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uwagą zwracają ażurowa zawieszki, zawieszki ozdobione "malinkami", 
krzyżyki różnej formy, lamule, pierścienie wite, pierścienie lite, 
taśmowe, ozdobione oczkami ze szkła oraz dośó osąsto paciorki.

V materiale rzeosowym wyraśnie zaznaczają slą wpływy ruskie. 
Chronologia znalezisk - HI-IIII wiek.

TOMIOB, pow. Dzierżoniów patrz okres neolitu

TRKPOZA, pow. Sanok Muzeum w Krośnie

Badania prowadził mgr Józef Janowski. Finansowało 
Muzeum w  Krośnie. Trzeol sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne ’/IX w./.

Wczesnośredniowieczne oiałopalne omentarsyeko kurhanowe znaj
duje eią niemal u szosytu góry, z którą od wsohodu i południowego 
weohodu sąsiadują dwa wyniesienia oddzielone głąbokim parowem. Wy
niesienia położone są po lewej stronie Sanu, a od zabudowań wsi 
oddalone w kierunku półnoonym około 1 km. la kulminacji obydwu wy
niesień znajdują slą grodziska* Obydwa grodziska poohodzą prawdo
podobnie z okresu wozesnośredniowleoznego. Ioh śolślejssa chrono
logia nie została Jessose określona.

Tegoroczne praoe wykopaliskowe były kontynuaoją badań z lat 
1961-1963. W roku sprawozdeswezym badaniami objąto dwa kurhany. 
Wewnątrz jednego z kurhanów na wysokośol Jego podstawy stwierdzono 
warstwą drobnych wągli drzewnyoh. Miąższość ioh wynosiła od 2-5 on 
1 obejmowała niemal óałą powierzchnią podstawy kurhanu. Pomiądzy 
wąglaml zalegały drobne, bardzo silnie przepalone kośol oraz duża



-  312 -

ilość drobnych fragmentów naczyń. Fojedyńcze fragmenty naczyń, 
przepalonyoh kośol ludzkich oraz drobne węgle drzewne zalegały w 
różnych wyaokościaoh nasypu kurhanowego. W kurhanie następnym stwier
dzono jedno niewielkie skupisko ceramiki, zlokalizowanej przy obwo
dzie nasypu, nlewlelkę ilość węgli drzewnych oraz przepalona kłodę 
drzewa* niewielkie skupisko drobno przepalonych kości złożone przy 
obwodzie kurhanu, zawierało również pojedyńcze drobne fragmenty 
naozyń.
Wymiary kurhanówi
kurhan nr 4« długość - 5*64 m, szerokość - 5.3f m. wysokość - 1.10 m 
kurhan nr 5» długość - 4.08 m. szerokość - 4.78 m, wysokość - 0*90 m 

Niezależnie od powyższyoh warto dodać, że badania wozesnośred- 
niowieoznego omentarzyska kurhanowego w Trepczy,pow. Sanok ea wstę
pem do prao kompleksowyoh, które w przyszłości obejma również oby
dwa grodziska*

TRZSSft - "Podworne" patrz okres neolitu
pow. tamobrzeg

TTLICB. pow. Zgorzsleo Pracownia jLroheologiozno-
Eonserwatorska P.P. FEZ 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Dariusz Członkowski przy udziale 
mgr Marii Plkullńsklej. Finansował WEZ we Wrooławlu. 
Pierwszy sezon badań.Grodzisko wczesnośredniowieczne.

Badania miały oharakter ratowniczy. Grodzisko znajóuje się w


