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grodzisko wczesnośredniowieczne (IX?—XIII w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z rabowaniem stanowiska przez poszuki

waczy skarbów, przeprowadzone w dniach od 6  lipca do 19 września przez mgr. Jerzego Gi- 
nalskiego (PSOZ i Muzeum Historyczne w Krośnie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Stanowisko odkryte w 1958 r. było dotąd badane tylko odkrywkowo i powierzchnio
wo. W sezonie 1996 przebadano obszar 175 m2, zakładając wykop 1 w najwyższej, południo
wej części majdanu, najbardziej zdewastowanej, a zarazem najbogatszej w zabytki.

Grodzisko „Fajka" (st. 2) wraz z sąsiadującym grodziskiem „Horodna” (st. 1) oraz cmen
tarzyskiem kurhanowym (st. 3) tworzy wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy. Samo 
grodzisko zajmuje obszar około 5 ha i ma kształt wydłużonego owalu. Dookolnym wałem 
otoczony jest tylko majdan, a od zachodu, południa i częściowo od północy zostało zabezpie
czone czterema liniami umocnień. Wykonano plan warstwicowy grodziska i zrobiono szereg 
zdjęć lotniczych. Badania wykopaliskowe zostały poprzedzone szczegółową penetracją obiek
tu za pomocą wykrywacza metali, dzięki czemu ze ściółki leśnej pozyskano interesujące zaby
tki. Do wyjątkowo cennych zaliczyć należy brązowy krzyżyk-relikwiarz zawierający wewnątrz 
relikwię (ułamek meteorytu!), fragment innego enkolpionu, ozdoby brązowe i srebrne, w tym 
kołt stanowiący parę z egzemplarzem odzyskanym od poszukiwacza skarbów. Na podgrodziu 
znaleziono skarb przedmiotów żelaznych (miska typu śląskiego, czekan, topór, ciosła, półko- 
sek, dwie pary nożyc) oraz depozyt narzędzi rolniczych (radlica, krój podłużny), które pocho
dziły z 2 połowy IX lub z początku X w. i nawiązywały niewątpliwie do środowiska wielkomo 
rawskiego. W  wykopie, tuż pod kilkucentymetrową warstwą ściółki leśnej, natrafiono na 
ogromną ilość rumoszu skalnego, składającego się z kamieni piaskowcowych różnej wielko
ści. Część kamieni układała się w regularne, podwójne rzędy, tworzące czworokątny zarys 
orientowanej budowli z niewielkim, prostokątnym prezbiterium od strony wschodniej (cał
kowite wymiary obiektu: 8,40 x 5,60 m). Piaskowce nie nosiły śladów obróbki, układano je 
bez zaprawy — w jednym z narożników pomiędzy rzędami natrafiono na spaloną belkę. W  ru
moszu znaleziono również kilkaset gwoździ żelaznych. Mamy tu zatem do czynienia z relikta
mi drewnianego obiektu sakralnego o konstrukcji zrębowej, z dachem pokrytym najprawdo
podobniej gontem. Wokół budowli i pod nią odkryto cmentarzysko grobów szkieletowych 
w układzie rzędowym (w samym obiekcie sakralnym pochówków nie było). Interesująca była 
konstrukcja grobów: jamy wykuwano w podłożu skalnym i obstawiano dodatkowo kamie
niami, a często nakrywano je także płytami piaskowcowymi. Orientacja pochówków odpo
wiadała dokładnie zorientowaniu świątyni, przy czym głowy skierowane były zawsze na za
chód. Szkielety zachowały się przeważnie źle (niejednokrotnie pozostały z nich tylko kości 
czaszki czy fragmenty kości długich) lub nie zachowały się wcale. Powodem było bardzo pły
tkie zaleganie grobów (średnia głębokość od 25 do 40 cm) i zniszczenie tej części stanowiska 
przez poszukiwaczy skarbów. Przebadano 16 pochówków, na ogół nie zawierających wyposa
żenia. Pozyskany w tym sezonie materiał zabytkowy pochodził głównie z ostatnich faz wczes
nego średniowiecza (ΧΙΙ-połowa XIII w.). Były w nim m.in.: pozłacany pierścień srebrny zdo
biony motywami krzyża w technice niello (grób 16), para srebrnych, bogato zdobionych kol
czyków i kilkadziesiąt szklanych paciorków (grób 7), brązowy krzyżyk jerozolimski, duży (po
nad 0 ,1 2  kg) siekaniec srebrny, klucze żelazne, groty strzał i bełtów, liczne fragmenty naczyń 
wczesnośredniowiecznych, ułamki tygielków, bryłki stopionego brązu cynowego. Wśród ma
teriału ceramicznego znalazły się też fragmenty naczyń z epoki brązu oraz grafitowy brzeg 
naczynia z okresu lateńskiego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Historycznym w Sanoku. Wy
niki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych” i w „Acta Archaeo- 
logica Carpathica". Badania będą kontynuowane.

TRZCINICA, st. 1,
gm. Jasło, 
woj. krośnieńskie, 
AZP 109-71/2

osada obronna grupy pieszowskiej kultury mierzanowickiej i kultury Otomani-Füze- 
sabony (wczesna epoka brązu, XX-XIV w. p.n.e.)

grodzisko wczesnośredniowieczne (780 r .- l  pol. XI w.)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 czerwca do 15 listopada przez 

mgr. Jana Gancarskiego (Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli). Finansowane przez Komitet 
Badań Naukowych.
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