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In 1817 I personally visited this place, where Długosz’s geography shows a once-existing stronghold, Volhyn’. 
There, near the place where the Huczwa meets the Bug, is a stronghold on the left side, from which the place 
received its name of Gorodek, which means Gródek. There is a large rampart surrounding the stronghold and 
numerous tombs stretching from behind the Bug River in the East and finishing among the ramparts, in which 
the history of the stronghold, its defenders, and the name of its unknown conqueror are hidden. It is a beautiful 
and very easily defendable place […]

Zorian Dołęga Chodakowski, Разыскания касательно Русской истории, 
Вестник Европы 20 (Октябрь), Санкт-Петербург 1819, p. 290-291

(translated by P. Godlewski). 

W 1817 r. zwiedziłem osobiście to miejsce, gdzie geografia Długosza pokazuje istniejący niegdyś gród Wołyń. 
Tam, przy ujściu rzeki Huczwy do Bugu z lewej strony jest grodzisko, podług którego miejsce to nazywa się 
Gorodkiem czyli Gródkiem. Jest tam duży wał otaczający ten gród i mnóstwo mogił ciągnących się zza Bugu 
od strony wschodniej i kończący pośród wałów, kryjących w sobie zarazem dzieje tego grodu, jego obrońców 
oraz imię nieznanego zwycięzcy. To pięknie położone i bardzo dogodne do obrony miejsce [...]

Zorian Dołęga Chodakowski, Rozważania dotyczące dziejów Rusi, [w:] J. Maślanka (ed.), 
Zorian Dołęga Chodakowski, O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, 

Warszawa (Państwowe Wydawnictwo Naukowe) 1967, s. 64.
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The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955)
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955)

M. Wołoszyn (ed.)
U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ/FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS 4

Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2018, p. 13-42

The book which I present to the Reader is another volume prepared within the framework of the research 
project Golden apple of Polish archaeology. Stronghold complexes at Czermno and Gródek (Cherven’ 
Towns) – chronology and function in the light of past and current research (National Programme for the 
Development of Humanities; Project No. 12H 12 0064 81). The project is international and it is implemented 
in collaboration mainly with the Leipzig Research Centre (until the end of 2016: Leipzig Centre for the 
History and Culture of East Central Europe [GWZO]; since 2017: Leibniz Institute for the History and 
Culture of Eastern Europe [GWZO]), under the project Elbmarken, Polen und Böhmen vom 10. bis ins 
12. Jahrhundert (Project No. FKZ 01UG1410; co-ordinators: Christian Lübke, Matthias Hardt, Arnold 
Bartetzky), financed by the Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bonn).

The volume on the results of past research at Czermno presented various forms of our team’s research 
activity in the years 2013-20161. It is worth briefly touching here on the range of works completed in the years 
2016/2017-2018.

Our main task was to finalise the work on publishing the books which have been planned under the 
project.

In 2017, we published two volumes on the analysis of historical sources about Cherven’ Towns and the 
region on the Upper and Middle Bug in the High Middle Ages. We also presented analyses of the history of 
research on the borderland between Poland and Rus’, prepared by archaeologists, historians, and art historians. 
An ethnological analysis of contemporary Polish-Ukrainian-Belarusian relations on the Upper and Middle Bug 
completed the study. The Reader will also find there the recollections of four participants in the archaeological 
works conducted in 1952-1955: Andrzej Abramowicz, Jerzy Gąssowski, Konrad Jażdżewski and Jerzy 
Okulicz2.

1 M. Wołoszyn, Cherven’ Towns that is the golden apple of Polish archaeology... Assumptions and implementation of an international research project 
= Grody Czerwieńskie, czyli złote jabłko polskiej archeologii... Założenia i realizacja międzynarodowego projektu badawczego, [in:] M. Florek, 
M. Wołoszyn (eds.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence 
= Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy 
Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 2:1-2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2016 (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte 
und Kultur Ostmitteleuropas [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), 
vol. I, p. 13-51.

2 M. Wołoszyn (ed.), From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective 
on the formation of Poland’s eastern border, 18th-21st centuries = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach 
średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI wieku, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/ 
Frühzeit Ostmitteleuropas 3:1-2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]/
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2017, vol. I-II.

Marcin Wołoszyn

CHERVEN’ TOWNS THAT IS THE GOLDEN APPLE 
OF POLISH ARCHAEOLOGY... – ASSUMPTIONS AND IMPLEMENTATION 
OF AN INTERNATIONAL RESEARCH PROJECT IN THE YEARS 2016-2018
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Marcin Wołoszyn

Under the project Golden apple of Polish archaeology… (task No. 5), in 2013–2016 Michał Auch 
processed the pottery finds from Czermno. In the case of this task we did not plan a budget for publishing 
a book. The publication of this study was going to be carried out if the project was continued. Last year, the 
Leipzig Research Centre (GWZO) decided to cover the lion’s share of the cost of the English translation and 
printing of this analysis. As a result, it was published already in 20173.

2018 brought the end of the work on two volumes devoted to medieval Volhyn’ – i.e. Gródek upon the 
Bug River. Apart from the volume presented here, this year we will also publish a catalogue of artefacts from 
Gródek obtained by way of private digging in the 1980s and 1990s, donated to the Father Stanisław Staszic 
Museum in Hrubieszów on 16th April 2008.

Among the many publications presenting individual finds from Czermno or Gródek which were 
published in the last three years4, we should especially note the large study on the environmental conditions 
of the development of the settlement complex at Czermno. The article sums up several years of our 
collaboration with Irka Hajdas (Zürich; ETH Laboratory of Ion Beam Physics) and most of all the team from 
the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 
(Krystyna Bałaga, Przemysław Mroczek, Jan Rodzik, Piotr Zagórski), headed by Radosław Dobrowolski5. 
A similar study on Gródek upon the Bug River is being prepared at present.

During the exploration of the rampart of the stronghold at Czermno in 2015-2016, we unearthed 
the burial of an adult man (decapitated) and a few year’s old child. The grave, dated – using both an analysis 
of the elements of the burial inventory and the results of radiocarbon analyses – to the mid-13th c. belongs 
among our most important finds, mainly due to its role in establishing the moment of the collapse of the 
fortifications at Cherven’. The preliminary results of the studies have already been published6. Due to 
the significance of the finds, the Leipzig Research Centre (GWZO) decided to finance a comprehensive 
anthropological examination of both skeletons, which is being conducted by a team headed by Krzysztof 
Szostek (Warszawa)7. I hope that the results of these analyses will be published soon.

3 M. Auch, The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010).  The pottery finds = 
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa, U Źródeł Europy 
Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleurpas 2:3, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des 
östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2017.

4 Cf. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Jusupović, M. Michalik, M. Paszkowski, A. Kuligiewicz, M. Osiadacz, S. Pavlenko, A. Tomaševskij, Między 
skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 roku) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleogeograficznych, 
[in:] B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (eds.), Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu 
źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, Kraków-Rzeszów (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego/
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2016, p. 597-612; M. Wołoszyn, Poles, Ruthenes and Saxons on the river Bug in 1018. The 
formation of the Polish-Rus’ border zone in 10th-13th century, [in:] S. Semple, C. Orsini, S. Mui (eds.), Life on the Edge: Social, Religious and Political 
Frontiers in Early Medieval Europe, Neue Studien zur Sachsenforschung 6, Wendeburg (Braunschweigisches Landesmuseum/Verlag Uwe Krebs) 
2017, p. 239-252; M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz, Przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi. Rogowa łyżeczka z Czermna 
z badań wykopaliskowych w 2015 roku, [in:] M. Dzik, G. Śnieżko (eds.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-
Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Rzeszów (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego/Polskie Towarzystwo Historyczne/Towarzystwo Miłośników Historii/Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) 2017, 
p. 417-432; M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E.M. Nosek, J. Stępiński, Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz 
archeologicznych i metaloznawczych, [in:] M. Trzeciecki, T. Nowakiewicz, D. Błaszczyk (eds.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi 
Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego) 2018, p. 200-215; I. Florkiewicz, M. Wołoszyn, Potrząsając jabłonią czyli rogowy pojemnik z Czermna (badania 
dawne), [in:] B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (eds.), Studia Barbarica. Profesorowi 
Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Lublin (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej/Drukarnia Akapit sp. z o.o.) 
2018, p. 456-468.

5 R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Hajdas,  S. Fedorowicz, Environmental conditions 
of settlement in the vicinity of the medieval capital of Cherven Towns (Czermno site, Hrubieszów Basin, Eastern Poland), Quaternary International 
493 (2018), p. 258-273.
Another member of the team is Irena Agnieszka Pidek, who, however, concentrated on the research at Gródek upon the Bug River.

6 M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, K. Kuźniarska, E.M. Nosek, J. Stępiński, I. Florkiewicz, P. Włodarczak, Dying and Dating. A burial in the rampart 
of the stronghold in Czermno-Cherven’ and its significance for the chronology of the Cherven’ Towns, [in:] J. Drauschke, E. Kislinger, K. Kühtreiber, 
T. Kühtreiber, G. Scharrer-Liška, T. Vida (eds.), Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. 
Geburtstag, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Monographien 150, Mainz (Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
Mainz) 2018, vol. I, p. 459-480.

7 The team includes: Katarzyna Kuźniarska (Lublin), Marta Krenz-Niedbała (Poznań), Anna Juras (Poznań), Aleksandra Lisowska-Gaczorek 
(Warszawa), Barbara Mnich (Kraków). Some of the analyses are being performed in Mannheim (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie GmBH).
The following analyses are being carried out: 1) reconstruction of paleodiet and migration processes (determination of trace elements C and N as well 
as isotopes O); 2) determination of possible kinship between the individuals, the sex of the child, further analysis of migration processes (mtDNA, 
yDNA); 3) presence of physiological stress, such as periods of hunger (RTG analysis of Harris lines presence); 4) injury analysis – circumstances of 
injury, tool identification (forensic injury analysis and RTG of fragments of the skull, tibia and femur); 5) lesions and pathological changes – analysis 
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I have also published lengthy articles about the history of research on Cherven’ Towns and its inter-
disciplinary character8.

The results of our work have already been presented at thirty conferences9.
However, the most important form of disseminating knowledge about the results of our project are 

seminars in the series Cherven’ Towns – the golden apple of Polish archaeology. The first three meetings 
(Hrubieszów – 2013; Rzeszów – 2014; Lublin – 2015) were mainly devoted to the presentation of the current 
results of the project. The next seminar, organised in Kraków and combined with the anniversary of Professor 
Michał Parczewski, took the form of a large conference (Fig. 1:a). It was also decided at that time that during 
our future meetings we would not only discuss the current work at Czermno and Gródek upon the Bug River, 
but the conferences would also have a theme.

The meeting in Zamość (September 2017) was entitled Gone with the wind? Early medieval central 
places in present-day rural areas. Between research, preservation and re-enactment (cf. Fig. 1:b). It was 
devoted to discussing three problems which are important in the case of centres that were significant in the 
past, but today are located in the peripheries (analogously to the region of Cherven’ Towns):

1) legal protection of archaeological sites (especially in response to ‘treasure hunters’, armed with 
increasingly better metal detectors);

2)  organisation of scientific research in areas lacking large research centres; 
3)  forms of promoting the cultural heritage of such regions.
During the three days of the conference, the speakers presented examples of archaeological sites 

under threat and methods of their protection in selected regions of Europe, ranging from the Balkans to 
Scandinavia (the European part of Turkey, Bulgaria, Serbia, Hungary, the Czech Republic and Moravia, 
Slovakia, Germany [Polabia], Poland, Denmark, Lithuania, northern Russia, Belarus’, Ukraine). The series 
of lectures also touched on various museums and research centres in Poland in large cities (Kraków, Poznań) 
and smaller towns (Chełm, Ostrów Lednicki, Radom, Trzcinica). I hope to see the results of our meeting 
published.

22nd July 2018 was a round anniversary of the victory of Bolesław I the Brave’s army over the Ruthenian 
troops in the battle near the stronghold of Volhyn’ (present-day Gródek upon the Bug River). On this occasion, 
the sixth seminar on Cherven’ Towns was held in Hrubieszów, located just a few kilometres from Gródek 
(June 2018); it was entitled Rivers that connect, rivers that divide. East-Central European river network and 
its significance in the Middle Ages. On the 1000th anniversary of Bolesław the Brave’s victory in the battle on 
the Bug (cf. Fig. 2:a).

The meeting in Hrubieszów was held a mere month before the reconstruction of the battle between the 
armies of Bolesław I the Brave and Yaroslav the Wise organised in Hrubieszów, mainly thanks to the efforts of 
the Father Stanisław Staszic Museum, on 21st-22nd July (cf. Fig. 2:b).

The conference in Hrubieszów was not only meant to celebrate/discuss the events that happened 
a thousand years ago10, but also to reflect on the role of rivers in the Middle Ages. During the meeting, we 
discussed selected aspects of the importance of rivers for the medieval communities of Slavic Polabia, Poland 
(Pomerania, Silesia, eastern Poland – in particular Cherven’ Towns), Lithuania, Belarus’, Russia, Ukraine, 
Slovakia, Hungary and Romania. It should be stressed that while in the case of the western part of Central 

of inflammatory processes and hookshape bone growth (histopathological analysis of the femoral bone); 6) circumstances of the entombment of 
individuals (taphonomic analysis).

8 M. Wołoszyn, Zaraz po wojnie. Z historii badań nad pograniczem polsko-ruskim w latach 1945-1956 (ze szczególnym uwzględnieniem Grodów 
Czerwieńskich), Przegląd Archeologiczny 65 (2017), p. 199-224; M. Wołoszyn, Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach 
Grodów Czerwieńskich, [in:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Stary materiał – nowe spojrzenie, Funeralia Lednickie 20, Poznań (Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich) 2018, p. 45-77.

9 The list of 23 conferences enumerated in the volume on Czermno (cf. M. Wołoszyn, Cherven’ Town that is the golden apple of Polish archaeology… 
[see Footnote No. 1], p. 20) should be expanded to include the following: 24) Warszawa, Poland, 13th-14th December 2016; 25) Lublin, Poland, 19th-
20th January 2017; 26) Lublin, Poland, 20th-21st April 2017; 27) Ostrów Lednicki, Poland, 10th-11th May 2017; 28) Leipzig, Germany, 23th-24th October 
2017; 29) Lublin, Poland, 26th-27th April 2018; 30) Wolin, Poland, 3th-5th July 2018. Still more conferences have been planned for autumn/winter 
2018: 31) Wrocław, Poland, 20th-22nd September 2018; 32). Oxford, United Kingdom, 26th-28th September 2018; 33) Berlin, Germany, 17th October 
2018; 34) Leipzig, Germany, 12th-13th December 2018.

10 A conference on the peace treaty made in Budziszyn/Bautzen by Bolesław I the Brave and Henry II a thousand years ago was held in January 
2018 in Bautzen; it was co-organised by the Leipzig Research Centre (GWZO; cf. http://research.uni-leipzig.de/gwzo/images/GWZO_images/
Konferenzen/18_MU_Bautzen.pdf; retrieved on 30.08.2018). The Peace of Budziszyn/Bautzen enabled Bolesław I the Brave to focus on preparing 
an expedition against Kiev. The meeting in Hrubieszów was to some extent a continuation of the sessions which had started in Saxony in the winter 
of 2018.
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Europe the issue of the importance of rivers in the Middle Ages has been thoroughly discussed in the 
extensive literature on the subject11, in the case of eastern Slavic lands and the Byzantine Empire the topic 
is practically unexplored. The conference in Hrubieszów was meant to be (and was) an initiative to fill 
this research gap12.

It must be noted with great satisfaction that the number of countries from which the participants in our 
seminars come has been increasing in a simply spectacular manner from meeting to meeting (cf. Tab. 1).

One of the results of the Zamość seminar (2017) was the decision for our team to join the efforts to 
popularise knowledge about Czermno among the region’s inhabitants. In July 2018, Katarzyna Radziwiłko, 
who has been professionally involved in archaeological education for several years13, together with Ewa 
Nawrot-Dysznik from the Czermno – Cherven’ Town Association, organised a workshop for the youngest 
residents of Czermno (Fig. 3)14. It was very well-received. Let us hope that meetings of this kind will be 
continued.

Disseminating knowledge about Cherven’ Towns is also facilitated by many exhibitions presenting 
artefacts from Czermno and Gródek. The credit for organising them goes mainly to the staff of the Janusz 
Peter Museum in Tomaszów Lubelski (Jolanta Bagińska), as well as the National Museum in Kraków (Anna 
Bochnak, Mirosław P. Kruk)15. We can hardly forget to mention here that two treasures from Czermno were 
named ‘scientific discovery of the year’ (National Geographic’s Travelery award in 2011). The media hype 
which accompanied the discovery – also noted in scientific monographs16 – makes it easier to promote our 
research. The media interest in Cherven’ Towns is, to a great extent, the personal success of Andrzej Kokowski, 
one of the initiators of the research work in Czermno in 2010-201117.

11 Cf. e.g. St. Freund, Flüsse und Wege. Theoretische und praktische Probleme der Kommunikation in vormoderner Zeit, Siedlungsforschung. 
Archäologie – Geschichte – Geographie 25 (2007), p. 33-55; F. Biermann, Th. Kersting (eds.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft 
im westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologiekongresses in Frankfurt an 
der Oder, 4. bis 7. April 2005, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 46, Langenweissbach (Dr. Rudolf Habelt GmbH) 2007; 
M. Hardt, Seen und Kulturlandschaftsentwicklung in Mitteleuropa. Von den Feuchtbodensiedlungen des Neolithikums bis zu den modernen 
Tagebaufolgelandschaften. Eine Einführung, Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 27 ([2009]; Seen als Siedlungs-, 
Wirtschafts- und Verkehrsräume), p. 7-30; Flüsse als Kommunikations- und Handelswege: Marschenratskolloquium 2009. 5-7 November 2009, 
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 34, Rahden (Verlag Marie Leidorf) 
2011; L. Poláček (ed.), Mikulčice River Archaeology. New Interdisciplinary Research into Bridge No. 1, Internationale Tagungen in Mikulčice 
10, Brno (The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, v.v. i.) 2014; S. Moździoch, K. Chrzan (eds.), 
O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, Spotkania Bytomskie 8, Wrocław (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk) 2015; Sascha Bütow, Straßen im Fluss. Schifffahrt, Flussnutzung und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruktur in der Mark 
Brandenburg und der Niederlausitz vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 18, 
Berlin (Lukas Verlag) 2015; M. Maříková, Ch. Zschieschang (eds.), Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, 
Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 50, Stuttgart (Steiner) 2015; M. Fudziński, W. Świętosławski, W. Chudziak 
(eds.), Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Gdańsk (Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku) 2017; P. Fütterer, Die Nutzung der Saale und anderer Gewässer Thüringens im Mittellater, Zeitschrift für 
Thüringische Geschichte 71 (2017), p. 7-28.
In this context, it is worth mentioning a project on inland navigation in medieval Central Europe, cf. http://www.spp-haefen.de/de/die-projekte/
binnenhaefen-in-zentraleuropa (retrieved on 30.08.2018).

12 The fact that on 1st July 2018 the Austrian Academy of Sciences started a project on the significance of bridges and rivers for the Byzantine 
civilisation (http://bridges.univie.ac.at/about/en/ [retrieved on 30.08.2018]) clearly shows how well-chosen the topic of our conference was. 
Unfortunately, Galina Fingarova, the project leader, was unable to come to Hrubieszów, despite her initial declaration (e-mail of 23th April 
2018).

13 Cf. e.g. K. Radziwiłko, P. Kołodziejczyk, Ł. Kutyło, Archaeological research as a benefit for the local community. Southern Jordan in socio-
archaeological study, Studies in Ancient Art and Civilization 23 (2018 – in print).

14 The archaeological workshop was organised according to the ‘learning by doing’ principle. During the workshop, the children were 
taught about the history of the stronghold at Cherven’ through field activities, which took place at the stronghold, using artefacts from the 
excavation. To better learn about the historical processes, the participants created models of the stronghold, maintaining its real shape and 
functions. Another element of the workshop was teaching the participants about methods of protecting the archaeological heritage of their 
immediate surroundings.

15 The exhibition Cherven’: a stronghold between the East and the West was possible thanks to a project financed by the Ministry of Culture and 
National Heritage (Project No. 04644/12; EBOI No. – 14875/11/A1; project leader – Eugeniusz Hanejko). We should note, however, that the treasures 
from Czermno (discovered in 2011) and Perespa (discovered in 2015-16) were preserved and renovated by Elżbieta M. Nosek thanks to the funds 
provided by the Leipzig Research Centre (GWZO). The seals underwent conservation treatment thanks to the grant from the Dumbarton Oaks Center 
(project: Seals at the Border; Seals in the Context; Seals and Dorogichin Seals from Czermno; project leader: M. Wołoszyn).

16 M. Pawleta, Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej, Seria 
Archeologia 55, Poznań (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 2016, p. 163, Footnote No. 9.

17 For Andrzej Kokowski’s involvement in the examination of the stronghold on the Huczwa River see I. Florkiewicz, M. Wołoszyn, Potrząsając 
jabłonią… (see Footnote No. 4).
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In the years 2012-2018, artefacts from Cherven’ Towns were presented at 19(!) exhibitions18. Exhibition 
openings were almost always accompanied by public lectures on the borderland between Poland and Rus’.

A separate space which is used to popularise our research on Cherven’ Towns is the internet. Our online 
activities are organised and co-ordinated by Iwona Florkiewicz.

A website devoted to Cherven’ Towns is under construction19. The medium we use the most is Facebook, 
where we have our profile20. We have also created a dedicated account on the academia.edu platform, where we 
offer access to our publications related to the work on Cherven’ Towns21. We have a YouTube channel as well22.

Excavation works at Gródek were not planned under the project Golden apple of Polish archaeology… 
However, in 2017-2018 new discoveries were made in the area west of the stronghold. In 2017, Anna Hyrchała 
and Bartłomiej Bartecki from the Museum of Hrubieszów carried out the excavation works at Gródek on two, 
previously unknown, medieval sites (Nos. 29 and 35), unearthing a skeleton cemetery, as well as part of 
a settlement with pottery ovens. In July 2018, verification surveys were carried out in the cemetery and more 
burials were discovered. Students from the Institute of Archaeology of the University of Rzeszów (Edyta 
Charyza, Andrzej Niemiec, Karolina Szymula), headed by Marcin Wołoszyn, participated in the examinations. 
The analyses were carried out with the participation of the academic staff from the Institute of Archaeology 
of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Tomasz Dzieńkowski and Katarzyna Kuźniarska, as well as 
Mariusz Dziekański, a second-year student (cf. Fig. 4)23.

***
As part of task No. 2 of the project Golden apple of Polish archaeology…, it was our team’s job to 

process the results of past research conducted at Gródek upon the Bug River. By ‘past research’ we mainly 
understand the results of the excavation works carried out in 1952-1955 by the Management of the Cherven’ 
Towns Research Programme. We also included the results of the research conducted in 1983 as much as we 
could (see below). 

At this point, two things should be clarified. The main goal of the authors of this monograph was to 
provide the Reader with reliable and systematised information about the features and artefacts unearthed at 
Gródek upon the Bug River during the excavation works in the 1950s and the 1980s, which determined the 
appearance of the term ‘past research’ in the book’s title. This is in no way meant to depreciate the efforts of 
Agata Cieślik, Tomasz Dzieńkowski, Andrzej Janeczek, Łukasz Pospieszny, and Radosław Dobrowolski’s 
team, who used contemporary research methods and came up with the most current data on Gródek.

The book The early medieval settlement complex at Gródek… is interdisciplinary; it was created 
as a result of collaboration between archaeologists, (physical) anthropologists, geographers, geologists, 

18 The exhibition Cherven’: a stronghold between the East and the West has been presented in the following locations: 1) Tomaszów Lubelski – Dr 
Janusz Peter Regional Museum, 28th November 2012 - 31st March 2013; 2) Kraków – National Museum, Bishop Ciołek Palace, 6th April - 1st September 
2013; 3) Sieradz – Regional Museum, 14th February - 13th April 2014; 4) Krasnystaw – Regional Museum, 15th April - 15th September 2014; 5) Radom 
– Jacek Malczewski Museum, 23th October - 31st December 2014; 6) Rzeszów – Regional Museum, 3th February - 15th April 2015; 7) Lubaczów 
– Eastern Borderland Museum, 1st  May - 31st August 2015; 8) Chełm – Wiktor Ambroziewicz Museum of Chełm, 30th September - 31st December 
2015; 9) Hrubieszów – Father Stanisław Staszic Regional Museum, 28th January - 3th April 2016; 10) Biała Podlaska – Southern Podlasie Museum, 
22nd April - 30th July 2016; 11) Przemyśl – National Museum of Przemyśl, 22nd July - 16th October 2016; 12) Tarnów – Regional Museum, 3th July - 30th 
August 2017; 13) Zamość – Museum of Zamość, 20th September - 31th December 2017; 14) Biłgoraj – Museum of Biłgoraj, 16th March - 15th June 
2018; 15) Gniezno – Museum of the Origins of the Polish State, 10th July - 4th November 2018.
Artefacts from the region of Cherven’ Towns have also been presented in: 16) Poznań – National Museum, 9th April - 17th July 2016 as part of the 
Imagines Medii Aevi. Exhibition to mark the occasion of the 1050th anniversary of the baptism of Poland; 17) Kraków – National Museum, Bishop 
Ciolek Palace, 7th December 2016 - 28th May 2017, Treasures of Cherven’ Towns exhibition; 18) Gdańsk – Archaeological Museum, 22nd June 2017 
- 30th August 2017, Not just discord and contention. Masterpieces of medieval jewellery from Czermno as testimony of the formation of the Polish-
Ruthenian borderland exhibition; 19) Kraków – National Museum, E. Hutten-Czapski Museum, 9th May - 9th September 2018, Significant though 
inconspicuous – lead seals.
The above list does not include exhibitions of treasures from Czermno which lasted only a few days.

19 See https://grodyczerwienskie.pl/ (retrieved 16.09.2018).
20 See https://www.facebook.com/Grody.Czerwienskie/ (retrieved 16.09.2018). The number of ‘likes’: 2,317 (as of 16th September 2018). Most views 

per post: 13,400; it was a post on the publication of the book written under the project, Złote jabłko polskiej archeologii… cf. M. Florek, M. Wołoszyn 
(eds.), The early medieval settlement complex at Czermno…= Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie…, see Footonote No. 1.

21 See https://independent.academia.edu/GrodyCzerwieńskie (retrieved 16.06.2018).
22 See https://www.youtube.com/channel/UCS0Xhl_9iW5J2cSgO3C2Vsg (retrieved 16.09.2018).

We should also mention the lecture on Ex oriente lux, or the archaeology of Cherven’ Towns, presented by M. Wołoszyn on 8th January 2014 as part of 
the Polish Academy of Sciences’ open university initiative (see: https://www.youtube.com/watch?v=vVYzB9HWcr8&t=00s). The lecture has been 
viewed by 6,168 people (as of 16.09.2018). Films presenting Cherven’s treasures are very popular, e.g. the one available at https://www.youtube.com/
watch?v=IqLpxvs8gNU (retrieved 16.09.2018) has been seen by over 104,000 viewers!

23 The results of the examinations carried out in 2017-2018 should be published in 2019.
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historians, and specialists in ancient fabrics. However, as was the case of the book on the results of past 
research at Czermno, the decision was made to give it a rather underwhelming subtitle of Material evidence. 
Although in the case of Gródek upon the Bug River the excavation documentation from 1952-1955 is far fuller 
than the one from Jan Gurba’s work at Czermno, it is over sixty years old. The project Golden apple of Polish 
archaeology…, implemented in 2013-2019, did not plan to organise verification excavations at Gródek24. As 
a result, the archaeological part of the analysis presented to the Reader is inevitably somewhat ‘dated’. It is 
obvious, however, that the next step in studying Gródek must be to restart systematic excavation works there.

At this point we should also clarify that an analysis of the largest category of finds from Gródek, i.e. pottery, 
is not included in this study. The collection of several thousand potsherds will, I hope, be analysed by Michał Auch 
during the planned second part of the project Golden apple of Polish archaeology… (see below Footnote 44).

Apart from a brief description of the settlement complex at Gródek, written by J e r z y  K u ś n i e r z 
and M a r c i n  W o ł o s z y n25, this volume opens with T o m a s z  D z i e ń k o w s k i’s study on the results 
of the Archaeological Survey of Poland and so-called stray finds in the immediate vicinity of the stronghold at 
Gródek upon the Bug River.

The next study, prepared by a team of researchers from Lublin (R a d o s ł a w  D o b r o w o l s k i,  
P r z e m y s ł a w  M r o c z e k,  I r e n a  A g n i e s z k a  P i d e k,  J a n  R o d z i k, P i o t r  Z a g ó r s k i) 
and Zürich (I r k a   H a j d a s), presents the environmental conditions of the functioning of this settlement. The 
writing of the article was preceded by large-scale field investigations26.

A n d r z e j  J a n e c z e k compiled data about Gródek and its surroundings on the basis of written 
and cartographic sources, with the focus on the latter. It is worth reading his study in conjunction with the 
analyses of Adrian Juspović and Andrzej Janeczek published as part of the project Golden apple of Polish 
archaeology… in 201727.

The results of geophysical surveys (2013) were summed up by Ł u k a s z  P o s p i e s z n y  in a short 
article28.

As I have already mentioned, the excavations at Gródek mainly took place in 1952-1955. In the 
successive chapters (which are part II of the volume), the results of these works are discussed by M a r i a  
C y b u l s k a,  T o m a s z  D z i e ń k o w s k i, J a c e k  F e d u s z k o, J e r z y  K u ś n i e r z, 
M a g d al e n a  M a r c i n i a k  and  J a n  S i e l s k i.

The history and organisation of the work of the expedition organised by the Management of the Cherven’ 
Towns Research Programme was presented by J e r z y  K u ś n i e r z. Perhaps the most important chapter in 
this volume is the study written by T o m a s z  D z i e ń k o w s k i and J e r z y  K u ś n i e r z, in which they 
present the results of the investigations on the rampart of the stronghold at Gródek. While information about the 
cemetery, though scattered, was after all presented in multiple places29, the data on the rampart are published for 
the first time30.

24 Such work was carried out at Czermno in 2013-2016. For logistic reasons, it was impossible to conduct an examination of the rampart at Gródek at 
the same time.

25 The names of the co-authors of this volume are spaced out.
26 The results of these investigations will be published separately in a specialist journal.
27 A. Jusupović, ´Червенъ и ины грады´ or ´гроды Червеньскыя´? History of the domain of Cherven’ in the written record (10th-13th centuries) 

= ´Червенъ и ины грады´ czy też ´гроды Червеньскыя´? Dzieje ziemi czerwieńskiej w źródłach pisanych X-XIII wieku, [in:] M. Wołoszyn (ed.), From 
Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s 
eastern border, 18th–21st centuries = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania 
się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI wieku, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 3:1, Kraków-Leipzig-
Rzeszów-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2017, vol. I, p. 23-98 (in print); A. Janeczek, The territorial subdivisions in the region on the upper Bug River 
(Pobuzhe) in the High and the late Middle Ages = Struktury terytorialne górnego Pobuża w pełnym i późnym średniowieczu, ibidem, p. 107-157 (in print).

28 The results of these investigations will be published separately in a specialist journal.
29 Cf. J. Kuśnierz, Średniowieczne cmentarzysko szkieletowe na majdanie grodziska w Gródku (stan. 1A), pow. hrubieszowski, woj. lubelskie, w świetle 

zachowanej dokumentacji badań archeologicznych Komisji Grodów Czerwieńskich (1952-1955), [in:] S. Cygan, M. Glinianowicz, P.N. Kotowicz 
(eds.), „In silvis, campis … et urbe”: średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis 
14, Rzeszów-Sanok (Mitel) 2011, p. 247-266; J. Kuśnierz, Das mittelalterliche Körpergräberfeld auf dem Burgwall von Gródek (altrussischer 
Volyn’) in Anbetracht der erhaltenen Grabungsdokumentation des Vorstandes zur Erforschung der Červenischen Burgen (1952-1955), [in:] 
M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (eds.), Rome, Constantinople and Newly-Converted 
Europe: Archaeological and Historical Evidence, U Źródeł Europy Środkowowschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 1:2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-
Warszawa (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2012, vol. II, p. 225-289.

30 However, cf. L. Rauhut, Sprawozdanie z badań w 1954 r. nad konstrukcją wału grodowego w Gródku Nadbużnym, Sprawozdania Archeologiczne 2 
(1956), p. 65-68.
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In the next chapters, J e r z y  K u ś n i e r z analyses settlement finds (features) and movable finds 
discovered within the stronghold’s ward (site 1A). Then, he focuses on the medieval cemetery, also located 
in the ward. The study of M a r i a  C y b u l s k a, M a g d a l e n a  M a r c i n i a k and J a n  S i e l s k i  on 
fragments of fabrics from Gródek and J a c e k  F e d u s z k o’s analysis of coins from Gródek complete the 
archaeological analyses of site 1A.

In the following, short chapters, J e r z y  K u ś n i e r z discusses the results of the investigations on sites 
2, 3, 4 and 5 at Gródek upon the Bug River.

The second part of the book ends with information about one of the most intriguing finds unearthed 
at Gródek. In 1983, during verification surveys in the Funnel Beaker culture settlement (site 1C), Sławomir 
Jastrzębski and Jerzy Maciejczuk happened upon an early medieval burial of a man equipped with a reflexive 
bow and an inscribed sword (INHOMEFECT+ // +INGELIIRMEFCIT+)31. The warrior’s grave, dated to the 
first half of the 13th c., is presented in this monograph by B a r b a r a  C h u d z i ń s k a, J e r z y  
K u ś n i e r z and M a r c i n  W o ł o s  z y n.

The third part of the book is devoted to the presentation of the results of anthropological studies.
After the fieldworks ended, the skeletons from the cemetery at Gródek upon the Bug River were taken 

to Wrocław, to the Institute of Anthropology of the Polish Academy of Sciences. In 1961, a monograph on this 
material, prepared by Teresa Belniak’s team, was published32. The bone material from Gródek was then used 
a few more times as comparative material in anthropological studies. Unfortunately, in 1997 the collection of 
bones from Gródek was inundated during the disastrous flood which struck Wrocław in the summer. Some of 
the skeletons were irretrievably lost then.

During the project Golden apple of Polish archaeology…, Stanisław Gronkiewicz and, after his death on 
7th July 2015, Agata Cieślik sorted out the bone material from the excavations at Gródek. In two of her articles, 
A g a t a  C i e ś l i k presents the state and prospects of anthropological studies on the skeletons from Gródek 
upon the Bug River.

Due to the loss of a considerable number of data during the 1997 flood, we decided to re-publish 
the mentioned study from 1961, in which T e r e s a  B e l n i a k, T a d e u s z  K r u p i ń s k i, M i c h a ł  
M a g n u s z e w i c z, J a d w i g a R a u h u t  and  Z o f i a  S z c z o t k o w a discussed the human skeleton 
from Gródek upon the Bug River (an electronic attachment).

In our grant work, we did not limit ourselves to traditional anthropology; thanks to our collaboration 
with Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Sławomir Kozieł, Beata Cienkosz-Stepańczak, Katarzyna Mądrzyk, 
Jacek Pawlyta, Stanisław Gronkiewicz and Krzysztof Szostek, we used an analysis of stable oxygen isotopes 
in phosphates isolated from the bone tissue33.

As I have already mentioned, one of the most intriguing finds from Gródek is the burial of a warrior 
discovered in 1983. Unfortunately, so far, we have been unable to find this skeleton. In this situation we decided 
to republish three studies prepared by anthropologists who discussed this find. The articles in question include 
W a n d a  K o z a c h – Z y c h m a n’s study, well-known to archaeologists; articles on the palaeopathological 
analysis of the skeleton from Gródek written by P a w e ł  K r z y ż a n o w s k i,  J e r z y  G a r c a r e k,  
M a c i e j  K a r a s e k and  M o n i k a  K r z y ż a n o w s k a and a radiological analysis of post-traumatic 
lesions visible in the skeleton, written by J e r z y  G a r c a r e k,  M a c i e j  K a r a s e k,  K r z y s z t o f  
M o r o ń,  M o n i k a  K r z y ż a n o w s k a  and  P a w e ł   D ą b r o w s k i34.

At this point I should clearly stress that I realise that the fact that a new analysis of the artefacts, most importantly the pottery from features under 
the rampart, has not been conducted, is a serious shortage in the implementation of the project Golden apple of Polish archaeology… For obvious 
reasons, these artefacts are of key importance for the dating of the rampart. An analysis of this material will only be possible after the collection of 
pottery from Gródek obtained during past excavation (which includes several dozen thousand fragments) has been sorted out.

31 S. Jastrzębski, J. Maciejczuk, Grób wczesnośredniowieczny z Gródka nad Bugiem, stan. 1C, woj. zamojskie, [in:] G. Labuda, S. Tabaczyński (eds.), 
Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź (Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich/Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk) 1988, vol. II, p. 55-61; W. Kozak-Zychman, Wczesnośredniowieczny grób z Gródka nad 
Bugiem, woj. zamojskie. Analiza antropologiczna, ibidem, p. 62-63.

32 T. Belniak, T. Krupiński, M. Magnuszewicz, J. Rauhut, Z. Szczotkowa, Cmentarzysko w Gródku nad Bugiem (XIII-XVII w.), Materiały i Prace 
Antropologiczne 50 (1961), p. 1-110. 

33 Cf. A. Lisowska-Gaczorek, S. Kozieł, B. Cienkosz-Stepańczak, K. Mądrzyk, J. Pawlyta, St. Gronkiewicz, M. Wołoszyn, K. Szostek, An analysis of 
the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes, HOMO. Journal of Comparative 
Human Biology, 67 (2016), p. 313-327.

34 Cf. P. Dąbrowski, J. Garcarek, M. Karasek, M. Krzyżanowska, Analiza paleopatologiczna szkieletu średniowiecznego wojownika z Gródka nad 
Bugiem, [in:] D. Kornafel (ed.), Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, Wrocław (Polskie Towarzystwo Antropologiczne) 1998, p. 177-
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The fourth part of the volume was initially supposed to be published in From Cherven’ Towns to 
Curzon Line…, where, as I have mentioned, the Reader will find the recollections of several participants 
in the original excavation works from 1952-195535. In the end, however, we did not manage to obtain 
permission from the Prószyński i S-ka publishing house to reprint Paweł Jasienica’s recollections until the 
autumn of 2018.

The figure of Paweł Jasienica (penname of Lech Beynar [1909-1970])36 hardly needs an introduction. 
At the request of the Management of the Cherven’ Towns Research Programme, he was supposed to take care 
of the presentation of the expedition’s results in the media. As a result, the text Nad Huczwą i Bugiem (On the 
Huczwa and Bug Rivers), devoted to the studies on Cherven’ Towns, was published in the book Archeologia na 
wyrywki (Archaeological Excerpts), written in 1953-195637. We are republishing it in this volume. For obvious 
reasons, the colourful style of P a w e ł  J a s i e n i c a’s text stands out among the other recollections of the 
excavation works in Cherven’ Towns.

To conclude my brief description of this volume, I should also clarify that we did not include the 
administrative data of Gródek (Gródek upon the Bug River) in each figure legend; they appear in the 
introductory description of the early medieval settlement complex on the Huczwa River, written by J e r z y  
K u ś n i e r z  and   M a r c i n  W o ł o s z y n.

In accordance with the current norms, in the bibliography we give the names of each publisher in the 
form which is used on the copyright page.

The volume ends with an index of places, where the Reader will also find the administrative data of the 
localities mentioned in this book.

***
At this point, I would be amiss if I did not briefly touch on future research work in the region of Cherven’ 

Towns.
The storerooms of the museums in Hrubieszów, Tomaszów Lubelski and Zamość still hold 

unpublished finds from Czermno and Gródek. I hope that they will be possible to process during the project 
Golden apple of Polish archaeology…, part II. We must account for the possibility of discovering more new 
data on the history of research on Cherven’ Towns – I am referring here both to Polish (Konrad Jażdżewski’s 
archive in Łódź, among others38) and foreign archives (especially the archives of the USSR Academy of 
Sciences).

We should note two other problems key to understanding the region of Cherven’ Towns:
1) continuing the fieldworks at Czermno and Gródek,

  and
2) stabilising the operation of the team examining Cherven’ Towns, formed during the implementation 

of the project Golden apple of Polish archaeology…, part I.
The researchers who applied for a grant for the project Golden apple of Polish archaeology… 

in 2012 were already aware that the publication of the results of past investigations at Czermno and 
Gródek upon the Bug River could not be the project’s ultimate goal. During the first part of the project, 
excavation works were carried out within the rampart of the stronghold at Czermno (site 1, three seasons, 
2014-2016)39. The work completed in 2014-2016 plainly showed that in the 1970s Jan Gurba’s team 
excavated only the top layers of the rampart. Therefore, without any doubt, the dendrochronological dates 
established in 1997, which indicated that the fortifications were not built until the early 11th c.40 and which 

181; J. Garcarek, M. Karasek, K. Moroń, M. Krzyżanowska, P. Dąbrowski, Ocena radiologiczna pourazowych zmian patologicznych kośćca 
średniowiecznego wojownika z Gródka nad Bugiem, Polski Przegląd Radiologii 65:3 (2000), p. 205-207 (the titles of the reprinted articles on physical 
anthropology have been slightly changed).

35 Cf. Footnote No. 1. 
36 For Jasienica and his vision of the history of Poland see A. Kierys, Polska Jasienicy. Biografia publicysty, Kraków (Universitas) 2015. Unfortunately, 

there is still no study of Paweł Jasienica as a populariser of archaeological excavation.
37 P. Jasienica, Archeologia na wyrywki, Warszawa (Książka i Wiedza) 1956, cf. p. 116-180; P. Jasienica, Archeologia na wyrywki, Warszawa 

(Prószczyński i S-ka) 2009, cf. p. 109-159; see also P. Jasienica, Wykopaliska, Przekrój 389 (21st September 1952), p. 9.
38  Andrzej Kokowski drew my attention to the significance of this archive during the seminar in Hrubieszów in June 2018.
39 Cf. M. Wołoszyn, Cherven’ Town that is the golden apple of Polish archaeology… (see Footnote No. 1), Figs. 15-23.
40 J. Gurba, A. Urbański, Nowe materiały do datowania drewnianych konstrukcji zespołu grodowego „Czerwień” w Czermnie nad Huczwą, Archeologia 

Polski Środkowo-Wschodniej 3 (1998), p. 159-165; M. Kara, M. Krąpiec, Możliwość datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan badań 
dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski, [in:] H. Samsonowicz (ed.), Ziemie 
polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków (Universitas) 2000, p. 303-327, esp. p. 308; A. Urbański, Nowe 
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caused such an uproar in Polish medieval studies41, do not come from the oldest phases of the fortifications 
built at Czermno!

The problem of the chronology of the fortifications at Czermno and Gródek upon the Bug River 
will be the subject of our team’s many future publications. At this point, however, something else is very 
important: the excavation works from 2014-2016 clearly show that in the case of studies on Cherven’ Towns 
it is necessary to carry out large-scale excavations on the Huczwa and Bug Rivers. No member of our 
team negates the necessity to use new research methods in studies on Cherven’ Towns – this includes both 
theoretical reflections and e.g. applying state-of-the-art non-invasive solutions. It should be clearly said, 
however, that without organising ‘regular’ excavations at Czermno and Gródek we will not find answers 
to the most important questions about the chronology of both complexes. Unfortunately, since 2018 the 
excavation works cannot be financed by the National Programme for the Development of the Humanities. 
I hope that they will be possible with the help and support of other institutions which provide funding for 
scientific research in Poland.

Moving on to the other problem. The investigations in the area of Cherven’ Towns are currently being 
carried out by a very large team of a few dozen people. They include representatives of the natural, technical 
and human sciences. It should be stressed that our team consists, to a great extent, of scientists from regions 
other than the Lublin voivodship. In the long run, it cannot function solely on the basis of grants; it needs 
organisational stabilisation. This is also important in the context of the scale of interest in Cherven’ Towns. 
It has a good and a bad side; illegal treasure hunting using metal detectors continues to be a serious problem 
(especially in Czermno’s case). It seems that the best solution would be to buy out the land on which the two 
settlements are located from private owners and create an establishment which would be an amalgamation of 
an open-air museum and a research centre. Ostrów Lednicki and its Museum of the First Piasts are probably 
the best Polish example of such a solution42.

***
Preparing the last part of introductions to books is always very enjoyable. After all, it is meant to express 

gratitude to the people without whom the book in question would not have been written.
First of all, I would like to thank all the Authors for the research they have done and for the analyses 

submitted for publication. I would also like to extend my thanks to those who agreed to reprinting their older 
studies. 

I cannot fail to mention the team who carried out the excavation works at Gródek upon the Bug River 
in 1952-1955. The contributions of the luminaries of archaeology and medieval studies, such as Aleksander 
Gieysztor and Konrad Jażdżewski, to the examination of Cherven’ Towns are evident. However, I would like to 
emphasise the value of the work of the lesser-known figures. At that time, during the excavations at Gródek, they 
were young people without much experience. It is their excellent fieldnotes, analyses, drawings and photographs 
that made the preparation of this volume possible. The following people must be mentioned by name:
Witold Bender  was in charge of the excavation in the stronghold (site 1A, quadrant c8) 

in 1955; he was responsible for the fieldwork diary (1955) and drawing 
documentation; he was also authorised to act on behalf of Zdzisław 
Rajewski in managing fieldworks;

Tadeusz and Stanisław Biniewski  photographers; without their photographs we would be lost; we owe the vast 
majority of the photographs to Tadeusz; in 1955 Stanisław was listed as the 
only photographer and the person in charge of the photographic inventory;

Zbigniew Bukowski  was in charge of the excavations at Gródek on sites 4 and 5; we have his 
surviving drawings, notes and brief reports;

datowanie grodziska w Czermnie nad Huczwą, [in:] A. Buko, Z. Świechowski (eds.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu 
Gnieźnieńskiego, Warszawa (Zakład Wydawniczy Letter Quality) 2000, p. 239-243.

41 E. Kowalczyk, Momenty geograficzne państwa Bolesława Chrobrego. Na styku historii i archeologii, Kwartalnik Historyczny 57 (2000), p. 41-76, 
esp. p. 56; J. Tyszkiewicz, The Oldest Border of the Piast State – an attempted Summary, Questiones Medii Aevi Novae 9 (2004), p. 183-204, esp. 
p. 195; M. Matla-Kozłowska, Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, 
Poznań (Wydawnictwo Poznańskie) 2008, esp. p. 170-219.

42 The efforts aimed at creating such an establishment have been started, but it is obvious that achieving this goal will take many years; cf. M. Florek, 
Kompleksy archeologiczne w Czermnie pow. Tomaszów Lubelski i Gródku pow. Hrubieszów. Stan obecny i perspektywy ochrony, Report No. 13 (2018), 
p. 97-112.
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Edward Dąbrowski  was in charge of the excavation in quadrants a and b in the stronghold (site 
1A) in 1952; he was also responsible for the fieldwork diary;

Ewa Eichler (later - Kierzkowska)  was in charge of the excavations in the stronghold (site 1A), quadrants d4, 
d6, d8 and e8; in 1955 she was responsible for the inventory book of selected 
finds; she left a preliminary analysis of ornaments from the stronghold;

Maria Gądzikiewicz                      participated in the excavation on site 2 in 1953; in 1954 she was in 
charge of this site; in 1954 she was also in charge of the excavation in the 
stronghold (site 1A), quadrant b4;

Barbara Gąssowska  participated in the excavations in the stronghold (site 1A), quadrants d1 and d2;
Jerzy Gąssowski was in charge of the excavations on site 3 (1952–1953), there is a short 

typewritten report; he was also in charge of the work on site 4 in 1953, his 
fieldwork diary has survived;

Jerzy Głosik  1954 – excellent notes and drawings from the excavation in the stronghold 
(site 1A), quadrants c4, c6, c8;

Marian Gozdowski  was in charge of the excavations in the stronghold (site 1A), quadrants a1; 
c1; d1; d2; 49; 50;

Ludmiła Graba-Łęcka  was in charge of the excavation in the stronghold (site 1A) within quadrant 
i (1952);

Jerzy Halicki was responsible for the field inventory books of selected finds (1952-
1954);

Z. Husarski (first name unknown)  together with Maria Gądzikiewicz was in charge of the excavation on site 
2 (1954);

Kazimierz Kierzkowski  was in charge of the excavations in the stronghold (site 1A), quadrants a3, 
b3, c3; in 1954 he was responsible for the photographic documentation and 
for the ongoing conservation of finds;

Piotr Komorowski  was in charge of the excavations in the stronghold (site 1A), quadrants a3, 
b3, c3 and d3; in 1955 he was responsible for the chronicle and inventory of 
collected samples;

Jan Kowalczyk  excellent documentation of the excavation on site 2; in 1952 he was in 
charge of the excavation in the stronghold (site 1A), quadrants g and h;

Maria Kozłowska  together with Lechosław Rauhut was in charge of the excavations on the 
stronghold’s rampart (site 1A);

Tadeusz Malinowski  excellent colourful maps of sites 4 and 5, a brief typewritten report on the 
excavations;

Jerzy Okulicz  was in charge of the excavations in the stronghold (site 1A), quadrants 
a4, a6, f1 and isolated plots 199, 200, 299, 300; in 1954 he was responsible 
for the inventory of samples and surface stray finds; he left a preliminary 
analysis of loose finds from site 1A;

Zdzisław Rajewski  was the general scientific supervisor of the excavations at Gródek and was 
responsible for scientific studies43;

Jadwiga Rauhut  was in charge of the excavation on site 2 and in the stronghold (site 1A), 
quadrant b6 in 1953; 

Lechosław Rauhut was in charge of the excavation in the stronghold (site 1A), quadrants e and 
f in 1952; in 1953 and 1954 he was responsible for the fieldwork diaries of 
site 1A and was in charge of the work on the stronghold’s rampart (site 1A, 
quadrants j, k, l);

Stanisław Tabaczyński  was in charge of the excavation in the stronghold (site 1A), quadrants c and 
d in 1952;

Halina Zięcik  Gródek, site 1A – examined quadrants e4 and e6; she was in charge of 
secretarial work and the chronicle.

43 Needless to say, out of the persons listed here Rajewski had the highest professional position.
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Systematising this enormous collection of data would have been impossible without Jerzy Kuśnierz – 
the author or co-author of the vast majority of the articles published here.

The graphic form of the individual articles owes much to the efforts of Rafał Ratajczak, and 
especially Jolanta Ożóg and Irena Jordan. The latter is also responsible for the prepress (book layout and 
typesetting of the monograph). Earlier, however, both ladies tirelessly corrected the sent in drawings and 
photographs.

Organising the archives of the Cherven’ Towns Research Management, kept in the Muzeum Zamojskie, 
would have been impossible without the institution’s staff: Andrzej Urbański, and in particular Jerzy Kuśnierz. 
In 2017 the sorting out of these materials became the everyday work of Mariusz Dziekański, and especially 
Katarzyna Kuźniarska. Sorting work is not especially prestigious, but it is what makes future, strictly scientific 
activities possible.

Agata Cieślik and Katarzyna Kuźniarska have repeatedly helped us to find unpublished texts on physical 
anthropology concerning Gródek upon the Bug River. They (especially Katarzyna Kuźniarska) also assisted 
with editing those texts.

In 2018 Tomasz Dzieńkowski very competently selected and processed materials key to the description 
of the investigations on the rampart at Gródek.

The English translations were mainly done by Paweł Wit Zagórski, as well as Piotr Godlewski, Anna 
Kinecka and Anna Sosenko. They did their best to convey the meaning of the information presented by the 
Authors of the articles, but the Author/Authors always had the last word with regard to the form of the article 
and the choice of the correct terms.

A very special thanks should go to Barbara Chudzińska, who revised the articles sent in by the Authors 
with patience, knowledge and undiminished (!) enthusiasm. I am well aware that without her help it would 
have been impossible to complete the book about Gródek upon the Bug River in 2018.

However, I would like to strongly stress that the form of some of the articles differs somewhat from the 
rest - as a result of their Authors’ decision.

The proofreading would have been hardly possible without the commitment and consistency of Juliane 
Sellenk.

I also could not fail to mention Aleksander Musin, who has always generously offered me his knowledge 
and help. Jarosław Bodzek and Mateusz Woźniak provided expertise in the analysis of the coins from Gródek.

The reviewers of this volume were Sebastian Brather (Freiburg im Breisgau) and Béla Miklós Szőke 
(Budapest). I would like to thank both scholars for their time and all their comments about the publication.

This book is part of a publishing series printed by the Research Centre in Leipzig (since 2017 Leibniz 
Institute for the History and Culture of Eastern Europe [GWZO]), the Institute of Archaeology and Ethnology 
of the Polish Academy of Sciences (Kraków-Warszawa) and the Institute of Archaeology of the University 
of Rzeszów (Rzeszów). I would like to express my sincere thanks to the authorities of the establishments 
in question (Leipzig: Christian Lübke, Matthias Hardt, Arnold Bartetzky; Warszawa: Jerzy Maik, Dariusz 
Główka, Tomasz Herbich; Rzeszów: Sylwester Czopek, Andrzej Rozwałka, Michał Dzik) for their kind 
support. I cannot fail to mention the administrative staff in Kraków, Leipzig, Rzeszów and Warszawa, who 
have assisted in the implementation of our research on Cherven’ Towns in many ways (Leipzig: Anja Fritzsche, 
Ewa Tomicka-Krumrey; Kraków-Warszawa: Janina Flisiuk, Beata Kita, Joanna Krużel; Rzeszów: Joanna 
Berdowska, Bożena Pomianek, Magdalena Rzucek).

As I have mentioned, in 2016–2018 the implementation of the project Golden apple of Polish 
archaeology… was not limited to editing and publishing work.

I would like to kindly thank Bartłomiej Bartecki and Anna Hyrchała from the Father Stanisław Staszic 
Museum in Hrubieszów for their help during the excavation works at Gródek in the summer of 2018. 

I have mentioned the seminars on Cherven’ Towns, organised annually. They could not have been 
held without Zbigniew Kubiatowski, who has consistently supported us in obtaining funds. The seminars 
in 2016-2018 were possible thanks to the help of many people; in the case of the Kraków seminar (2016) – 
Anna Bochnak, Mirosław P. Kruk and Michał Wojenka; in the case of the Zamość seminar (2017) – Andrzej 
Urbański (Zamość); and in the case of the Hrubieszów seminar (2018) – Bartłomiej Bartecki and Anna 
Hyrchała. I would also like to thank Mariusz Dziekański, Tomasz Dzieńkowski and Katarzyna Kuźniarska for 
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their help with organising our conferences. However, none of these meetings would have happened if it had 
not been for the hard work and organisational talent of Iwona Florkiewicz.

***
As was the case with the book presenting the results of past research at Czermno, the publication about 

Gródek does not answer the most important question, about the chronology of the functioning of this stronghold 
complex. The project Golden apple of Polish archaeology… mainly served to introduce archival data on early 
medieval Gródek upon the Bug River into the circulation of scientific knowledge. Further studies on Gródek-
Volhyn’ are impossible without starting systematic excavation works there, which I believe will take place44.

Leipzig-Rzeszów, 29th August 2018
Marcin Wołoszyn

44 At this point it should be emphasised that it is crucial to continue the works on the cemetery at Gródek upon the Bug River. The verification of 
the data collected during the investigations conducted in 1952-1955 is hindered e.g. by the fact that part of the collection was destroyed during 
the 1997 flood. At present, the remains from Gródek kept in the University of Wrocław are being inventoried (the work is co-ordinated by Agata 
Cieślik). In 2013–2019, the dating of 25 burials from Gródek was completed. The resulting data show that the cemetery should be dated mainly 
to the 11th–13th c. The results of the mentioned works will be published as soon as possible.
The preparation of a study on pottery from Gródek will be possible as a result of obtaining funds (in the autumn of 2019) from the Ministry of 
Science and Higher Education, allocated to continuing studies on Cherven’ Towns (project No. 11H 18 0344 86; The Golden apple of Polish 
archaeology. Stronghold complexes at Czermno and Gródek [Cherven’ Towns], part II. Completion of documentation work).
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Przedkładane Czytelnikowi opracowanie jest kolejnym tomem powstałym w ramach realizacji 
projektu badawczego Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody 
Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych (Narodowy Programu 
Rozwoju Humanistyki; projekt badawczy nr 12H 12 0064 81). Projekt ten ma charakter międzynarodowy 
i jest realizowany we współpracy przede wszystkim z Centrum Badawczym w Lipsku (do końca 2016: 
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas [GWZO]; od 2017: Leibniz-
Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]), w ramach projektu Elbmarken, Polen und 
Böhmen vom 10. bis ins 12. Jahrhundert (projekt nr FKZ 01UG1410; koordynatorzy: Christian Lübke, Matthias 
Hardt, Arnold Bartetzky) finansowanego przez Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bonn). 

W tomie poświęconym wynikom badań dawnych w Czermnie zaprezentowano różnorodne formy 
aktywności naukowej naszego zespołu w latach 2013-20161. Warto w tym miejscu krótko przedstawić zakres 
prac zrealizowanych w latach 2016/2017-2018.

Naszym podstawowym zadaniem była finalizacja prac nad publikacją książek, których powstanie 
zaplanowano w projekcie. 

W 2017 r. ukazało się dwutomowe opracowanie poświęcone analizie źródeł historycznych dotyczących 
Grodów Czerwieńskich oraz regionu nad górnym i środkowym Bugiem w pełnym średniowieczu. 
Zaprezentowano w nim także opracowania poświęcone historii badań nad pograniczem polsko-ruskim 
przygotowane przez archeologów, historyków i historyków sztuki. Studium uzupełnia opracowanie etnologów 
poświęcone współczesnym relacjom polsko-ukraińsko-białoruskim nad górnym/środkowym Bugiem. 
W omawianym tomie znajdzie Czytelnik także wspomnienia czterech uczestników prac badawczych z lat 
1952-1955: Andrzeja Abramowicza, Jerzego Gąssowskiego, Konrada Jażdżewskiego i Jerzego Okulicza2. 

W ramach projektu Złote jabłko polskiej archeologii... (zadanie nr 5) Michał Auch opracował 
w latach 2013-2016 znaleziska ceramiki z Czermna. W ramach tego zadania nie przewidziano środków na 
druk książki. Publikacja tego studium miała być zrealizowana w przypadku kontynuacji projektu. W zeszłym 

1 M. Wołoszyn, Cherven’ Towns that is the golden apple of Polish archaeology... Assumptions and implementation of an international research project 
= Grody Czerwieńskie, czyli złote jabłko polskiej archeologii... Założenia i realizacja międzynarodowego projektu badawczego, [w:] M. Florek, 
M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = 
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-
Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 2:1-2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2016 (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), t. I, s. 13-51.

2 M. Wołoszyn (red.), From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective 
on the formation of Poland’s eastern border, 18th-21st centuries = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach 
średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI wieku, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/
Frühzeit Ostmitteleuropas 3:1-2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]/
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2017, t. I-II.

Marcin Wołoszyn

GRODY CZERWIEŃSKIE, CZYLI ZŁOTE JABŁKO 
POLSKIEJ ARCHEOLOGII... – ZAŁOŻENIA I REALIZACJA 

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU BADAWCZEGO W LATACH 2016-2018
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roku Centrum Badawcze w Lipsku (GWZO) zdecydowało się pokryć lwią część kosztów tłumaczenia na 
angielski oraz druku tego opracowania. W rezultacie ukazało się ono jeszcze w 2017 r.3 

Rok 2018 przyniósł finalizację prac nad dwoma tomami poświęconymi średniowieczne-
mu Wołyniowi – czyli Gródkowi nad Bugiem. Poza przedkładanym tu tomem w bieżącym roku 
ukaże się jeszcze katalog zabytków pochodzących z Gródka, a pozyskanych w wyniku prywatnych 
poszukiwań w latach 80.-90. XX w. i przekazanych 16 IV 2008 Muzeum im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie.

Wśród licznych publikacji prezentujących poszczególne znaleziska z Czermna czy Gródka, 
jakie ukazały się w ostatnich dwóch latach4 należy wyeksponować obszerne studium poświęcone 
środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju osadnictwa w Czermnie. Artykuł ten stanowi podsumowanie 
kilkuletniej współpracy z Irką Hajdas (Zurych; ETH, Laboratory of Ion Beam Physics), a przede wszystkim 
zespołem Pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie (Krystyna Bałaga, Przemysław Mroczek, Jan Rodzik, Piotr Zagórski) kierowanym 
przez Radosława Dobrowolskiego5. Obecnie przygotowywane jest podobne opracowanie dotyczące Gródka 
nad Bugiem. 

W trakcie badań wału grodu w Czermnie odkryliśmy w latach 2015-2016 pochówek dorosłego 
mężczyzny (pozbawionego głowy) i kilkuletniego dziecka. Grób ten, datowany na połowę XIII w. – tak 
dzięki analizie elementów inwentarza grobowego, jak i wyników analiz radiowęglowych – należy do naszych 
najważniejszych znalezisk, przede wszystkim ze względu na jego rolę w wyznaczeniu momentu upadku 
umocnień grodu w Czerwieniu. Wstępne wyniki badań zostały już opublikowane6. Wobec wagi odkryć 
Centrum Badawcze w Lipsku (GWZO) zdecydowało się sfinansować kompleksowe badania antropologiczne 
obu szkieltów, realizowane obecnie przez zespół pod kierunkiem Krzysztofa Szostka (Warszawa)7. Mam 
nadzieję, że rezultaty tych prac zostaną już wkrótce opublikowane.

3 M. Auch, The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). The pottery finds = 
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa, U Źródeł Europy 
Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleurpas 2:3, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen 
Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2017.

4 Por. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Jusupović, M. Michalik, M. Paszkowski, A. Kuligiewicz, M. Osiadacz, S. Pavlenko, A. Tomaševskij, Między 
skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 roku) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleogeograficznych, 
[w:] B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu 
źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, Kraków-Rzeszów (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego/
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2016, s. 597-612; M. Wołoszyn, Poles, Ruthenes and Saxons on the river Bug in 1018. The 
formation of the Polish-Rus’ border zone in 10th-13th century, [w:] S. Semple, C. Orsini, S. Mui (red.), Life on the Edge: Social, Religious and Political 
Frontiers in Early Medieval Europe, Neue Studien zur Sachsenforschung 6, Wendeburg (Braunschweigisches Landesmuseum/Verlag Uwe Krebs) 
2017, s. 239-252; M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz, Przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi. Rogowa łyżeczka z Czermna 
z badań wykopaliskowych w 2015 roku, [w:] M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-
Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Rzeszów (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego/Polskie Towarzystwo Historyczne/Towarzystwo Miłośników Historii/Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) 2017, 
s. 417-432; M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E.M. Nosek, J. Stępiński, Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz 
archeologicznych i metaloznawczych, [w:] M. Trzeciecki, T. Nowakiewicz, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi 
Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego) 2018, s. 200-215; I. Florkiewicz, M. Wołoszyn, Potrząsając jabłonią, czyli rogowy pojemnik z Czermna (badania 
dawne), [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (red.), Studia Barbarica. Profesorowi 
Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Lublin (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej/Drukarnia Akapit sp. z o.o.) 
2018, s. 456-468.

5 R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Hajdas, S. Fedorowicz, Environmental conditions 
of settlement in the vicinity of the medieval capital of Cherven Towns (Czermno site, Hrubieszów Basin, Eastern Poland), Quaternary International 
493 (2018), s. 258-273.
W skład tego zespołu badawczego wchodzi także Irena Agnieszka Pidek, ktora jednak skoncentrowała się na badaniach w Gródku nad Bugiem.

6 M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, K. Kuźniarska, E.M. Nosek, J. Stępiński, I. Florkiewicz, P. Włodarczak, Dying and Dating. A burial in the rampart 
of the stronghold in Czermno-Cherven’ and its significance for the chronology of the Cherven’ Towns, [w:] J. Drauschke, E. Kislinger, K. Kühtreiber, 
T. Kühtreiber, G. Scharrer-Liška, T. Vida (red.), Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. 
Geburtstag, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Monographien 150, Mainz (Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
Mainz) 2018, t. I, s. 459-480.

7 W skład zespołu wchodzą: Katarzyna Kuźniarska (Lublin), Marta Krenz-Niedbała (Poznań), Anna Juras (Poznań), Aleksandra Lisowska-Gaczorek 
(Warszawa), Barbara Mnich (Kraków). Część analiz jest wykonywana w Mannheim (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie GmBH).
Wykonywane są następujące badania: 1) rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych (oznaczenie pierwiastków śladowych C i N oraz 
izotopów O); 2) ustalenie ewentualnego pokrewieństwa między osobnikami, oznaczenie płci dziecka, dalsza analiza procesów migracyjnych 
(mtDNA, yDNA); 3) obecność wyznaczników stresu fizjologicznego np. okresów głodu (RTG analiza występowania linii Harrisa); 4) analiza 
urazów – mechanizm powstania, określenie użytego narzędzia (analiza medyczno-sądowa oraz RTG fragmentów czaszki, kości piszczelowej i kości 
udowej); 5) zmiany chorobowe i patologiczne – ustalenie podłoża powstania procesów zapalnych i wyrośli kostnej (analiza histopatologiczna kości 
udowej); 6) ustalenie okoliczności złożenia osobników w jamie grobowej (analiza tafonomiczna).
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Opublikowano także obszerne opracowania poświęcone historii badań Grodów Czerwieńskich oraz ich 
interdyscyplinarnemu charakterowi8.

Rezultaty naszych prac zaprezentowano już na trzydziestu konferencjach9.
Najważniejszą formą upowszechiania wiedzy o wynikach naszego projektu są jednak spotkania 

(seminaria) z cyklu Grody Czerwieńskie złote jabłko polskiej archeologii. Trzy pierwsze spotkania (Hrubieszów 
– 2013; Rzeszów – 2014; Lublin – 2015) poświęcono przede wszystkim prezentacji bieżących wyników 
projektu. Kolejne seminarium, zorganizowane w Krakowie i połączone z jubileuszem Profesora 
Michała Parczewskiego przybrało formę dużej konferencji (Ryc. 1:a). Wtedy też zdecydowano, że w trakcie 
następnych spotkań będą omawiane nie tylko wyniki bieżących prac w Czermnie i Gródku nad Bugiem, ale że 
każdej konferencji zostanie nadany temat przewodni.

Spotkanie w Zamościu (wrzesień 2017) zatytułowano Przeminęło z wiatrem? Wczesnośredniowieczne 
ośrodki centralne na dzisiejszych obszarach peryferyjnych. Między nauką, ochroną a rewitalizacją (por. Ryc. 
1:b). Poświęcono je omówieniu trzech problemów istotnych w przypadku ośrodków ważnych cywilizacyjnie 
w przeszłości, a dziś znajdujących się na obszarach peryferyjnych (analogicznie jak region Grodów 
Czerwieńskich):

1) ochrona prawna stanowisk archeologicznych (zwłaszcza wobec aktywnosci – wyposażonych 
w coraz lepsze wykrywacze do metali – „poszukiwaczy skarbów”); 

2) organizacja badań naukowych na obszarach pozbawionych dużych placówek badawczych;
3)  forma promocji dziedzictwa kulturowego takich regionów. 
W trakcie trzech dni konferencji, referenci prezentowali przykłady zagrożeń stanowisk 

archeologicznych i sposoby ich ochrony w wybranych regionach Europy poczynając od Bałkanów a kończąc 
na Skandynawii (europejska część Turcji; Bułgaria; Serbia; Węgry; Czechy i Morawy; Słowacja; Niemcy 
[Połabszczyzna]; Polska; Dania; Litwa; północna Rosja; Białoruś; Ukraina). Seria referatów dotyczyła także 
różnych ośrodków muzealnych i badawczych w Polsce, tak w dużych (Kraków, Poznań), jak i mniejszych 
miastach (Chełm, Ostrów Lednicki, Radom, Trzcinica). Mam nadzieję, że wyniki naszego spotkania ukażą 
się drukiem.

22 VII 2018 przypadała okrągła rocznica zwycięstwa wojsk Bolesława Chrobrego nad wojskami 
ruskimi w bitwie przy grodzie Wołyń (dzisiejszy Gródek nad Bugiem). Z tej okazji szóste już seminarium 
poświęcone Grodom Czerwieńskim odbyło się w Hrubieszowie oddalonym od Gródka jedynie o kilka 
kilometrów (czerwiec 2018) i nosiło tytuł Rzeki, które łączą, rzeki, które dzielą. Sieć wodna Europy 
Środkowo-Wschodniej i jej znaczenie w wiekach średnich. W tysiąclecie zwycięstwa Chrobrego w bitwie 
nad Bugiem (por. Ryc. 2:a). 

Spotkanie w Hrubieszowie tylko o miesiąc wyprzedziło rekonstrukcję bitwy pomiędzy wojskami 
Chrobrego i Jarosława Mądrego zorganizowaną w Hrubieszowie, wysiłkiem przede wszystkim Muzeum im. 
ks. Stanisława Staszica, w dniach 21-22 lipca (por. Ryc. 2:b).

Konferencja w Hrubieszowie miała służyć nie tylko uczczeniu/omówieniu wydarzeń sprzed tysiąca 
lat10, ale i refleksji nad rolą rzek w wiekach średnich. W ramach spotkania omówiono wybrane aspekty 
znaczenia rzek dla średniowiecznych społeczności Słowiańszczyzny Połabskiej, Polski (Pomorze, Śląsk, 
Polska wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem Grodów Czerwieńskich), Litwy, Białorusi, Rosji, 
Ukrainy, Słowacji, Węgier, i Rumunii. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż o ile dla zachodniej części 
Europy środkowej zagadnienie znaczenia rzek w wiekach średnich jest szczegółowo omówione w bogatej 

8 M.Wołoszyn, Zaraz po wojnie. Z historii badań nad pograniczem polsko-ruskim w latach 1945-1956 (ze szczególnym uwzględnieniem Grodów 
Czerwieńskich), Przegląd Archeologiczny 65 (2017), s. 199-224; M. Wołoszyn, Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach 
Grodów Czerwieńskich, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Stary materiał – nowe spojrzenie, Funeralia Lednickie 20, Poznań (Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich) 2018, s. 45-77.

9 Do listy 23 konferencji wyszczególnionych w tomie poświęconym Czermnu (por. M. Wołoszyn, Cherven’ Towns that is the golden apple of Polish 
archaeology…[zob. przyp. 1], s. 20) dodać należy następujące spotkania: 24) Warszawa, Polska, 13-14 XII 2016; 25) Lublin, Polska, 19-20 I 2017; 
26) Lublin, Polska, 20-21 IV 2017; 27) Ostrów Lednicki, Polska, 10-11 V 2017; 28) Lipsk, Niemcy, 23-24 X 2017; 29) Lublin, Polska, 26-27 IV 
2018; 30) Wolin, Polska, 3-5 VII 2018. Na jesień/zimę 2018 zaplanowano kolejne wstąpienia: 31) Wrocław, Polska, 20-22 IX 2018; 32) Oxford, 
Wielka Brytania, 26-28 IX 2018; 33) Berlin, Niemcy, 17 X 2018; 34) Lipsk, Niemcy, 12-13 XII 2018. 

10 W styczniu 2018 odbyła się w Budziszynie konferencja poświęcona pokojowi, jaki tysiąc lat temu zawarli tam Bolesław Chrobry 
i Henryk II, zorganizowana m.in. przez Centrum Badawcze Lipsku (GWZO) (por. http://research.uni-leipzig.de/gwzo/images/GWZO_images/
Konferenzen/18_MU_Bautzen.pdf; data dostępu: 30.08.2018). Pokój w Budziszynie umożliwił Chrobremu koncentrację na przygotowaniach do 
wyprawy kijowskiej. Spotkanie w Hrubieszowie było w pewnym stopniu kontynuacją obrad rozpoczętych zimą 2018 r. w Saksonii.
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literaturze przedmiotu11 o tyle dla Słowiańszczyzny wschodniej oraz ziem Cesarstwa Bizantyńskiego 
temat ten jest praktycznie nierozpoznany. Spotkanie w Hrubieszowie miało być (i stało się) inicjatywą 
zapełniających tę lukę badawczą12.

Z satysfakcją odnotować należy, iż w spektakularny wręcz sposób z seminarium na seminarium wzrastała 
liczba krajów, z których pochodzą uczestnicy naszych spotkań (por. Tab. 1). 

Jednym ze skutków spotkania w Zamościu (2017) była decyzja o włączeniu się naszego zespołu 
w działania popularyzujące wiedzę o Czermnie wśród mieszkańców regionu. W lipcu 2018 r. Katarzyna 
Radziwiłko, osoba od kilku lat zajmująca się profesjonalnie edukacją archeologiczną13, zorganizowała 
w Czermnie we współpracy z Ewą Nawrot-Dysznik ze Stowarzyszenia Czermno – Gród Czerwień, warsztaty 
dla najmłodszych mieszkańców Czermna (Ryc. 3)14. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem. Miejmy 
nadzieję, że spotkania tego typu będą kontynuowane.

Upowszechnianiu wiedzy o Grodach Czerwieńskich służą także liczne wystawy, prezentujące zabytki 
z Czermna i Gródka. Ich organizacja jest zasługą przede wszystkim Pracowników Muzeum im. Janusza Petera 
w Tomaszowie Lubelskim (Jolanta Bagińska), a także Muzeum Narodowego w Krakowie (Anna Bochnak, 
Mirosław P. Kruk)15. Trudno nie przypomnieć w tym miejscu, iż dwa skarby z Czermna zostały uznane za 
odkrycie roku (National Geographic – Travelery 2011). Rozgłos medialny towarzyszący temu odkryciu – 
dostrzeżony także w opracowaniach naukowych16 – ułatwia promowanie naszych badań. Medialność Grodów 
Czerwieńskich jest w ogromnej mierze osobistym sukcesem Andrzeja Kokowskiego, jednego z inicjatorów prac 
badawczych w Czermnie z lat 2010-201117. 

11 Por. np. St. Freund, Flüsse und Wege. Theoretische und praktische Probleme der Kommunikation in vormoderner Zeit, Siedlungsforschung. 
Archäologie – Geschichte – Geographie 25 (2007), s. 33-55; F. Biermann, Th. Kersting (red.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft 
im westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologiekongresses in Frankfurt 
an der Oder, 4. bis 7. April 2005, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 46, Langenweissbach (Dr. Rudolf Habelt GmbH) 
2007; M. Hardt, Seen und Kulturlandschaftsentwicklung in Mitteleuropa. Von den Feuchtbodensiedlungen des Neolithikums bis zu den 
modernen Tagebaufolgelandschaften. Eine Einführung, Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 27 ([2009]; Seen 
als Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsräume), s. 7-30; Flüsse als Kommunikations- und Handelswege: Marschenratskolloquium 
2009. 5.-7. November 2009, Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 
34, Rahden (Verlag Marie Leidorf) 2011; L. Poláček (red.), Mikulčice River Archaeology. New Interdisciplinary Research into Bridge 
No. 1, Internationale Tagungen in Mikulčice 10, Brno (The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Brno, v.v. i.) 2014; S. Moździoch, K. Chrzan (red.), O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, Spotkania Bytomskie 
8, Wrocław (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) 2015; Sascha Bütow, Straßen im Fluss. Schifffahrt, Flussnutzung 
und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruktur in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, 
Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 18, Berlin (Lukas Verlag) 2015; M. Maříková, Ch. Zschieschang 
(red.), Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen 
Mitteleuropa 50, Stuttgart (Steiner) 2015; M. Fudziński, W. Świętosławski, W. Chudziak (red.), Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty 
kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Gdańsk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) 2017; 
P. Fütterer, Die Nutzung der Saale und anderer Gewässer Thüringens im Mittellater, Zeitschrift für Thüringische Geschichte 71 (2017), 
s. 7-28.
W tym kontekście wspomnieć należy o projekcie dotyczącym żeglugi środlądowej w średniowiecznej Europie środkowej, por. http://www.spp-
haefen.de/de/die-projekte/binnenhaefen-in-zentraleuropa (data dostępu: 30.08.2018).

12 O trafności doboru tematyki naszej konferencji najlepiej świadczy fakt, iż 1 VII 2018 rozpoczęła się realizacja w ramach Austriackiej Akademii Nauk 
projektu na temat znaczenia mostów i rzek w cywilizacji bizantyńskiej (http://bridges.univie.ac.at/about/en/). Niestety Galina Fingarova, kierownik 
projektu nie mogła przyjechać do Hrubieszowa (e-mail z dnia 23 IV 2018). 

13 Por. np. K. Radziwiłko, P. Kołodziejczyk, Ł. Kutyło, Archaeological research as a benefit for the local community. Southern Jordan in socio-
archaeological study, Studies in Ancient Art and Civilization 23 (2018 – w druku).

14 Warsztaty archeologiczne prowadzono według zasady Learning by doing, czyli uczenia poprzez doświadczenie. Podczas warsztatów dzieci 
zapoznały się z historią grodu Czerwień poprzez zajęcia terenowe, które odbyły się na grodzisku, a także z artefaktami pochodzącymi 
z wykopalisk. W celu lepszego poznania procesów dziejowych uczestnicy warsztatów stworzyli makiety grodziska z zachowaniem jego realnego 
kształtu oraz funkcji. Dodatkowym elementem zajęć było zapoznanie uczestników ze sposobami ochrony dziedzictwa archeologicznego ich 
najbliższej okolicy.

15 Powstanie wystawy Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem było możliwe było dzięki projektowi finansowanemu przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt nr 04644/12; nr EBOI – 14875/11/A1; kierownik projektu Eugeniusz Hanejko). Należy jednak 
wspomnieć, iż skarby z Czermna (odkryte w 2011 r. ) oraz Perespy (odkryte w l. 2015-2016) zostały zakonserwowane i odnowione przez Elżbietę 
M. Nosek dzięki środkom przekazanym przez Centrum Badawcze w Lipsku (GWZO). Z kolei pieczęcie zostały zakonserwowane dzięki grantowi 
Dumbarton Oaks Center (projekt: Seals at the Border; Seals in the Context; Seals and Dorogichin Seals from Czermno; kierownik projektu: 
M. Wołoszyn).

16 M. Pawleta, Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej, Seria 
Archeologia 55, Poznań (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 2016, s. 163, przypis 9.

17 Na temat zaangażowania Andrzeja Kokowskiego w badania grodu nad Huczwą zob. I. Florkiewicz, M. Wołoszyn, Potrząsając jabłonią… (zob. 
przyp. 4).
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W latach 2012-2018 zabytki z Grodów Czerwieńskich zaprezentowano na 19 wystawach (!)18. Otwarciu 
wystaw prawie zawsze towarzyszą prelekcje na temat pogranicza polsko-ruskiego.

Osobną przestrzenią wykorzystywaną do popularyzacji badań nad Grodami Czerwieńskimi jest internet. 
Nasze działania na tym obszarze organizuje i koordynuje Iwona Florkiewicz.

W przygotowywaniu jest strona internetowa poświęcona Grodom Czerwieńskim19. Najpowszechniej 
wykorzystywanym przez nas medium jest Facebook, na którym mamy założony profil20. Utworzone zostało 
także specjalne konto na portalu academia.edu, gdzie udostępnione są publikacje związane z realizacją badań 
nad Grodami Czerwieńskimi21. Poza tym posiadamy również kanał na YouTube22.

W ramach projektu Złote jabłko polskiej archeologii... nie planowano realizacji badań wyko-
paliskowych w Gródku. Niemniej jednak w latach 2017-2018 doszło do nowych odkryć na obszarze 
położonym na zachód od grodziska. W 2017 r. Anna Hyrchała i Bartłomiej Bartecki z Muzeum 
w Hrubieszowie przeprowadzili badania wykopaliskowe w Gródku na dwóch nieznanych dotąd 
średniowiecznych stanowiskach (nr 29 i 35), odkrywając cmentarzysko szkieletowe, a także część osady 
z piecami do wypału ceramiki. W lipcu 2018 r. przeprowadzono badania weryfikacyjne cmentarzyska 
odkrywając kolejne groby. W badaniach wzięli udział studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (Edyta Charyza, Andrzej Niemiec, Karolina Szymula) pod kierunkiem Marcina Wołoszyna. 
Badania wykonano przy udziale pracowników naukowych z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Tomasza Dzieńkowskiego i Katarzyny Kuźniarskiej oraz studenta II 
roku Mariusza Dziekańskiego (por. Ryc. 4)23. 

***
W ramach zadania nr 2 projektu Złote jabłko polskiej archeologii... obowiązkiem naszego zespołu 

było opracowanie wyników badań dawnych w Gródku nad Bugiem. Pod pojęciem badań dawnych należy 
rozumieć przede wszystkim rezultaty prac wykopaliskowych z lat 1952-1955, realizowanych przez 
Kierownictwo Badań Grodów Czerwieńskich. W miarę możliwości uwzględniliśmy także wyniki badań 
z 1983 (por. niżej). 

W tym miejscu wyjaśnić należy dwie kwestie. Zasadniczym zamiarem autorów niniejszej 
monografii było dostarczenie Czytelnikowi rzetelnych i usystematyzowanych informacji o obiektach 
i zabytkach odkrytych w Gródku nad Bugiem w trakcie badań wykopaliskowych z lat 50. i 80. XX w. 
i ten fakt zadecydował o pojawieniu się w tytule książki zwrotu badania dawne. W żadnym stopniu nie 
ma on deprecjonować wysiłków Agaty Cieślik, Tomasza Dzieńkowskiego, Andrzeja Janeczka, Łukasza 

18 Wystawa Czerwień gród między Wschodem a Zachodem była i jest prezentowana w następujących placówkach: 1) Tomaszów Lubelski – 
Muzeum Regionalne im. dr J. Petera, 28 XI 2012-31 III 2013; 2) Kraków – Muzeum Narodowe, Pałac Biskupa E. Ciołka, 6 IV-1 IX 2013; 
3) Sieradz – Muzeum Okręgowe, 14 II-13 IV 2014; 4). Krasnystaw – Muzeum Regionalne, 15 IV-15 IX 2014; 5) Radom – Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego, 23 X-31 XII 2014; 6) Rzeszów – Muzeum Okręgowe, 3 II-15 IV 2015; 7) Lubaczów – Muzeum Kresów, 1 V-31 VIII 2015; 
8) Chełm – Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, 30 IX-31 XII 2015; 9) Hrubieszów – Muzeum Regionalne im. ks. St. 
Staszica, 28 I-3 IV 2016; 10) Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia, 22 IV-30 VII 2016; 11) Przemyśl, Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej, 22 VII-16 X 2016; 12) Tarnów – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 3 VII-30 VIII 2017; 13) Zamość – Muzeum Zamojskie, 
20 IX-31 XII 2017; 14) Biłgoraj – Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, 16 III-15 VI 2018; 15). Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 
10 VII-4 XI 2018.
Ponadto zabytki z obszaru Grodów Czerwieńskich prezentowano w: 16) Poznaniu – Muzeum Narodowe, 9 IV-17 VII 2016 w ramach wystawy 
Imagines Medii Aevi. Wystawa z okazji 1050. Rocznicy chrztu Polski; 17) Krakowie – Muzeum Narodowe, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, 
7 XII 2016-28 V 2017, wystawa Skarby Grodów Czerwieńskich; 18) Gdańsku – Muzeum Archeologiczne, 22 VI 2017-30 VIII 2017, wystawa 
Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermna jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego; 
19) Kraków – Muzeum Narodowe, Muzeum im. E. Hutten-Czapskiego, 9 V-9 IX 2018, wystawa pt. Istotne niepozorne – ołowiane znaki 
pieczętne.
W niniejszym wykazie pomininięto kilkudniowe pokazy skarbów z Czermna.

19 Por. https://grodyczerwienskie.pl/ (data dostępu 16.09.2018).
20 Por. https://www.facebook.com/Grody.Czerwienskie/ (data dostępu: 16.09.2018). Ilość „polubień” profilu: 2.317 (stan na dzień 16.09.2018). 

Najwięcej wyświetleń posta: 13.400, był to post zawierający informacje na temat publikacji książkowej zrealizowanej w ramach grantu Złote jabłko 
polskiej archeologii… por. M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno… = Wczesnośredniowieczny zespół 
osadniczy w Czermnie..., zob. przyp. 1.

21 Por. https://independent.academia.edu/GrodyCzerwieńskie (data dostępu: 16.09.2018).
22 Por. https://www.youtube.com/channel/UCS0Xhl_9iW5J2cSgO3C2Vsg (data dostępu 16.09.2018).

Wskazać należy jeszcze na wykład Ex oriente lux czyli archeologia Grodów Czerwieńskich, wygłoszony przez M. Wołoszyna 8.01.2014 r. 
w ramach Wszechnicy PAN (por. https://www.youtube.com/watch?v=vVYzB9HWcr8&t=00s). Dotychczas obejrzało go 6.168 osób (stan na dzień 
16.09.2018). Filmy prezentujące skarby z Czermna cieszą się ogromną popularnością, np. ten dostępny pod adresem https://www.youtube.com/
watch?v=IqLpxvs8gNU (data dostępu: 16.09.2018) obejrzało już ponad 104 tys. osób!

23 Wyniki badań z lat 2017-2018 powinny zostać opublikowane w 2019 r.
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Pospiesznego czy wreszcie zespołu Radosława Dobrowolskiego, którzy przygotowując swoje opracowania 
wykorzystali współczesne metody badawcze i dostarczyli jak najbardziej aktualnych danych na temat 
Gródka.

Opracowanie Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem… ma charakter 
interdyscyplinary, powstało dzięki współpracy archeologów, antropologów (fizycznych), geografów, 
geologów, historyków czy wreszcie specjalistów od badań dawnych tkanin. Niemniej jednak – podobnie jak 
w przypadku opracowania wyników badań dawnych w Czermnie – zdecydowano nadać mu raczej niezbyt 
elektryzujący podtytuł Podstawy źródłowe. Wprawdzie w przypadku Gródka dokumentacja wykopaliskowa 
z lat 1952-1955 jest nieporównanie pełniejsza niż ta z badań Jana Gurby w Czermnie, to jednak liczy sobie 
już ponad sześćdziesiąt lat. W ramach realizowanego w latach 2013-2019 projektu Złote jabłko polskiej 
archeologii... nie przewidziano organizacji weryfikacyjnych prac wykopaliskowych w Gródku24. Nieuchronnie 
więc archeologiczna część przedkładanego Czytelnikowi opracowania ma charakter nieco „antykwaryczny”. 
Jest jednak oczywistym, iż kolejnym krokiem w studiach nad Gródkiem musi być wznowienie tam 
systematycznych prac wykopaliskowych.

Należy w tym miejscu jeszcze wyjaśnić, iż opracowanie najliczniejszej kategorii znalezisk z Gródka, 
czyli ceramiki nie wchodzi w zakres niniejszego studium. Zbiór kilkudziesięciu tysięcy fragmentów naczyń 
zostanie – mam nadzieję – przeanalizowany przez Michała Aucha w ramach – planowanej – drugiej części 
projektu Złote jabłko polskiej archelogii... (por. niżej, przyp. 44).

Pomijając krótki opis zespołu osadniczego w Gródku, autorstwa J e r z e g o  K u ś n i e r z a  
i M a r c i n a  W o ł o s z y n a25, niniejszy tom otwiera studium T o m a s z a  D z i e ń k o w s k i e g o na 
temat wyników badań AZP oraz tzw. znalezisk luźnych w bezpośrednim zapleczu grodu w Gródku nad 
Bugiem.

Przedstawieniu środowiskowych uwarunkowania funkcjonowania tego obiektu poświęcono 
następne studium, opracowane przez zespół badaczy z Lublina (R a d o s ł a w  D o b r o w o l s k i,  
P r z e m y s ł a w  M r o c z e k,  I r e n a  A g n i e s z k a  P i d e k,  J a n  R o d z i k, P i o t r 
Z a g ó r s k i) oraz Zurychu (I r k a  H a j d a s). Przygotowanie artykułu poprzedziły 
rozbudowane na znaczną skalę badania terenowe26. 

A n d r z e j  J a n e c z e k zestawił dane na temat Gródka i jego okolic w świetle źródeł pisanych 
i kartograficznych, z naciskiem na te ostatnie. Lekturę tego studium warto uzupełnić zapoznając się 
z opracowaniami Adriana Juspovića i Andrzeja Janeczka opublikowanymi w ramach realizacji projektu Złote 
jabłko polskiej archeologii... w 2017 r.27 

Rezultaty badaniach geofizycznych (2013) zreferował w krótkim artykule Ł u k a s z  
P o s p i e s z n y28. 

Jak już wspomniano badania w Gródku miały miejsce przede wszystkim w latach 1952-1955. 
W kolejnych rozdziałach (stanowiących część II tomu) wyniki tych prac omawiają M a r i a  C y b u l s k a, 
T o m a s z  D z i e ń k o w s k i, J a c e k  F e d u s z k a, J e r z y  K u ś n i e r z, M a g d a l e n a  
M a r c i n i a k  oraz  J a n  S i e l s k i.

Historię i organizację prac ekspedycji Kierownictwa Badań Grodów Czerwieńskich przedstawił 
J e r z y  K u ś n i e r z. Bodaj najważniejszym rozdziałem tej części książki jest studium T o m a s z a  
D z i e ń k o w s k i e g o  i  J e r z e g o  K u ś n i e r z a, w którym prezentują oni wyniki badań wału 

24 Prace takie zrealizowano w Czermnie w latach 2013-2016. Ze względów logistycznych niesposób było w tym samym czasie prowadzić badania wału 
w Gródku.

25 Rozstrzelonym drukiem podano nazwiska współautorów niniejszego tomu.
26 Wyniki tych prac zostaną opublikowane odrębnie w specjalistycznym czasopiśmie. 
27 A. Jusupović, Червенъ и ины грады´ or ´гроды Червеньскыя´? History of the domain of Cherven’ in the written record (10th-13th centuries) 

= ́ Червенъ и ины грады´ czy też ́ гроды Червеньскыя´? Dzieje ziemi czerwieńskiej w źródłach pisanych X-XIII wieku, [w:] M. Wołoszyn (red.), From 
Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s 
eastern border, 18th-21st centuries = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie 
formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII-XXI wieku, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 
3:1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2017, t. I, s. 23-98 (w druku); A. Janeczek, The territorial subdivisions 
in the region on the upper Bug River (Pobuzhe) in the High and the late Middle Ages = Struktury terytorialne górnego Pobuża w pełnym i późnym 
średniowieczu, ibidem, s. 107-157 (w druku).

28 Wyniki tych prac zostaną opublikowane odrębnie w specjalistycznym czasopiśmie.
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grodu w Gródku. O ile informacje o cmentarzysku – choć rozproszone – to jednak prezentowane były w wielu 
miejscach29 o tyle dane na temat wału publikowane są po raz pierwszy30. 

W kolejnych rozdziałach J e r z y  K u ś n i e r z analizuje znaleziska osadowe (zabytki nieruchome) 
oraz zabytki ruchome jakie odkryto na majdanie grodu (stan. 1A). W dalszej części skupia się on na średnio-
wiecznym cmentarzysku, zlokalizowanym również na majdanie. Analizy archeologiczne poświęcone stanowisku 
1A zamykają studia M a r i i  C y b u l s k i e j,  M a g d a l e n y  M a r c i n i a k  oraz  J a n a  S i e l s k i e g o 
nad fragmentami tkanin z Gródka oraz J a c k a  F e d u s z k i, który zaprezentował pochodzące z Gródka 
monety.W kolejnych, krótkich rozdziałach J e r z y  K u ś n i e r z omawia wyniki badań na stanowiskach 2, 
3, 4 oraz 5 w Gródku nad Bugiem.

Część II książki zamyka informacja o jednym z bardziej intrygujących znalezisk jakich dokonano 
w Gródku. W 1983 r. Sławomir Jastrzębski oraz Jerzy Maciejczuk natrafili w trakcie badań weryfikacyjnych 
na terenie osady kultury pucharow lejkowatych (stan. 1C) na wczesnośredniowieczny pochówek 
mężczyzny, który został wyposażony w łuk refleksyjny oraz miecz z inskrypcją (INHOMEFECT+ // 
+INGELIIRMEFCIT+)31. Grób wojownika, datowany na 1. połowę XIII w. zaprezentowali w niniejszej 
monografii B a r b a r a  C h u d z i ń s k a, J e r z y  K u ś n i e r z  i  M a r c i n  W o ł o s z y n. 

Część III książki poświęcono prezentacji wyników badań antropologicznych. 
Szkielety z cmentarzyska w Gródku nad Bugiem znalazły się po zakończeniu badań terenowych 

we Wrocławiu, w tamtejszym Zakładzie Antropologii Polskiej Akademii Nauk. W 1961 roku ukazało 
się monograficzne opracowanie tego materiału przygotowane przez zespół Teresy Belniak32. Materiał 
kostny z Gródka wykorzystywano następnie jeszcze kilkakrotnie jako materiał porównawczy w badaniach 
antropologicznych. Niestety w 1997 r. zbiór kości z Gródka został zalany w trakcie katastrofalnej powodzi, 
jaka latem nawiedziła Wrocław. Część szkieletów utracono wówczas bezpowrotnie. 

W ramach projektu Złote jabłko polskiej archeologii... śp. Stanisław Gronkiewicz, a po jego 
śmierci (7 VII 2015), Agata Cieślik uporządkowali materiał kostny pochodzący z badań w Gródku. W dwóch 
artykułach A g a t a  C i e ś l i k przedstawiła stan i perspektywy badań antropologicznych nad szkieletami 
z Gródka nad Bugiem.

Wobec utraty znaczej ilości danych w trakcie powodzi 1997 r. zdecydowaliśmy o republikacji 
wspomnianego już studium z 1961 r., w którym T e r e s a  B e l n i a k, T a d e u s z  K r u p i ń s k i, M i c h a ł  
M a g n u s z e w i c z, J a d w i g a R a u h u t oraz Z o f i a  S z c z o t k o w a omówili szkielety ludzkie 
z Gródka nad Bugiem (załącznik elektroniczny). 

W ramach prac grantowych nie ograniczyliśmy się jedynie do tradycyjnej antropologii, dzięki współpracy 
z Aleksandrą Lisowską-Gaczorek, Sławomirem Koziełem, Beatą Cienkosz-Stepańczak, Katarzyną Mądrzyk, 
Jackiem Pawlytą, Stanisławem Gronkiewicz i Krzysztofem Szostkiem do ustalenia pochodzenia osobników 
z Gródka zastosowano analizę składu izotopowego tlenu w wyizolowanych fosforanach tkanki kostnej33.

29 Por. J. Kuśnierz, Średniowieczne cmentarzysko szkieletowe na majdanie grodziska w Gródku (stan. 1A), pow. hrubieszowski, woj. lubelskie, w świetle 
zachowanej dokumentacji badań archeologicznych Komisji Grodów Czerwieńskich (1952-1955), [w:] S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz 
(red.), „In silvis, campis … et urbe”: średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis 
14, Rzeszów-Sanok (Mitel) 2011, s. 247-266; J. Kuśnierz, Das mittelalterliche Körpergräberfeld auf dem Burgwall von Gródek (altrussischer 
Volyn’) in Anbetracht der erhaltenen Grabungsdokumentation des Vorstandes zur Erforschung der Červenischen Burgen (1952-1955), [w:] 
M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (red.), Rome, Constantinople and Newly-Converted 
Europe: Archaeological and Historical Evidence, U Źródeł Europy Środkowowschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 1:2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-
Warszawa (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) 2012, t. II, s. 225-289.

30 Por. jednak L. Rauhut, Sprawozdanie z badań w 1954 r. nad konstrukcją wału grodowego w Gródku Nadbużnym, Sprawozdania Archeologiczne 2 
(1956), s. 65-68.
W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż zdaję sobię sprawę z faktu, że poważnym brakiem w realizacji projektu Złote jabłko polskiej 
archeologii... jest fakt, iż nie przeprowadzono ponownej analizy zabytków, przede wszystkim ceramiki z obiektów zalegających pod wałem. 
Z oczywistych powodów zabytki te mają kluczowe znaczenie dla datowania wzniesienia wału. Analiza tego materiału będzie możliwa dopiero po 
uporządkowaniu zbioru ceramiki z Gródka z badań dawnych, który liczy kilkadziesiąt tysięcy fragmentów.

31 S. Jastrzębski, J. Maciejczuk, Grób wczesnośredniowieczny z Gródka nad Bugiem, stan. 1C, woj. zamojskie, [w:] G. Labuda, S. Tabaczyński (red.), 
Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź (Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich/Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk) 1988, t. II, s. 55-61; W. Kozak-Zychman, Wczesnośredniowieczny grób z Gródka nad Bugiem, 
woj. zamojskie. Analiza antropologiczna, ibidem, s. 62-63.

32 T. Belniak, T. Krupiński, M. Magnuszewicz, J. Rauhut, Z. Szczotkowa, Cmentarzysko w Gródku nad Bugiem (XIII-XVII w.), Materiały i Prace 
Antropologiczne 50 (1961), s. 1-110. 

33 Por. A. Lisowska-Gaczorek, S. Kozieł, B. Cienkosz-Stepańczak, K. Mądrzyk, J. Pawlyta, St. Gronkiewicz, M. Wołoszyn, K. Szostek, An analysis of 
the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes, HOMO. Journal of Comparative 
Human Biology, 67 (2016), s. 313-327.



32

Marcin Wołoszyn

Jak już wspomniano, do najbardziej intrygujących znalezisk z Gródka należy pochówek wojownika 
odkryty w 1983 r. Niestety – jak dotąd – nie udało się nam odnaleźć szkieletu tego osobnika. W tej sytuacji 
zdecydowaliśmy się ponownie opublikować trzy opracowania przygotowane przez antropologów, którzy 
omawiają to znalezisko. Chodzi o dobrze znane archeologom studium W a n d y  K o z a c h – Z y c h m a n, 
jak i artykuły na temat analizy paleopatologicznej szkieletu z Gródka, autorstwa P a w ł a  D ą b r o w s k i e g o,  
J e r z e g o  G a r c a r k a,  M a c i e j a  K a r a s k a  i  M o n i k i  K r z y ż a n o w s k i e j oraz oceny radiologicznej 
zmian pourazowych widocznych na tym szkielecie autorstwa J e r z e g o  G a r c a r k a,  M a c i e j a  K a r a s k a,  
K r z y s z t o f a  M o r o n i a,  M o n i k i  K r z y ż a n o w s k i e j  i  P a w ł a   D ą b r o w s k i eg o34.

Czwarta część niniejszego opracowania winna była pierwotnie ukazać się w tomie od Grodów Czerwień-
skich do linii Curzona..., gdzie – jak już zaznaczyłem – Czytelnik znajdzie wspomnienia kilku uczestników prac 
z lat 1952-195535. Ostatecznie zgodę wydawnictwa Prószczyński i S-ka na ponowną publikację wspomnień 
Pawła Jasienicy udało się uzyskać dopiero jesienią 2018. 

Postaci Pawła Jasienicy (właściwie Lech Beynar [1909-1970])36 raczej nie trzeba przedstawiać. Z woli 
Kierownictwa Badań Grodów Czerwieńskich miał on dbać o prezentację wyników prac ekspedycji w mediach. 
W rezultacie na łamach powstałej w latach 1953-1956 książki Archeologia na wyrywki ukazał się tekst pt. Nad 
Huczwą i Bugiem, poświęcony badaniom Grodów Czerwieńskich37, a który zamieszczamy na stronach niniejszej 
książki. Z oczywistych powodów wśród wspomnień uczestników badań Grodów Czerwieńskich tekst P a w ł a  
J a s i e n i c y wyróżnia się barwnością stylu. 

Zamykając krótki opis przedkładanej publikacji należy jeszcze wyjaśnić, iż w podpisach do rycin nie 
podawano za każdym razem danych administracyjnych miejscowości Gródek (Gródek nad Bugiem), pojawiają 
się one we wstępnym opisie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego nad Huczwą autorstwa 
J e r z e g o  K u ś n i e r z a   i   M a r c i n a  W o ł o s  z y n a.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie normami w bibliografii podano nazwę wydawcy danej publikacji 
w formie w jakiej zamieszczono ją na stronie redakcyjnej.

Książkę zamyka indeks miejscowości, w którym Czytelnik znajdzie także dane administracyjne 
miejscowości wspominanych na kartach niniejszej książki. 

***
Trudno w tym miejscu nie odnieść się krótko do kwestii dalszych prac badawczych w regionie Grodów 

Czerwieńskich. 
W magazynach placówek muzealnych w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu wciąż 

jeszcze znajdują się niepublikowane zabytki z Czermna i Gródka. Mam nadzieję, iż ich opracowanie będzie 
możliwe w ramach realizacji projektu Złote jabłko polskiej archeologii..., część II. Wciąż należy się 
liczyć z odkryciem nowych danych dotyczących historii badań Grodów Czerwieńskich – mam na myśli 
tak archiwa polskie (m.in. archiwum Konrada Jażdżewskiego w Łodzi38), jak i zagraniczne (zwłaszcza 
archiwalia Akademii Nauk ZSRR).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa inne zagadnienia, kluczowe dla poznania regionu Grodów 
Czerwieńskich, tj. problem: 

1) kontynuacji badań terenowych w Czermnie i Gródku
     oraz 
2) stabilizacji funkcjonowania zespołu do badań Grodów Czerwieńskich, który uformował się w trakcie 

realizacji projektu Złote jabłko polskiej archeologii..., część I.
Już dla składających wniosek badawczy Złote jabłko polskiej archeologii... w 2012 r. było oczywistym, 

iż publikacja wyników badań dawnych w Czermnie i Gródku nad Bugiem nie może być celem samym 

34 Por. P. Dąbrowski, J. Garcarek, M. Karasek, M. Krzyżanowska, Analiza paleopatologiczna szkieletu średniowiecznego wojownika z Gródka nad 
Bugiem, [w:] D. Kornafel (red.), Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, Wrocław (Polskie Towarzystwo Antropologiczne) 1998, s. 177-
181; J. Garcarek, M. Karasek, K. Moroń, M. Krzyżanowska, P. Dąbrowski, Ocena radiologiczna pourazowych zmian patologicznych kośćca 
średniowiecznego wojownika z Gródka nad Bugiem, Polski Przegląd Radiologii 65:3 (2000), s. 205-207 (tytuły przedrukowywanych artykułów 
z zakresu antropologii fizycznej zostały nieznacznie zmienione).

35 Por. przyp. 2.
36 O Jasienicy i jego wizji dziejów Polski zob. A. Kierys, Polska Jasienicy. Biografia publicysty, Kraków (Universitas) 2015. Niestety wciąż brak 

studium na temat Pawła Jasienicy jako popularyzatora badań archeologicznych.
37 P. Jasienica, Archeologia na wyrywki, Warszawa (Książka i Wiedza) 1956, por. s. 116-180; P. Jasienica, Archeologia na wyrywki, Warszawa 

(Prószczyński i S-ka) 2009, por. s. 109-159; zob. także P. Jasienica, Wykopaliska, Przekrój 389 (21 IX 1952), s. 9.
38 Na znaczenie tego archiwum zwrócił mi uwagę Andrzej Kokowski w trakcie seminarium w Hrubieszowie w czerwcu 2018.
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w sobie. W ramach części I projektu przeprowadzono m.in. badania wykopaliskowe w obrębie wału 
grodu w Czermnie (stan. 1, trzy sezony, 2014-2016)39. Prace prowadzone w latach 2014-2016 wykazały 
jednoznacznie, iż zespół Jana Gurby przebadał w latach 70. XX w. jedynie wierzchnie warstwy wału. Z całą 
więc pewnością daty dendrochronologiczne uzyskane w 1997 r., które sugerowały wzniesienie umocnień 
dopiero w początkach XI w.40 i które wywołały tak wielkie zamieszanie w polskiej mediewistyce41, nie 
pochodzą z najstarszych faz umocnień wzniesionych w Czermnie! 

Problem chronologii umocnień w Czermnie i Gródku nad Bugiem będzie jeszcze przedmiotem 
wielu publikacji naszego zespołu badawczego. W tym miejscu istotne jest jednak co innego: badania 
wykopaliskowe z lat 2014-2016 jednoznacznie dowodzą, iż w przypadku studiów nad Grodami 
Czerwieńskimi niezbędnym jest prowadzenie nad Huczwą i Bugiem prac wykopaliskowych zakrojonych 
na szeroką skalę. Żaden z członków naszego zespołu nie neguje konieczności stosowania w badaniach 
Grodów Czerwieńskich nowych metod badawczych – dotyczy to tak refleksji teoretycznej, jak i np. 
stosowania najnowszych osiągnięć z zakresu tzw. badań nieinwazyjnych. Należy jednak wyraźnie 
stwierdzić, iż bez organizacji „zwykłych” prac wykopaliskowych w Czermnie i Gródku nie uzyskamy 
odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące chronologii obu zespołów. Niestety od 2018 roku badania 
wykopaliskowe nie mogą być już finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
Mam nadzieję, że będzie to możliwe dzięki wsparciu innych instytucji finansujących badania naukowe 
w Polsce.

I drugie zagadnienie. Badania na terenie Grodów Czerwieńskich są realizowane obecnie przez bardzo 
duży, liczący kilkadziesiąt osób zespół. Są wśród nas przedstawiciele nauk przyrodniczych, technicznych, 
jak i humanistycznych. Podkreślić należy, iż nasz zespół składa się w ogromnej mierze z naukowców 
spoza Lubelszczyzny. Na dłuższą metę nie może on funkcjonować jedynie dzięki grantom, konieczna jest 
jego stabilizacja organizacyjna. Jest to istotne także wobec skali zainteresowania problematyką Grodów 
Czerwieńskich. Ma ona dobrą, ale i złą stronę: nielegalne poszukiwania za pomocą wykrywaczy do metali są 
wciąż poważnym problemem (zwłaszcza w przypadku Czermna). Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem 
byłoby wykupienie z rąk osób prywatnych gruntów, na których znajdują się oba zespoły osadnicze i utworzenie 
placówki łączącej skansen z ośrodkiem badawczym. Prawdopodobnie najlepszym wzorem w skali Polski jest 
Ostrów Lednicki i tamtejsze Muzeum Pierwszych Piastów42. 

***
Przygotowywanie ostatniej części wstępu do książek jest zawsze bardzo przyjemne. Służy wszak 

złożeniu podziękowania osobom, bez których dane opracowanie by nie powstało.
Dziękuję przede wszystkim wszystkim Autorkom i Autorom za wykonane badania i opracowania 

przekazane do druku. Podziękowania te adresowane są także do osób, które zgodziły się na przedruk ich 
starszych studiów. 

Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o zespole, który prowadził prace w Gródku nad Bugiem 
w latach 1952-1955. Oczywiste są zasługi jakie dla rozpoznania Grodów Czerwieńskich położyli luminarze 
ówczesnej archeologii, mediewistyki, tacy jak Aleksander Gieysztor czy Konrad Jażdżewski. W tym miejscu 
chciałbym jednak wyeksponować wartość pracy osób mniej znanych. Wówczas, w trakcie badań w Grćdku 
byli to ludzie młodzi, bez większego doświadczenia. To ich znakomite notatki, opracowania, rysunki, 
fotografie zadecydowały o tym, że przygotowanie niniejszego opracowania było możliwe. Wymienić należy 
tu następujące osoby: 

39 Por. M. Wołoszyn, Cherven’ Towns that is the golden apple of Polish archaeology… (zob. przypis 1), Ryc. 15-23.
40  J. Gurba, A. Urbański, Nowe materiały do datowania drewnianych konstrukcji zespołu grodowego „Czerwień” w Czermnie nad Huczwą, Archeologia 

Polski Środkowo-Wschodniej 3 (1998), s. 159-165; M. Kara, M. Krąpiec, Możliwość datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan badań 
dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski, [w:] H. Samsonowicz (red.), Ziemie 
polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków (Universitas) 2000, s. 303-327, zwł. s. 308; A. Urbański, Nowe 
datowanie grodziska w Czermnie nad Huczwą, [w:] A. Buko, Z. Świechowski (red.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu 
Gnieźnieńskiego, Warszawa (Zakład Wydawniczy Letter Quality) 2000, s. 239-243.

41 E. Kowalczyk, Momenty geograficzne państwa Bolesława Chrobrego. Na styku historii i archeologii, Kwartalnik Historyczny 57 (2000), s. 41-76, 
zwł. s. 56; J. Tyszkiewicz, The Oldest Border of the Piast State – an attempted Summary, Questiones Medii Aevi Novae 9 (2004), s. 183-204, zwł. 
s. 195; M. Matla-Kozłowska, Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, 
Poznań (Wydawnictwo Poznańskie) 2008, zwł. s. 170-219.

42 Prace w kierunku stworzenia tego typu placówki zostały podjęte, choć jest oczywistym, iż realizacja tych zamierzeń zajmie wiele lat; por. M. Florek, 
Kompleksy archeologiczne w Czermnie pow. Tomaszów Lubelski i Gródku pow. Hrubieszów. Stan obecny i perspektywy ochrony, Raport 13 (2018) 
s. 97-112.
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Witold Bender  w 1955 r. kierował pracami na grodzisku (stan. 1A, ćwiartka c8), prowadził 
zbiorczy dziennik prac (1955), dokumentację kreślarską oraz upoważniony 
był do zastępowania Zdzisława Rajewskiego w kierowaniu pracami 
terenowymi;

Tadeusz i Stanisław Biniewscy  fotografowie, bez ich zdjęć “siedzielibyśmy w lesie”; ogromną większość 
fotografii zawdzięczamy Tadeuszowi; w 1955 r. Stanisław jest wymieniony 
jako jedyny fotograf i prowadzący inwentarz zdjęć;

Zbigniew Bukowski  kierował badaniami w Gródku, na stan. 4 i 5; zachowały się szkice, notatki, 
krótkie sprawozdania;

Edward Dąbrowski  w 1952 kierował pracami na ćwiartkach „a” i „b” na grodzisku (stan. 1A), 
prowadził też zbiorczy dziennik prac;

Ewa Eichlerówna (później – Kierzkowska)  kierowała badaniami grodzisku (stan. 1A), ćwiartki d4, d6, d8 
i e8; w 1955 r. prowadziła księgę inwentarzową zabytków wydzielonych, 
pozostawiła wstępne opracowanie ozdób z grodziska; 

Maria Gądzikiewicz  w 1953 współudział w badaniach stanowiska 2; w 1954 kierowała tymi 
badaniami, w 1954 kierowała też badaniami na grodzisku (stan. 1A), 
ćwiartka b4; 

Barbara Gąssowska  prowadziła badania na grodzisku (stan. 1A), ćwiartka d1 i d2;
Jerzy Gąssowski kierował pracami na stan. 3 (1952-1953), istnieje krótki maszynopis 

sprawozdania; ponadto kierował w 1953 r. badaniami na stan. 4, zachował 
się jego dziennik prac; 

Jerzy Głosik  1954 – znakomite zapiski ze szkicami z badań na grodzisku (stan. 1A), 
ćwiartki c4, c6, c8; 

Marian Gozdowski  kierował badaniami na grodzisku (stan. 1A), ćwiartki a1; c1; d1; d2; 49; 50; 
Ludmiła Graba-Łęcka  kierowała pracami na grodzisku (stan. 1A), w obrębie ćwiartki „i” 

(1952 r.);
Jerzy Halicki prowadził księgi inwentarza polowego zabytków wydzielonych (1952-

1954);
Z. Husarski (imię nie ustalone)  współkierował z Marią Gądzikiewicz pracami na stanowisku 2 

(1954 r.);
Kazimierz Kierzkowski  kierował badaniami na grodzisku (stan. 1A), ćwiartki a3, b3, c3, w 1954 r. 

prowadził księgę dokumentacji fotograficznej i konserwację bieżącą 
przedmiotów;

Piotr Komorowski  kierował badaniami na grodzisku (stan. 1A), ćwiartki a3, b3, c3 oraz d3, 
w 1955 prowadził kronikę i inwentarz pobranych próbek;

Jan Kowalczyk  znakomita dokumentacja badań na stan. 2; w 1952 r. kierował pracami na 
grodzisku (stan. 1A), ćwiartki g i h;

Maria Kozłowska  współkierowała z Lechosławem Rauhutem badaniami wału grodziska 
(stan. 1A); 

Tadeusz Malinowski  wspaniałe kolorowe mapki stan. 4 i 5, krótkie sprawozdanie z badań 
w maszynopisie;

Jerzy Okulicz  kierował pracami na grodzisku (stan. 1A) w ramach ćwiartek a4, a6, f1 oraz 
działek wydzielonych 199, 200, 299, 300; w 1954 r. prowadził inwentarz 
próbek i znalezisk powierzchniowych, pozostawił wstępne opracowanie 
zabytków luźnych ze stan. 1A; 

Zdzisław Rajewski  sprawował ogólne kierownictwo naukowe nad pracami w Gródku oraz 
odpowiedziałny był za opracowania naukowe43;

Jadwiga Rauhutowa  kierowała w 1953 r. badaniami stan. 2, zaś na grodzisku (stan. 1A) ćwiartką 
b6; 

43 Rzecz jasna spośród wymienionych tu osób Rajewski miał najlepszą pozycję zawodową.
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Lechosław Rauhut w 1952 r. kierował pracami na grodzisku (stan. 1A), ćwiartki e oraz f; 
w 1953 i 1954 prowadził zbiorcze dzienniki prac na stan. 1A oraz kierował 
badaniami wału grodziska (stan. 1A, ćwiartki j, k, l); 

Stanisław Tabaczyński  w 1952 r. kierował pracami na grodzisku (stan. 1A), ćwiartki c oraz d;
Halina Zięcik  Gródek, stan. 1A – badała ćwiartki e4 oraz e6; prowadziła sekretariat 

i kronikę.

Usystematyzowanie tego ogromnego zbioru danych nie byłoby możliwe gdyby nie Jerzy Kuśnierz – 
autor lub też współautor ogromnej większości publikowanych tu artykułów. 

Graficzna forma poszczególnych artykułów wiele zawdzięcza pracy Rafała Ratajczaka, przede wszystkim 
jednak Jolanty Ożóg i Ireny Jordan. Ta ostatnia przygotowała także książkę do druku (dokonała łamania 
monografii). Wcześniej jednak obie Panie – niezmordowanie – poprawiały nadesłane im rysunki, zdjęcia. 

Porządkowanie archiwaliów Kierownictwa Badań Grodów Czerwieńskich, jakie znajdują 
się w Muzeum Zamojskim w Zamościu nie byłoby możliwe gdyby nie Pracownicy tej placówki: Andrzej 
Urbański a zwłaszcza Jerzy Kuśnierz. Od 2017 roku segregacja tych materiałów stała się codziennością dla 
Mariusza Dziekańskiego, a zwłaszcza Katarzyny Kuźniarskiej. Prace porządkowe nie są czymś specjalnie 
prestiżowym, ale to one umożliwiają realizację dalszych, stricte naukowych działań.

Agata Cieślik oraz Katarzyna Kuźniarska wielokrotnie służyły pomocą w poszukiwaniach 
niepublikowanych tekstów z zakresu antropologii fizycznej, które dotyczyły Gródka nad Bugiem. Pomagały 
także (zwłaszcza Katarzyna Kuźniarska) w ich redakcyjnej obróbce. 

W 2018 r. Tomasz Dzieńkowski bardzo sprawnie wyselekcjonował i opracował materiał kluczowy dla 
opisu badań na wale w Gródku.

Tłumaczenia na język angielski zostały wykonane przede wszystkim przez Pawła Wita Zagórskiego, 
a także Piotra Godlewskiego oraz Annę Kinecką i Annę Sosenko. Starali się oni najlepiej jak potrafili 
wyrazić w języku angielskim sens informacji przekazywanych przez Autorów poszczególnych opracowań, 
o ostatecznej formie artykułu, o doborze właściwych sformułowań zawsze jednak decydowali Autor/
Autorzy. 

Zupełnie specjalne podziękowania należą się Pani Barbarze Chudzińskiej, która z cierpliwością, wiedzą 
i – nie gasnącym (!) – zapałem korygowała nadesłane przez Autorów opracowania. Mam pełną świadomość, 
iż bez Jej pomocy nie udało by się ukończyć książki o Gródku nad Bugiem w 2018 r.

Chciałem jednak wyraźnie podkreślić, iż forma niektórych artykułów jest nieco odmienna od pozostałych 
– wynika to z decyzji Autorów tych opracowań. 

Korekta książki nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie i systematyczność Juliane Sellenk.
Trudno nie wspomnieć w tym miejscu Aleksandra Musina, który jak zawsze służył swoją wiedzą 

i pomocą. Przy analizie monet z Gródka swą wiedzą służył Jarosław Bodzek oraz Mateusz Woźniak.
Recenzentami niniejszego wydawnictwa byli Sebastian Brather (Fryburg Brygowijski) oraz Béla Miklós 

Szőke (Budapeszt). Obu badaczom serdecznie dziękuję za poświęcony czas i wszelkie uwagi pod adresem 
niniejszego opracowania.

Niniejsza publikacja ukazuje się w serii wydawanej przez ośrodek badawczy w Lipsku (od 2017 Leibniz-
Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk (Kraków-Warszawa) oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów). 
Serdecznie dziękuję władzom wspomnianych placówek (Lipsk: Christian Lübke, Matthias Hardt, Arnold 
Bartetzky; Warszawa: Jerzy Maik, Dariusz Główka, Tomasz Herbich; Rzeszów: Sylwester Czopek, Andrzej 
Rozwałka, Michał Dzik) za życzliwe wsparcie. Trudno tu nie wspomnieć o pracownikach administracji 
w Krakowie, Lipsku, Rzeszowie i Warszawie, którzy na wiele sposobów wspomagają realizację badań nad 
Grodami Czerwieńskimi (Lipsk: Anja Fritzsche, Ewa Tomicka-Krumrey; Kraków-Warszawa: Janina Flisiuk, 
Beata Kita, Joanna Krużel; Rzeszów: Joanna Berdowska, Bożena Pomianek, Magdalena Rzucek).

Jak już wspomniano realizacja projektu Złote jabłko polskiej archeologii... w latach 2016-2018 nie 
ograniczała się jedynie do prac redakcyjnych.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Bartłomiejowi Barteckiemu oraz Annie 
Hyrchale z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie za pomoc w trakcie prac wykopaliskowych 
w Gródku latem 2018 r.
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Wspomniałem już o organizacji corocznych seminariów na temat Grodów Czerwieńskich. Spotkania 
te nie odbyłyby się gdyby nie Zbigniew Kubiatowski, systematycznie wspierający nas w pozyskiwaniu 
środków finansowych. Ich realizacja w latach 2016-2018 nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc wielu 
osób; w przypadku seminarium w Krakowie (2016) – Anny Bochnak, Mirosława P. Kruka oraz Michała 
Wojenki, w przypadku spotkania w Zamościu (2017) – Andrzeja Urbańskiego, a z kolei seminarium 
w Hrubieszowie (2018) – Bartłomieja Barteckiego i Anny Hyrchały. Za pomoc w organizacji konferencji 
dziękuję także Mariuszowi Dziekańskiemu, Tomaszowi Dzieńkowskiemu i Katarzynie Kuźniarskiej. 
Żadne z tych spotkań nie doszłoby jednak do skutku gdyby nie pracowitość i zmysł organizacyjny Iwony 
Florkiewicz. 

***
Podobnie jak w przypadku książki prezentującej wyniki badań dawnych w Czermnie publikacja na 

temat Gródka nie przynosi odpowiedzi na najważniejsze pytanie, a więc o chronologię funkcjonowania tego 
zespołu grodowego. Projekt Złote jabłko polskiej archeologii... służył przede wszystkim wprowadzeniu do 
obiegu naukowego danych archiwalnych na temat wczesnośredniowiecznego Gródka nad Bugiem. Dalsze 
studia nad Gródkiem-Wołyniem nie są możliwe bez podjęcia tam systematycznych prac wykopaliskowych 
– wierzę, że do nich dojdzie44. 

Lipsk-Rzeszów, 29 sierpnia 2018
Marcin Wołoszyn 

44 W tym miejscu należy podkreślić, iż konieczna jest kontynuacja prac dotyczących cmentarzyska w Gródku nad Bugiem. Weryfikacja danych 
z badań z lat 1952-1955 jest utrudniona m. in. w związku ze zniszczeniem części zbioru w trakcie powodzi w 1997 r. Obecnie inwentaryzowane są 
szczątki z Gródka przechowywane w Uniwersytecie Wrocławskim (prace te koordynuje Agata Cieślik). W latach 2013-2019 wykonano datowanie 
25 pochówków z Gródka nad Bugiem. Uzyskane daty dowodzą, iż cmentarzysko datować należy przede wszystkim na XI-XIII w. Rezultaty tych 
prac zostaną opublikowane możliwie szybko.
Przygotowanie studium na temat ceramiki z Gródka możliwe będzie dzięki przyznaniu – jesienią 2018 – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego środków na kontynuację badań nad Grodami Czerwieńskimi (projekt nr 11H 18 0344 86; Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły 
grodowe w Czermnie i Gródku [Grody Czerwieńskie], część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych). 
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Fig. 1. Conference posters for meetings organised in the series Cherven’ Towns – golden apple of Polish archaeology…; 
graphic design by M. Bujak.

a – conference in Kraków (2016); b – conference in Zamość (2017).
Ryc. 1. Plakaty konferencji organizowanych w ramach cyklu Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii...; 

autor plakatu M. Bujak.
a – konferencja w Krakowie (2016); b – konferencja w Zamościu (2017).

a

b
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Fig. 2. Conference poster for a meeting organised in the series Cherven’ Towns – golden apple of Polish archaeology…; 
(Hrubieszów 2018; graphic design by M. Bujak) and a reconstruction of the Battle on the Bug (22nd July 1018), 

organised by the Father Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów (21st-22nd July 2018; Photo by D. Szczepański).
a – conference poster; b – battle reconstruction.

Ryc. 2. Plakat konferencji zorganizowanej w ramach cyklu Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii... 
(Hrubieszów 2018; autor plakatu M. Bujak) oraz rekonstrukcja bitwy nad Bugiem (22 VII 1018) 

zorganizowana przez Muzuem im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (21-22 VII 2018; fot. D. Szczepański).
a – plakat konferencji; b – rekonstrukcja bitwy.

a

b
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Fig. 3. Czermno, Tomaszów Lubelski district. An archaeological workshop for the youngest residents of Czermno, 
organised by Katarzyna Radziwiłko in collaboration with the Czermno – Cherven’ Town Association. July 2018; 

Photo by E. Nawrot Dysznik.
a – K. Radziwiłko presenting a 3D model of the stronghold (stronghold at Cherven’ in the background); 

b – K. Radziwiłko presenting selected artefacts from the excavation works; 
c – a reconstruction of the stronghold prepared by the workshop participants.

Ryc. 3. Czermno, pow. Tomaszów Lubelski. Warsztaty archeologiczne dla najmłodszych mieszkańców Czermna 
zorganizowane przez K. Radziwiłko we współpracy ze Stowarzyszeniem Czermno – Gród Czerwień. Lipiec 2018;

 fot. E. Nawrot Dysznik.
a – K. Radziwiłko prezentuje model 3D grodziska (w tle gród Czerwień); 

b – K. Radziwiłko prezentuje wybrane zabytki z badań wykopaliskowych; 
c – rekonstrukcja grodu przez uczestników warsztatów.

a

b

c
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Fig. 4. Gródek upon the Bug River. Excavation works in July 2018; Photo by M. Dziekański.
a – excavation’s trench; b – excavation’s team (in the photo, from the left: Tomasz Dzieńkowski, Marcin Wołoszyn, 

Karolina Szymula, Edyta Charyza, Andrzej Niemiec, Katarzyna Kuźniarska).
Ryc. 4. Gródek nad Bugiem. Badania wykopaliskowe w lipcu 2018 r.; fot. M. Dziekański.

a – wykop badawczy; b – ekipa wykopaliskwa (na zdjęciu od lewej: Tomasz Dzieńkowski, Marcin Wołoszyn, 
Karolina Szymula, Edyta Charyza, Andrzej Niemiec, Katarzyna Kuźniarska). 

a

b




