
Leszek Gajewski,Andrzej
Kutyłowski

Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj.
zamojskie. Stanowisko II a
Informator Archeologiczny : badania 10, 184-185

1976



- 184 -

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
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cesów denudacyjno-akumulacyjnych na wznoszącym się pierwotnie wyżej 
niż obecnie terenie podgrodzia.

Materiał do czasu opracowania znajduje się w zbiorach Zakładu 
Archeologii UMC3 w Lublinie.

Badania będą kontynuowane.

CZERSK, gm.Góra Kalwaria Polska Akademia Nauk
woj. wars zawskie Instytut H istorii Kultury
Stanowisko "Wzgórze Zamkowe" Materialnej

Badania prowadziła dr Jadwiga Rauhutowa, konsultan
tem był prof.dr Witold Hensel. Finansował WKZ m .st. 
Warszawy. Dziesiąty sezon badań. Grodzisko 1 muro
wany zamek. Wczesne i późne średniowiecze.

Badania kontynuowano w zachodniej części wzgórza zamkowego. 
Przedmiotem eksploracji były: 1/ średniowieczne warstwy kulturowe 
wraz z resztkami zabudowy; 2/ cmentarzysko szkieletowe; 3/ umocnię - 
nia drewniano - ziemne średniowiecznego grodu; 4/ umocnienia murowa
nego zamku; 5/ elementy późniejszej zabudowy.

Calec odsłonięto na jednym z pięciu badanych odcinków /a r  36, 
ćw .C /. W najniższym poziomie odkryto fragment półziemiankl na której 
dnie zalegała ziemia z dużą domieszką spalenizny. W jej obrębie zna
leziono liczne frgmanty naczyń glinianych oraz kości zwierzęce. W opar
ciu o ten materiał obiekt datować można na 2 połowę XI wieku. Do pozio
mu tego sięgał również wkopy grobowe usytuowane na zachodnim skraju 
cmentarzyska pochodzącego z 2 połowy XII i XIII wieku, badanego w 
uprzednich latach. W warstwie wyższej odsłonięto resztki innej z ie
mianki. Ułamki naczyń glinianych, kości zwierzęce, przedmioty że laz
ne, kamienne wykazują również dowody spalenia. Obiekt pochodzi z 
XI/XII wieku.

W warstwie zalegającej nad ziemianką, eks^orowaną także na 
innych działkach, wraz z licznymi frgamentami naczyń glinianych, k o ś
ci zwierzęcych, znaleziono przedmioty metalowe, rogowe, kościane i 
kamienne. Z nich wymienić należy kabłączek srebrny oraz płytki wapie
nia z negatywami przęśllków.

Grobów szkieletowych w układzie rzędowym zbadano 11. W niektó
rych znaleziono resztki drewna, stanowiące pozostałości trumien bądź 
szalunku. Przy kilku szkieletach stwierdzono wyposażenie. Były to 
paciorki szklane, klucz żelazny, dwa przęśllkl gliniane.


