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dolskiego w 1952 r . / .  Grodzisko wczesnośrednio
wieczne /X-XIII w. / .

Dwa wykopy o powierzchni 45 m2 i 16 m2 założono wewnątrz g ro 
dziska, tui przy podnóżu wału oraz centrum majdanu, niedaleko tzw. 
studni. W obu wykopach, poniżej warstwy pylastej próchnicy, stw ier
dzono nawarstwienia kulturowe na wtórnym złożu, zalegające do g łę
bokości około 70 cm, z obfitym materiałem zabytkowym, datowanym 
przede wszystkim na XII-XIII wiek - materiały sta r sze , z X-XI w. 
nieliczne. W warstwie tej odkryto m .in. enkolpion brązowy oraz okru
chy wczesnośredniowiecznej / ? /  zaprawy m urarskiej. Poniżej - w wy
kopie przy wale - stwierdzono ponad piaszczystym calcem m .in. zarys 
prostokątnego domostwa; paleniska oraz piecowisko w postaci zwału 
wypalonej /miejscami na "klinkier" glin y/. Obok piecowiska i częśc io
wo pod nim znajdowała się duża ilośó zwalonych bezładnie ludzkich 
szkieletów.

W wykopie na majdanie grodziska, w przemieszanej warstwie kul
turowej, występuje ogromna ilośó kości zwierzęcych, w tym i całych 
szkieletów końskich. Poniżej, w spągu nawarstwień kulturowych, wys- 
tępują na ilastym podłożu skupiska polepy, zbutwiałe szczątki organicz
ne oraz spora ilość okruchów skał, w większości zlepieńców trzecio
rzędnych, różnej wielkości, bez śladów obróbki kamieniarskiej. Wystę
pują tu też szczątki nierozpoznanej bliżej konstrukcji drewnianej, w pos
taci resztek słupów drewnianych pionowo wbitych w ziemię. Materiał 
ceramiczny liczny - skupiska dających się prawie w pełni rekonstruo
wać naczyń z XII-XIII w.

M ateriały znajdują się w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS 
w Lublinie.

Badania będą kontynuowane.

CZERMNO KOLONIA, gm.Tyszowce Archeologiczny Ośrodek Ba-
woj. zamojskie dawczo -Konserwatorski
Stanowisko U w Lublinie

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski i doc.dr 
Jan Gurba. Finansował Wojewoda Zamojski. Pierw 
szy sezon badań. Wczesnośredniowieczna osada pod- 
grodowa i cmentarzysko z XII-XI1I w.

Na terenie, gdzie natrafia się  na wyorywane szkielety ludzkie za
łożono wykop badwczy, obejmujący około 90 m2, odkrywając cmentar-
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rżysko szkieletowe. Zmarli ułożeni w kierunku wschód-zachód, gło
wami ku zachodowi. W północno-wschodniej części wykopu występuje 
skupisko 18 grobów, w większości kobiecych, w jednym wypadku do 
wspólnego grobu złożono kobietę z dzieckiem, w kilku wypadkach stwier 
dzono kolejne nawarstwianie się  grobów - raz trzykrotne. W dwu gro 
bach stwierdzono metalowe ozdoby odzieży - w jednym z nich śniedź z 
przedmiotów miedzianych / ? /  zakonserwowała fragment tkaniny /odda
nej do badania w laboratorium KWMO w Lublinie / . Ozdoby w postaci 
maleńkich guzów i ornamentowanych tzw. "romańskich" naszywek. W 
drugiej częśc i wykopu jeden z trzech grobów był pochówkiem dorosłe
go mężczyzny.

Cmentarzysko założono na opuszczonej osadzie z XII/XII! w. 
Warstwa kulturowa płytka w części północnej, w części południowo- 
zachodniej wykopu dochodzi do głębokości 1 ,3  m. Występuje tu zn isz
czona budowla, o charakterze produkcyjnym, w obrębie której stw ier
dzono m .in. znaczną ilo ść  szklanej sz lak i, fragmentów bransolet i na
czynka szklanego.

M ateriał przechowywany jest w Zakładzie Archeologii UMCS 
w Lublinie.

Badania będą kontynuowane.

CZERMNO KOLONIA, gm.Tyszowce Archeologiczny Ośrodek Ba-
woj. zamojskie dawczo-Konserwatorski
Stanowisko 11 a w Lublinie

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski i mgr Andrzej 
Kutyłowski. Finansował Wojewoda Zamojski. Drugi s e 
zon badań. Szczątki pomostu łączącego gród z podgro
dziem. Okres wczesnośredniowieczny, XI1-XU1 w.

Poszerzono wykop ratowniczy z r.1972 , odsłaniając na głębokoś
ci około 80 cm konstrukcję drewnianą w całej szerokości. Stanowi ona 
szczątki pomostu drewnianego ułożonego bezpośrednio na /płytkiej tu/ 
warstwie torfu. Pomost szerokości około 2 ,2  m, zbudowany z dam ie w 
w większości sosnowych, leżących na przykrawędnychlegarach - b ieg
nie w kierunku północno-południowym przez głębokie, zabagnione obni
żenie między grodem i podgrodziem. W warstwie na poziomie pomostu 
występuje m.in. ceramika XII/X!I1 w. i duża ilość  kości zwierzęcych. 
Powyżej znajduje się analogiczna ceramika. Te nadległe nad pomostem 
warstwy kulturowe, leżące na wtórnym złożu, powstały pod wpływem pro


