraca mieszkańców grodu 
z osadami otwartymi na zapleczu,

• brak cmentarzyska, 
• upadek grodu w IX w. (Wielkie Morawy?),
• „zanik” Golęszyców.



9 . Lubomia – życie mieszkańców grodu

Naczynia gliniane
Szydła kościane Fr. rękojeści noża

(poroże)

Przedmioty żelazneŻarna rotacyjne



10. Lubomia – życie mieszkańców grodu cd

Wyroby brązowe, posrebrzane i szklaneWyroby brązowe, posrebrzane i szklane

Militaria i części oporządzenia
jeździeckiego



11. Grodzisko w Lubomi – przeszłość i przyszłośćM PROBLEMY PESPEKTYWICZNE (PRZYKŁADY):

• brak opracowania źródłowego grodziska, 
• potrzeby ochrony i zabezpieczenia,  
• problem potencjalnego wykorzystania obiektu 

(skansen archeologiczny i stacja eksperymentalna; 
czynny odbiór proponowanych treści; całoroczna 
oferta edukacyjna),

• w wypadku zagospodarowania:
- miejsca pracy,
- promocja regionu,
- rozwój turystyki,
- stały dozór – zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Lokalizacja pewnych i domniemanych
grodzisk wczesnośredniowiecznych

na Górnym Śląsku

TRZCINICA KOŁO JASŁA – „KARPACKA TROJA”

10.11. 2006 r. Komitet Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego w Brukseli przyznał dofinansowanie dla 
projektu Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w 

Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu na kwotę  
1.747.086 euro, co stanowi 85% całkowitych kosztów 

projektu, wynoszących 2.055.395 euro (8.200.000 zł)


