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Na okładce: Biżuteria z brązu ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Fot. D. Szuwalski.

WSTĘP
W zbiorach archeologicznych Muzeum Historycznego w Sanoku znajduje się niezbyt liczna grupa zabytków wykonanych z brązu, datowanych na epokę brązu
i wczesną epokę żelaza, oraz dwa zabytki żelazne, współwystępujące z brązowymi, z początku nowej epoki metalu (żelaza). Ponieważ zostały skatalogowane zabytki
z epoki kamienia, znajdujące się w naszych zbiorach1,
wydaje się niezbędne przedstawienie listy narzędzi, broni, ozdób i tzw. skarbów z kolejnego okresu, kiedy to
znajomość metalu dokonała ogromnych zmian cywilizacyjnych. Aby uzmysłowić, jak ceniony był metal, posłużę się relacją Homera – cena niewolnicy wynosiła
4 byki, a miedziany trójnóg kosztował 12 sztuk bydła.
W okresie przedwojennym w zbiorach powstałego
w 1934 r. Muzeum w Sanoku (ówcześnie Muzeum Ziemi
Sanockiej) znajdował się tylko jeden zabytek reprezentujący epokę brązu, a mianowicie naszyjnik wykonany
z brązu, podarowany przez T. R. Żurowskiego, który stanowił jeden z elementów skarbu pochodzącego z Zagórza, pow. Sanok. Inne depozyty przedmiotów z brązu,
ukryte intencjonalnie w ziemi, w języku archeologicznym zwane skarbami, znajdowane w okolicy Sanoka:
w Zarszynie, pow. Sanok, jeszcze w XIX w. i w Tyrawie
Solnej, pow. Sanok, w 1938 r., przekazywane przez
znalazców trafiały do innych muzeów. Dopiero 1940 r.
przyniósł sanockiemu Muzeum obfitość zabytków archeologicznych, zarówno ceramicznych, jak i metalowych –
z brązu. W archiwum muzealnym znajduje się korespondencja i protokoły dotyczące znalezisk i przekazania
glinianych naczyń grobowych i brązów odkopanych
w Bachórzu-Chodorówce, pow. Rzeszów, w trakcie
budowy niemieckiej strażnicy granicznej (fot. 1). Mistrz
ciesielski Jan Kłak z Jarosławia, pracujący przy budowie,
powiadomił Muzeum o odkryciach urn, które robotnicy wyrzucali bądź sprzedawali w pobliskim Dynowie.
Ekipa ukraińskiego wówczas Muzeum w Sanoku, złożona z jego dyrektora L. Getza oraz pracowników:
I. Dobriańskiej i S. Stefańskiego, rozpoczęła jesienią
1940 r. ratownicze prace wykopaliskowe, kontynuowane
w 1941 r., wybierając zabytki ze zniszczonych grobów
i badając 30 nienaruszonych pochówków. Stanowisko
wizytował dr A. Nowotny z Krakowa i dr W. Radig,
któremu zawdzięczamy pierwsze opublikowane infor-

macje. W archiwum muzealnym zachowały się też zdjęcia
z terenu odkryć, rejestrujące prace eksploracyjne (fot. 2-3)
i oględziny zabytków dokonane przez dr. A. Nowotnego
(fot. 4). Część zabytków zaginęła w okresie wojny.
Zarówno te zachowane, jak i pochodzące z późniejszych
badań, które trafiły do Muzeum, wraz z całym inwentarzem rozproszonym po innych muzeach zostały opublikowane przez badacza tej największej nekropolii na
Pogórzu Karpackim – M. Gedla2.
Inne zabytki wykonane z brązu są luźnymi, przypadkowymi znaleziskami i darowiznami odkrywców,
z wyjątkiem fragmentu szpili brązowej pochodzącej
z cmentarzyska w Sanoku-Olchowcach, pow. Sanok,
badanego wykopaliskowo przez autorkę, i brązowych
zabytków trepczańskich pozyskanych w trakcie badań J. Ginalskiego na grodzisku „Horodyszcze”, gdzie
pod warstwami późniejszymi, tj. z okresu lateńskiego i wczesnośredniowiecznego, natrafiono na osadę
obronną z epoki brązu.
ANALIZA
Narzędzia
W zbiorach znajdują się dwa egzemplarze siekierek
reprezentujące dwa typy: jeden – z podwyższonymi
brzegami, z Trepczy, i drugi – z tulejką, z Czerteża.
J. Kostrzewski i K. Moskwa siekierki z podwyższonymi brzegami kwalifikują do typu północnoniemieckiego i datują na III OEB3. W. Blajer, analizując
skarby z wczesnej epoki brązu4, posługując się klasyfikacją A. Szpunara5, egzemplarze smukłe z zaokrąglonym obuchem, o słabo wygiętych bokach i płaskiej
rynnie, zalicza do typu Grodnica i datuje na fazę Br B
(wg R. Reineckego). Za obu ostatnimi autorami J. Gancarski i J. Ginalski potwierdzają przynależność siekierki z Trepczy do typu Grodnica i jej podobieństwo do
typu Gołota, tj. z przełomu I/II OEB6. Kulturowo siekierka ta wykazuje proweniencję zakarpacką i można
ją przypisać kulturze Otomani-Füzesabony (ryc. 1:1),
której obronna osada usytuowana została na trepczańskiej górze. Dodatkowo chronologię osady i siekierki
potwierdza ceramika z wczesnej epoki brązu i radiowęglowe datowanie belki z umocnień (Ki – 6789, 3055 +
80 BP; 1520 + 87 cal/BC).
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M. Zielińska 1996, Kamienne i krzemienne narzędzia. Katalog zbiorów, Sanok.
M. Gedl 1994, Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu-Chodorówce, Kraków.
J. Kostrzewski 1964, Skarby i luźne znaleziska metalowe od eneolitu do wczesnego okresu żelaza górnego i środkowego dorzecza Wisły
i górnego dorzecza Warty, Przegląd Archeologiczny 15, s. 12; K. Moskwa 1976, Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce, Rzeszów, s. 44.
4 W. Blajer 1990, Skarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich, s. 23, tabl. LVIII:5-6.
5 A. Szpunar 1987, Die Beile in Polen I, Prähistorische Bronzefunde, Abt. IX, s. 53-54, 58, tabl. 16:295, 17:312.
6 J. Gancarski, J. Ginalski 2001, Osada obronna z wczesnej epoki brązu w Trepczy koło Sanoka, [w:] Neolit i początki epoki brązu w Karpatach
Polskich, red. J. Garncarski, Krosno, s. 311-312; Gancarski 2002, Kultura Otomani-Fűzesabony po północnej stronie Karpat, [w:] Między
Mykenami a Bałtykiem, Krosno-Warszawa, s. 118, fot. 134.
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Fot. 1. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów. Budowa niemieckiej strażnicy granicznej w obrębie cmentarzyska ciałopalnego. Fot. S. Stefański.

Siekierka z Czerteża – dziobata, z tulejką, o asymetrycznym wylocie, z uszkiem i bez zdobień (ryc. 3:2)
– zaliczona została przez K. Moskwę do typu III –
generalnie formę siekierek z tulejką przypisuje się
schyłkowi III i 1. połowie IV okresu brązu7. Wg J. Kuśnierza pojawiły się one na Węgrzech w skarbach kultury pilińskiej, różniąc się zdobieniem lub jego brakiem
i były użytkowne w niezmiennej formie oraz proporcjach od końca II do końca IV OEB8. Siekierkę z Czerteża datuje na koniec III EB (Br D do Ha B2).
W starszych opracowaniach znalezisk brązowych
K. Żurowski siekierki tego typu, występujące głównie
na Rusi Zakarpackiej, we wschodniej Słowacczyźnie,
w północno-wschodnich Węgrzech oraz w północnym
Siedmiogrodzie, zalicza do pospolitych zabytków w młodszej epoce brązu – od 2. połowy IV do początku V okresu,

7
8

a nad górnym Dniestrem tylko w IV okresie9. Podobnie
twierdził T. Sulimirski, a obecnie I. Strakosova10.
J. Kuśnierz, biorąc pod uwagę brak zdobionych siekierek tego typu w południowo-wschodniej Polsce, ich
popularność na terenach naddniestrzańskich, twierdzi,
że podstawowa forma (o której wyżej) dociera na te obszary najkrótszą drogą znad Cisy, w górę rzeki Laborec
i Ondava, przez Przełęcze Łupkowską i Dukielską. Szlak
ten sugeruje analiza kartograficzna znalezisk słowackich nad wspomnianymi rzekami i polskich nad Sanem,
w tym egzemplarza z Czerteża11. Pozostaje jeszcze do
rozstrzygnięcia problem pochodzenia wytwórców narzędzi. Według wielu badaczy zarówno lokalne formy,
jak i nie udane w trakcie odlewu okazy świadczą, że
nie wszystkie były importami, a jedynie ich pierwowzory inspirowały miejscowych odlewców12.

K. Moskwa 1976, op. cit., s. 44-45, 177-178 – tam literatura.
J. Kuśnierz 1989, Dziobate siekierki z tulejką jako wyraz kontaktów ludności grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z obszarami wschodniej części Kotliny Karpackiej, [w:] Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, red. Muzeum Okręgowe, Rzeszów, s. 145-147, tabl. 1-2; por. też:
A. Mozolics 1973, Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens, Budapest, taf. 77:1-2.
9 K. Żurowski 1949, Zabytki brązowe z młodszej epoki brązu i wczesnego okresu żelaza z dorzecza górnego Dniestru, Przegląd Archeologiczny
8/2, s. 177-178, tabl. II-IV.
10 T. Sulimirski 1929, Bronzy Małopolski Środkowej, Lwów, s. 26-27; M. Kotorová-Jenčova 2003, Vranovský región v mladšej a neskorej
dobe bronzovej, [w:] Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich, Krosno, s. 516, obr. 2; I. Strakošová 2003, Osídlenie
Humenného a okolia v dobe bronzovej, [w:] Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich, Krosno, s. 444, obr. 2-4.
11 J. Kuśnierz 1989, op. cit., s. 147.
12 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 44-45 – tam literatura.
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Fot. 2. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów. Groby w trakcie eksploracji. Fot. S. Stefański.
Fot. 3. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów. Irina Dobriańska w trakcie eksploracji grobów. Fot. S. Stefański.
Fot. 4. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów. Dr A. Nowotny w trakcie oględzin zabytków. Fot. S. Stefański.
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Do siekierki z Czerteża najbliższych analogii można dopatrzeć się w okazach ze skarbów z Maćkówki
i Trzciany oraz w luźno znalezionej siekierce na terenie Podkarpacia13, które można datować na 2. połowę III
i początki IV OEB.
Kolejnym posiadanym w zbiorach narzędziem
z brązu jest dłutko z Trepczy (ryc. 1:2). J. Ginalski,
autor trepczańskich odkryć, wraz ze współautorem
opracowania J. Gancarskim dopatrują się stosunkowo
najbliższych analogii w egzemplarzu ze skarbu z Miłosławia, woj. wielkopolskie14, prezentowanego przez
W. Blajera15, oraz w zabytkach z terenów zakarpackich
zebranych przez A. Mozsolics16. Dłuto z Miłosławia
datowane jest już od II OEB (Br C). Wg W. Szafrańskiego17 tulejka w siekierkach i dłutkach pojawia
się w III okresie brązu, ale forma dłutek jest długowieczna i narzędzie z Trepczy, w kontekście współwystępujących znalezisk, może posiadać wcześniejszą
metrykę. Kulturowo przynależy do najmłodszej fazy
kultury Otomani, w której jej ludność przekroczyła
Karpaty. Wówczas to przybysze z południa oferowali
pośrednikom handlowym – przedstawicielom kultury
trzcinieckiej, piękne wyroby metalowe, wzorowane na
wysmakowanych śródziemnomorskich, uatrakcyjnionych lokalnymi tradycjami na terenie Kotliny Karpackiej, w zamian za bursztyn z północy.
Militaria
Rękojeść sztyletu z Trepczy (ryc. 1:3) swoim
kontekstem sugeruje proweniencję i chronologię –
została znaleziona w obrębie osady obronnej kultury
Otomani. Według J. Gancarskiego i J. Ginalskiego na terenie ziem polskich nie znaleziono dotychczas bliskich
analogii do trepczańskiego zabytku, a jedynie na terenach zakarpackich. Z miejscowości Zojta na Węgrzech
pochodzi podobny egzemplarz nawiązujący do zespołów
horyzontu Koszider18. Od II okresu epoki brązu elementy
zakarpackie postrzegane są wyraźnie w Kotlinie Sądeckiej i na wschód od niej pojawiają się wraz z kulturą
Otomani i wyrobami metalowymi właśnie z tegoż horyzontu19, do którego można odnieść sztylet z Trepczy.

Brązowe grociki strzał z trepczańskiej osady obronnej (ryc. 1:4-6) są analogiczne do grocików występujących na terenach zakarpackich, np. Nižnej Myšli20,
na stanowiskach kultury Otomani, której ludność już
ok. 1600 r. p.n.e. buduje grodzisko w Trzcinicy21.
Podobny czas, lokalizację i przynależność kulturową
wykazuje najstarsza faza osadnictwa obronnego w Trepczy poświadczona znaleziskami zarówno ceramiki, jak
i wspomnianych przedmiotów metalowych – narzędzi
i militariów.
Czekan ze Strachociny (ryc. 3:1) typologicznie należy do znalezisk znanych ze skarbu odkrytego w Stefkowej, w skład którego wchodziły m.in. okazy zdobione
i bez ornamentu. Są one pospolitą wersją węgierską
i wg T. Sulimirskiego22 typologicznie reprezentują trzecią fazę rozwojową, od półkulistego obucha poprzez
guz do tarczki z dziobem, i datowane są na II OEB.
Podobne są spostrzeżenia J. Kostrzewskiego23. W. Blajer
zalicza je do typu B2 Tachlovice, a czeskie znaleziska
z tejże miejscowości datowane są również od początku
II OEB. Dotyczy to egzemplarzy nie zdobionych; zdobione ze Stefkowej są nieco starsze. Bardzo zbliżony
do czekanu ze Strachociny jest czekan z węgierskiego
Felsobalog24 odpowiadający horyzontowi Forro. Skarb
ze Stefkowej w całości datowany jest na II OEB i należy do zakarpackiej kultury pilińskiej. Czekan ze Strachociny można powiązać z tą samą kulturą i określić
podobną chronologię.
Ozdoby
Naszyjnik z Zagórza – część składowa skarbu –
otwarty, ze zwężającymi się końcami (ryc. 4:1), został
przez K. Moskwę zaliczony do typu II/3 i ze względu
na zastosowany ornament, na wcześniejszej czasowo
formie, datowany wraz ze współwystępującą w depozycie taśmowatą bransoletą na okres halsztacki25.
M. Gedl porównuje tenże naszyjnik z publikowanymi
przez D. Durczewskiego egzemplarzami pochodzącymi
ze skarbów wielkopolskich umieszczanych w okresie
Hallstatt D. Naszyjniki te uważane były przez D. Durczewskiego i L. J. Łukę za pierścienie z napierśników

13 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 44; S. Czopek 1993, Dwa zabytki brązowe z Podkarpacia, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1993, s. 163, ryc. 2; M. Gedl 1998, Młodsza epoka brązu we wschodniej części polskich Karpat, Kraków, s. 54-55, ryc. 30:7.
14 J. Gancarski, J. Ginalski 2001, op. cit., s. 311-312.
15 W. Blajer 1999, Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich, Kraków, s. 29, 187, 360, tabl. 112:3; 2000, Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków, s. 93.
16 A. Mozsolics 1967, Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Hajdúsámson und Koszider- padlás, Budapest, s. 63.
17 W. Szafrański 1955, Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej (IV i V okres epoki brązowej w Wielkopolsce), Warszawa, s. 113.
18 J. Gancarski, J. Ginalski 2001, op. cit., s. 312-314, ryc. 8:A – tam literatura; J. Gancarski 2002, op. cit., s. 118, fot. 134.
19 Z. Bukowski 1983, Charakterystyka oddziaływań centrów kulturowych położonych na południe od Karpat i Sudetów w epoce brązu i w okresie halsztackim na obszar w dorzeczu Odry i Wisły, Warszawa, s. 31-32; U. Bąk 1996, Elementy zakarpackie w ceramice z Zawady Lanckorońskiej, [w:] Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi,
red. J. Chochorowski, Kraków, s. 76.
20 J. Gancarski, J. Ginalski 2001, op. cit., s. 314 – tam literatura.
21 J. Gancarski 1999, Chronologia grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej i kultury Otomani-Füzesabony w Polsce na podstawie wyników
badań wykopaliskowych osad w Trzcinicy i Jaśle, [w:] Kultura Otomani-Fűzesabony – rozwój, chronologia, gospodarka, Krosno, s. 149.
22 T. Sulimirski 1929, op. cit., s. 7, tabl. 2-3.
23 J. Kostrzewski 1964, op. cit., tabl. XXVII:3.
24 A. Mozolics 1973, op. cit., taf. 7:2.
25 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 31, ryc. 87:a.
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Ryc. 1. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2. 1 – siekierka (nr kat. 16); 2 – dłutko (nr kat. 17); 3 – rękojeść sztyletu (nr kat. 18); 4-6 – grociki strzał (nr kat. 22-24);
7-9 – ściągacze z brązu (nr kat. 19-21). 1-6 – wg Gancarski, Ginalski 2001, ryc. 7-8; 7-9 – rys. U. Bąk.
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występujących na obszarze zajętym przez kulturę pomorską. M. Gedl za ww. autorami przyjmuje chronologię oraz przynależność kulturową i jako godny
odnotowania fakt przytacza również znalezisko prawie identycznego naszyjnika kultury pomorskiej na
terenie północno-wschodnich Węgier z cmentarzyska
w Vekerzug26. W odwrotnym kierunku, na północ, do
ludności kultury pomorskiej powędrowało wędzidło żelazne typu Vekerzug, znane z grobu kultury pomorskiej
z cmentarzyska w Wymysłowie w Wielkopolsce.
Szpile brązowe z jednym końcem rozklepanym
i zwiniętym w uszko znane są we wschodniej strefie
karpackiej z cmentarzyska w Bachórzu-Chodorówce27,
z cmentarzyska w Sanoku-Olchowcach28 (ryc. 4:5), osady
w Hłomczy. Jest to powszechna forma szpil występująca
we wszystkich okresach brązu i wczesnej epoce żelaza
na całym terytorium grupy tarnobrzeskiej. Nie są więc
dobrymi wyznacznikami chronologicznymi29.
Jedna ze szpil jest z brązu; dwie pozostałe tego
typu znajdujące się w zbiorach muzealnych, pochodzące z cmentarzyska ciałopalnego w Zarzeczu, pow.
Nisko, wykonane są z żelaza (ryc. 4:3-4). Współwystępowały z kolczykami gwoździowatymi, co przesądza
o ich datowaniu na okres halsztacki30.
Kolejną formę szpil zachowanych w inwentarzu
zabytków archeologicznych reprezentuje okaz wykonany z drutu o przekroju czworokątnym, z tarczką ślimacznicowatą i nóżką o przekroju okrągłym z cmentarzyska w Bachórzu-Chodorówce (ryc. 2:2-3). Oprócz
wymienionej, szpile tego typu pochodzą z innych grobów tegoż cmentarzyska31. Najbliższą analogią do szpil
bachórskich jest okaz ze skarbu z Zarszyna32. Szpile
te mają również szerokie ramy chronologiczne – od
najstarszych okresów brązu do okresu halsztackiego
(halsztat dotyczy egzemplarzy żelaznych) z wyjątkiem
okresu środkowego brązu33.
Znalezisko szpili z dwustożkowatą główką z Leska
(ryc. 4:2) posiada analogię na osadzie obronnej na Górze
św. Doroty w Będzinie-Grodźcu34 i w kontekście współ-

występujących zabytków datowane jest tu na V OEBHaC. W bliższym sąsiedztwie podobne szpile, ale na
ogół zdobione, znane są z zachodniej Małopolski,
z okolic Krakowa, określone jako typ Pleszów i datowane na III okres epoki brązu. Zbliżone, również
zdobione, znane są ze Słowacji, ale brak jest precyzyjnej chronologii, dlatego M. Gedlowi wydaje się
prawdopodobne datowanie egzemplarza z Leska na
2. połowę III i IV OEB – Hallstat A35.
Ozdoba okularowata (ryc. 2:6) jest być może elementem większej całości i stanowi ozdobę stroju36.
Wśród zabytków brązowych z cmentarzyska w Bachórzu-Chodorówce znajduje się spora ilość kręgów
brązowych, z których część została uznana za bransolety, a wyznacznikiem funkcji była wielkość średnicy
4,5-8,0 cm37. W Muzeum przechowywanych jest siedem egzemplarzy pochodzących z tego stanowiska.
Bransoleta wykonana z pręta brązowego okrągłego w przekroju, o końcach ścienionych i otwartych,
tordowana (ryc. 2:1), posiada analogię do kilku egzemplarzy z Bachórza-Chodorówki, Chodaczowa, Grodziska Dolnego, Manasterza, Paluchów38. Typ ten, zaliczany przez K. Moskwę do III a, został przez tegoż
autora datowany na schyłek IV i początek V OEB39.
Jednak w świetle badań ww. stanowisk i interpretacji
chronologicznej ich autorów najbardziej prawdopodobna
wydaje się sugestia M. Gedla, który uważa je za formy
długotrwałe40 i wg W. Blajera mogące już występować
w III OEB41.
Kolejnym typem bransolet z Bachórza-Chodorówki
są okazy wykonane z pręta-sztabki o przekroju okrągłym lub owalnym, nie zdobione, otwarte bądź z końcami bardziej lub mniej zwężonymi i zachodzącymi
na siebie (ryc. 2:7-8, 11), określone przez K. Moskwę
jako typ I/1. Autor uznaje je za formy wczesne i datuje najpóźniej na 1. połowę IV OEB. W świetle najnowszych badań i interpretacji ich wyników M. Gedl,
za W. Blajerem, S. Czopkiem i A. Kostkiem, uznaje
ten typ jako występujący już we wczesnej fazie gru-

26 J. Chochorowski 1985, Die Vekerzug – Kultur, Prace archeologiczne 36, s. 74, ryc. 18:1; M. Gedl 1998, op. cit., s. 42-44, ryc. 17.
27 M. Gedl 1994, op. cit., s. 48: groby 34, 58B, 692; tabl. V:1, IX:6, CVI:4.
28 M. Zielińska 2005, Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego

Ośrodka
Archeologicznego 26, s. 197, tabl. IX:11.
29 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 20; S. Czopek 1996, Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem, Rzeszów, s. 18; M. Gedl
1998, op. cit., s. 32; W. Poradyło 1995, Materiały z dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej przechowywane w muzeach w Przemyślu i Krakowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 16, s. 34 .
30 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 20-21; Czopek 1996, op. cit.; W.Poradyło 2001, Cmentarzysko ludności grupy tarnobrzeskiej w Trójczycach,
gm. Orły, pow.Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, s. 92.
31 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 21, 104; M. Gedl 1994, op. cit., s. 48, tabl. LXIV:12, CXXIX:3; 1998, op. cit., s. 32.
32 J. Kostrzewski 1964, op. cit., s. 85, ryc. 117; K. Moskwa 1976, op. cit., s. 21, 104; M. Gedl 1998, op. cit., s. 32, ryc. 10:5.
33 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 21; W. Poradyło 1995, Materiały z dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, przechowywane
w muzeach w Przemyślu i Krakowie,Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 16, s. 34-35.
34 M. M. Przybyła 2006, Materiały z osady obronnej kultury łużyckiej na Górze Świętej Doroty w Będzinie-Grodźcu, [w:] Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. W. Blajer, Kraków, s. 192, 197, 200, tabl. VIII:15.
35 M. Gedl 1998, op. cit., s. 33, ryc. 9:5.
36 E. N. Černyh 1976, Drevnaâ metalloobrabotka na Űgo-Zapade SSSR, Moskwa, s. 207, ryc. III:3.
37 M. Gedl 1994, op. cit. s. 49.
38 S. Czopek 1996, op. cit., s. 21.
39 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 280.
40 M. Gedl 1994, op. cit., s. 50.
41 S. Czopek 1996, op. cit., s. 21.
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Ryc. 2. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów, stan. 1. 1, 4, 7-12 – bransolety (nr kat. 1-4, 7, 9-10); 2-3 – szpila (nr kat. 6); 5 – skręt (nr kat. 5);
6 – ozdoba okularowata (nr kat. 8). 1-12 – wg Gedl 1994, tabl. II:2-3, 9-10, 14; III:11; IV:17, CXXIX:1-4, 7.

py tarnobrzeskiej42. Podobnie, na podstawie analogii
z cmentarzyska w Chodaczowie, bransolety te datuje
S. Czopek43.
Bransoleta z cienkiego drutu, pojedynczy egzemplarz z Bachórza-Chodorówki (ryc. 2:4) w zbiorach
archeologicznych Muzeum, wg K. Moskwy została
sklasyfikowana jako pospolity typ II44. Również przez
M. Gedla typ ten został uznany za mało przydatny do
ustalania chronologii45.
Oprócz sztabek czy prętów do wyrobu bransolet
używano taśm, najczęściej o przekroju płasko-wypukłym (ryc. 2:12). Taka wersja bransolet wystąpiła na
cmentarzysku w Bachórzu, określona przez K. Moskwę

jako typ IV i umieszczona w I fazie rozwojowej grupy
tarnobrzeskiej, z czym zgadza się autor monografii
wspomnianego stanowiska46, na podstawie badań grobów szkieletowych z wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej47, ale mogą one występować również w młodszych
okresach48.
Zbliżone do bransolet opisanych wyżej są bransolety wykonane z taśmy z żeberkiem. W sanockich
zbiorach zachowały się jedynie w niewielkich fragmentach profilowane zaokrąglonym żeberkiem (ryc. 2:10-11),
pochodzące z grobów w Bachórzu. Wg K. Moskwy jest
to typ V/2, datowany na wczesny okres fazy I grupy
tarnobrzeskiej.

42 W. Blajer, S. Czopek, A. Kostek 1991, Początki grupy tarnobrzeskiej nad środkowym Sanem, Archaeologia Interregionalis 13, s. 270, 274;
M. Gedl 1994, op. cit., s. 50; 1998, op. cit., s. 46, ryc. 19.
43 S. Czopek 1996, op. cit., s. 21.
44 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 27.
45 M. Gedl 1994, op. cit., s. 50.
46 Ibidem, s. 49.
47 W. Blajer, S. Czopek, A. Kostek 1991, op. cit., s. 272, ryc. 5:b.
48 J. Chochorowski 1989, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Manasterzu (stan.6), gm. Wiązownica, woj.Przemyśl w świetle dotychczasowych
badań, [w:] Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, s. 600, 604, tabl. V.
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Ryc. 3. Strachocina, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 1. 1 – czekan bojowy (nr kat. 15). Czerteż, gm. Sanok, pow. Sanok, stan.1. 2 – siekierka (nr kat. 11).
Rys. M. Zielińska.

Wprawdzie wśród zabytków brązowych nie ma
bransolety z Zagórza, należącej wespół z istniejącym
naszyjnikiem do skarbu, a której rysunek przedstawiony jest w kilku publikacjach, należy o niej wspomnieć,
przede wszystkim jako o elemencie datującym. Reprezentowała typ VI wg K. Moskwy49 – wykonano ją z szerokiej taśmy o przekroju płasko-wypukłym, zwiniętym
w półtora zwoju, ozdobiono ornamentem rytym. Typ ten
datowany jest na wczesną epokę żelaza.
Małe kółko z Bachórza-Chodorówki, o średnicy
1-2 cm, wykonane z cienkiego drutu, niekompletnie
zachowane, zwinięte więcej niż w jeden zwój (ryc. 2:5),
można traktować jako pierścionek lub wisiorek. K. Moskwa zalicza takie skręty do typu I50, który występuje
przez cały okres kultury łużyckiej. Podobnie stwierdza
M. Gedl51 – zabytki te są mało przydatne przy ustalaniu
chronologii.
Skręt wielozwojowy z Zarzecza (ryc. 4:8), podobny do znajdowanych na cmentarzyskach w Bachórzu,
Kosinie czy Trójczycach, a także na osadzie w Bachórzu, stan. 16, należy do pospolitych form, występuje
w różnych okresach epoki brązu52 i jest chyba ozdobą
ręki, o czym świadczy odkrycie zwoju na palcu dłoni
w grobie szkieletowym z Chodaczowa.
Skręt z Zarzecza, z jednym końcem zwiniętym
w uszko i ze spiralą na kabłączku (ryc. 4:7), K. Moskwa zaliczył do typu III, tzw. „Trzęsówka”, ozdób,
które zapewne upiększały uszy. Licznie znajdowane

49 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 28-29, 336-336, ryc. 87:b.
50 Ibidem, s. 33-34.
51 M. Gedl 1994, op. cit., s. 50.
52 S. Czopek 1996, op. cit., s. 26; M. Gedl 1998, op. cit., s. 50.
53 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 34-35.
54 Ibidem, s. 24.
55 S. Czopek 1996, op. cit., s. 26.
56 J. Gancarski 1999, op. cit., s. 150-151.
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na cmentarzyskach w Trzęsówce, Kopkach, Obojnie53
współwystępują z kolczykami gwoździowatymi co autorowi pozwala datować je na okres halsztacki.
Fragment kolczyka gwoździowatego pochodzący
z cmentarzyska w Zarzeczu można zaliczyć do II/2
typu – podwójnie czopkowatego wg K. Moskwy54 –
i datować na schyłek okresu halsztackiego i początek
lateńskiego. Natomiast S. Czopek skłonny jest przyjąć
wcześniejszą chronologię proponowaną przez Z. Bukowskiego, tj. na VI-V w. p.n.e55.
Po dokonaniu przeglądu zabytków metalowych
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza znajdujących się
w zbiorach archeologicznych Muzeum Historycznego
w Sanoku można stwierdzić, że pomimo skromnej ilości
zbiór reprezentuje prawie wszystkie okresy epoki brązu
i początek następnej – żelaza.
Najstarsze zabytki z początku epoki metalu to narzędzia i broń z osady obronnej w Trepczy, której powstanie przypisuje się ludności kultury Otomani. Wielu
badaczy wysnuło hipotezę o stałym napływie zakarpackich metali za pośrednictwem ludności tej kultury,
później Piliny i Gava. W Trepczy najstarszy zabytek datuje się wstępnie na przełom I/II EB, a najmłodsze mogą
być datowane na lata 1350-1300 p.n.e., a więc do fazy
BC Reineckego (podobnie jak w Trzcinicy, gdzie datowanie uzyskano metodą C 14), kiedy to kończy się
osadnictwo otomańskie po północnej stronie Karpat56.
Osada obronna w Trepczy jest potwierdzeniem usy-
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Ryc. 4. Zagórz, gm. loco, pow. Sanok, stan.1. 1 – naszyjnik (nr kat. 25). Lesko, gm. loco, pow. loco, stan. 18. 2 – szpila (nr kat. 12). Zarzecze, gm. Nisko, pow. Nisko,
stan 1. 3-4 – szpile żelazne (nr kat. 27-28). Sanok-Olchowce, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 16. 5 – fragment szpili (nr kat. 14). Zarzecze, gm. Nisko, pow. Nisko,
stan 1. 6 – fragment kolczyka gwoździowatego (nr kat. 31); 7-8 – skręty (nr kat. 29-30). Rys. M. Zielińska.
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Kolczyk gwoździowaty reprezentujący III fazę grupy tarnobrzeskiej wykazuje wpływ kultur scytyjskich koczowników z VI-V w. p.n.e., a tzw. ściągacze czy zaciski
mogą być importem scytyjskim.
Na zakończenie wypada wspomnieć o zabytkach
wczesnobrązowych wykonanych nie z metalu, a krzemienia, nawiązujących surowcem do tradycji poprzedniej epoki. Są to: fragment siekierki z Mokrego, gm. Zagórz, dwa grociki sercowate z Mokrego i Morochowa,
gm. Zagórz, łuszczeń z Mokrego, gm. Zagórz59, grocik
sercowaty, jak również fragment krzemiennej siekierki,
fragment łuszcznia i prawdopodobnie miniaturowy nóż
tylcowy z osady obronnej w Trepczy60.
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Ryc. 5. Załuż, gm. Sanok, pow. Sanok, obszar AZP 114-79. Lokalizacja miejsca
odkrycia skarbu. Rys. P. N. Kotowicz.

tuowania osad kultury Otomani w miejscach pozwalających kontrolować szlaki komunikacyjne, a zarazem
handlowe znad morza Śródziemnego na północ (zapotrzebowanie na bałtycki bursztyn). Znaleziska metalowe odkrywane po północnej stronie Karpat reprezentują
wytwory horyzontu skarbów Koszider (w przybliżeniu
XVI-XV w. p.n.e.), a potem Rimavska Sobota (XIV/XIII –
XIII w. p.n.e.)57. Kontynuacją wzajemnych kontaktów
ludności i ich wytworów po obu stronach Karpat są zabytki reprezentujące kulturę pilińską, do której należy skarb
ze Stefkowej i prawdopodobnie analogiczny do egzemplarzy nie zdobionych czekan ze Strachociny. Od początku epoki brązu szlaki w dorzecze górnej Wisły wiodły
przełęczami karpackimi i dolinami rzek58.
Z młodszej i najmłodszej epoki brązu, z czasu
trwania grupy tarnobrzeskiej, pochodzą pozostałe zabytki, tj. siekierka dziobata, bransolety z Bachórza, szpila z dwustożkowatą główką.
Prototypów tych zabytków szukać należy również
w kulturach zakarpackich, których wpływy i zapewne
migracje przedstawicieli tamtejszych mieszkańców spowodowały różnice ludnościowe i kulturowe pomiędzy
północnym a południowym obszarem tej grupy. Natomiast skręt typu „Trzęsówka”, naszyjnik z Zagórza
i żelazne szpile z Zarzecza plasują się czasowo we
wczesnej epoce żelaza. Pozostałe zabytki występowały w różnych okresach epoki brązu i nie są dobrymi
wskaźnikami chronologicznymi.

Skarby
W ostatnich latach w okolicy Sanoka zostały
znalezione dwa skarby przedmiotów z brązu – jeden
w Załużu, pow. Sanok (fot. 5), i drugi w Falejówce,
pow. Sanok61 (fot. 6).
Skarb z Załuża został znaleziony w 1999 r. przez Piotra Borowego z Sanoka, w obrębie obszaru AZP 114-79,
na górze o nazwie Paproć, wznoszącej się na prawym
brzegu Sanu (ryc. 5). Został on odkryty na leśnej ścieżce, kilka centymetrów pod jej powierzchnią i bezpośrednio
w ziemi. W miejscu ukrycia bądź intencjonalnego złożenia
jako daru lub ofiary znajdowały się ozdoby – dwie bransolety obręczowe, 22 fragmenty bransolet, być może spiralnych, z czworograniastego drutu, fragmenty dwóch wielozwojowych bransolet z taśmy, dwa naszyjniki otwarte
z okrągłego drutu spiczasto zakończone (egzemplarz nie
zdobiony i z delikatnym ornamentem jodełkowo ułożonych nacięć), skręty druciane i ich małe fragmenty w ilości 12 sztuk oraz paciorki rurkowate i ich pojedyncze ogniwa – fragmenty kolii lub naszyjnika, a z narzędzi – dłutko.
Bransolety z okrągłej lub owalnej sztabki brązowej ze zwężonymi końcami zachodzącymi na siebie,
bogato ornamentowane (ryc. 7:1-2), znane są ze skarbu w Maćkówce62, cmentarzyska w Grodzisku Dolnym63, a pojedynczy złoty egzemplarz z okolic Brzostka,
pow. Jasło64. Podobne, liczne egzemplarze występują
na Słowacji, Ukrainie Zakarpackiej, w dorzeczu górnego
Dniestru, Kotlinie Karpackiej, Rumunii i można je datować na koniec III EB – fazę HA1, w której dominują,
a zanikają w następnej fazie HB1 – 2. połowa IV OEB65.

57 J. Miśkiewicz 1978, Wczesna epoka brązu, [w:] Prahistoria ziem polskich, t. 3, red. A. Gardawski i J. Kowalczyk, s. 17; Z. Bukowski 1983,
op. cit., s. 31; U. Bąk 1996, op. cit., s. 76.
58 Sulimirski 1929, op. cit., s. 16; Dąbrowski 2003, Oddziaływania południowe na ziemie Polski podczas starszej epoki brązu, [w:] Epoka brązu
i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich, red. J. Gancarski, Krosno, s. 78.
59 M. Zielińska 1996, op. cit., s. 6, ryc. 1:a, 3:e, j, 10:c.
60 J. Gancarski, J. Ginalski 2001, op. cit., s. 313-316, ryc. 8:e.
61 M. Zielińska 2005a, Skarby spod Sanoka, Rocznik Przemyski. Archeologia 41/2, s. 61-70.
62 J. Kostrzewski 1964, op. cit., s. 48; K. Moskwa 1976, op. cit., s. 25; W. Blajer 1989, Z problematyki zabytków brązowych wczesnej fazy grupy
tarnobrzeskiej, [w:] Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, red. A. Barłowska, E. Szałapata, Rzeszów, s. 124; 2003, Datowanie i przynależność
kulturowa skarbów brązowych i luźnych wyrobów metalowych z dorzecza Wisłoki, [w:] Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach
Polskich, red. J. Garncarski, Krosno, s. 249.
63 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 196, ryc. 20:ż, x; W. Blajer 1989, op. cit., s. 124, ryc. 3:b; 2003, op. cit., s. 249; S. Czopek 1996, op. cit., s. 21, tabl. XXXIX:7.
64 W. Blajer 1989, op. cit., s. 124; 2003, op. cit., s. 249, ryc. 7:c.
65 K. Żurowski 1949, op. cit., tabl. XLVI:1-6; W. Blajer 2001, Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach
polskich, Kraków, s. 48-49, 2003, op. cit., s. 249.
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Fot. 5. Załuż, gm. Sanok, pow. Sanok. Skarb przedmiotów brązowych. Fot. D. Szuwalski.

S. Czopek, klasyfikując znaleziska bransolet nad
środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem na podstawie
zachowanych fragmentów z cmentarzyska w Chodaczowie, wyróżnia bransolety jedno- lub wielozwojowe,
z cienkiego, czworokątnego w przekroju drutu66. Być
może połamane obręcze (ryc. 7:3-26) można zaliczyć do
tej wydzielonej kategorii i datować również na wczesną
fazę grupy tarnobrzeskiej.
Bransolety wielozwojowe z taśmy z końcami zwężonymi (ryc. 9:1-4) występują od kultury unietyckiej do
początku III OEB, sporadycznie później67, a pod koniec III i początkiem IV OEB w fazie HA1-HA2 jako
rozproszone znaleziska na Pomorzu, w grupie środkowopolskiej i tarnobrzeskiej68, by pod koniec epoki brązu
znów pojawić się w skarbach.

Skręty druciane (ryc. 9:5-18) wykonane z okrągłego
drutu lub wąskiej, cienkiej taśmy są najliczniejszą grupą
ozdób brązowych w Polsce Południowo-Wschodniej69.
Spełniały różne funkcje – zarówno pierścieni, jak i wisiorków. Nie mają znaczenia przy ustalaniu chronologii
i są również częstymi znaleziskami na cmentarzyskach,
np. w Bachórzu-Chodorówce70.
W epoce brązu naszyjniki stanowią liczną kategorię ozdób. K. Moskwa, dokonując typologii naszyjników w południowo-wschodniej Polsce, wyróżnia grupę z okrągłego drutu ze zwężonymi końcami. Forma ta,
znana ze skarbów z Maćkówki i Rzeszowa, była bogato
zdobiona. K. Moskwa znaleziska tej formy w zestawieniu
z bransoletami o końcach zachodzących na siebie datuje
na III i początek IV okresu brązu. Naszyjniki ze skarbu

66 S. Czopek, J. Nogaj 1989, Mikroregion osadniczy grupy tarnobrzeskiej w dolinie Wisłoka w świetle dotychczasowych badań, [w:] Grupa
tarnobrzeska kultury łużyckiej, red. A. Barłowska, E. Szałapata, Rzeszów, tabl. III:2; S. Czopek 1996, op. cit., s. 24, tabl. XVII:5,9.
67 W. Blajer 1990, Skarby z młodszej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeologicznej 28, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk-Łódź, s. 57-58.
68 J. Kostrzewski, 1964, op. cit., s. 109, tabl. XVII:3; S. Czopek, J. Nogaj 1989, op. cit., tabl. III:4; M. Gedl 1989a, Zespół osadniczy grupy
tanobrzeskiej w Bachórzu-Chodorówce woj. przemyskie, [w:] Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, red. A. Barłowska, E. Szałapata, Rzeszów,
s. 312, ryc. 4; 1994, op. cit., s. 49; W. Blajer 2001, op. cit., s. 184, mapa 75.
69 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 330.
70 M. Gedl 1989a, op. cit., s. 315, ryc. 4:a-b; 1994, op. cit., s. 50; W. Blajer 1990, op. cit., s. 64-65.
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ale używane były w tym okresie epoki brązu i nie będzie chyba zbyt ryzykownie przypisać im podobnej
chronologii.
Warto, przy okazji znaleziska skarbu z Załuża,
wspomnieć o występowaniu u podnóża okolicznych,
zalesionych wzgórz stanowisk z epoki brązu. Fakt ten
w przyszłości wart będzie rozpatrzenia (znane są one
dotychczas z powierzchniowych penetracji terenu).
Drugi skarb przedmiotów z brązu znalazł w 2003 r.
Tomasz Podolak, były mieszkaniec Srogowa Górnego, w miejscowości Falejówka, na szczycie zalesionego
wzniesienia zwanego Góra Banna, w obrębie obszaru
AZP 112-78 (ryc. 6). Skarb składał się z trzech miniaturowych sierpów – dwóch zachowanych w całości
i jednego przełamanego na dwie części, z brakującym
zakończeniem (ryc. 10:1-3).
Wszystkie trzy sierpy to okazy miniaturowe, reprezentujące typ z guzkiem. Dwa egzemplarze, zachowane w całości, są niemal identyczne, różnią się
jedynie wielkością stożkowato uformowanego guzka,
co skutkuje zróżnicowaniem szerokości nasady. Trzeci egzemplarz, zachowany w dwóch fragmentach, jest
znacznie mniejszy od ww. i odmienny w uformowaniu
linii grzbietu i brzegu tnącego ostrza.
Jakkolwiek w skarbach przedmiotów metalowych
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza sierpy wśród
narzędzi stanowią po siekierkach drugą kategorię pod
względem liczebności71, to te typowe narzędzia rolnicze
w południowo-wschodniej Polsce znane są tylko ze
skarbu z Załęża72. Na terenach nadsańskich nie odnotowano dotychczas ani jednego egzemplarza w skarbach, w wyposażeniu grobów i inwentarzach osad73.
Dotyczy to zarówno okazów pełniących funkcję użytkową, jak i form miniaturowych.
Sierpy z guzkiem nie są dobrymi datownikami, będąc
typem interregionalnym i długoczasowym, o ok. 500-letnim
użytkowaniu74; zalicza się je od III okresu brązu do jednych z najstarszych narzędzi pracy. Dobrze wynaleziona
forma niewiele się zmieniała. Zmianom podlegał jedynie stopień krzywizny ostrza75.
W skarbie z Falejówki forma sierpów najbliższa jest
okazom z Małopolski, z późnej epoki brązu i wczesnej
epoki żelaza76. Ich wielkość, tzn. miniatury, lokuje je
w tym właśnie przedziale czasowym. Sierpy miniaturowe
pojawiają się bowiem w późnym OEB i znane są głównie
z grobów datowanych na V OEB i na wczesną epokę
żelaza, a także z grodu w Biskupinie77, tzn. HB2-HB3 –
900-700 p.n.e.78. Należy jednak zwrócić uwagę, że forma
dwóch egzemplarzy o zakończeniu ostrza pod kątem
rozwartym różni się nieco od okazów znanych z terenów
Polski, Kotliny Karpackiej i Zakarpacia.

0

Ryc. 6. Falejówka, gm. Sanok, pow. Sanok, obszar AZP 112-78. Lokalizacja
miejsca odkrycia skarbu. Rys. P. N. Kotowicz.

z Załuża różnią się od ww. ornamentyką – jeden bardzo
ubogą, drugi całkowitym jej brakiem (ryc. 8:1-2). Być
może nawiązują do tradycji obręczy brązowych ze starszych okresów brązu, ale powyższe datowanie wydaje
się być prawdopodobne.
Skręty rurkowate (ryc. 9:19-92) to ozdoby wywodzące się z terenów naddunajskich. Występowały jako
paciorki lub z innymi elementami tworzyły kolie i naszyjniki. Nie mają znaczenia dla datowania ze względu
na interregionalny i długotrwały charakter występowania.
Dłutka poza wczesną epoką brązu nie pojawiają
się w charakterystycznych kontekstach. W fazie HA1HA2, pod koniec III i na początku OEB, wśród tych
narzędzi przeważają okazy z tulejką. Najbliższe znalezisko dłutka z tulejką, sześciokatną przekroju, to okaz
z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy, datowany przez
J.Ginalskiego na starsze okresy epoki brązu ze względu
na przynależność kulturową, chociaż przypomina okaz
z Miłosławia, pow. Września (III OEB). Dłutko ze skarbu
w Załużu zbliżone jest do egzemplarzy z Radzimia, pow.
Oborniki Wielkopolskie – podobnie uformowana tulejka
ze zgrubiałą krawędzią wylotu – które być może należałoby umieścić na początku IV OEB. Analogie prowadzą zarówno na północ, do Danii, jak i na południe,
na Węgry, gdzie występują do końca epoki, ulegając
miniaturyzacji. Trudne jest powiązanie z konkretnym centrum wytwórczości, gdyż występują w skarbach w dorzeczu górnego Dniestru, Pomorzu Zachodnim i Śląsku.
Jak wynika z powyższego przeglądu zabytków tworzących skarb, najpewniej datowane są bogato zdobione bransolety, a mianowicie na wczesną fazę grupy
tarnobrzeskiej, fazę HA1, i występują do HB1, czyli od
końca III do połowy IV OEB. Będące z nimi w kontekście pozostałe zabytki są słabszymi datownikami,

71 W. Blajer 2001, op. cit., s. 102.
72 K. Moskwa 1976, op. cit., s. 43.
73 M. Gedl 1995, Die Sicheln in Polen, Prähistorische Bronzefunde 18/4, Stuttgart – mapy znalezisk.
74 S. Czopek, W. Konopla 1991, Skarb brązowy z Jargorowa, obł. Tarnopolska (ZSRR), Acta Archaeologica Carpathica 30, s. 105.
75 K. Berniakowicz 1963, Skarb brązowy z Użhorodu (obw. Zakarpacki USRR), Acta Archaeologica Carpathica 4/1-2, s. 211.
76 M. Gedl 1995, op. cit., tabl. 79.
77 M. Gedl 1995, op. cit., s. 62-65; W. Blajer 2001, op. cit., s. 105.
78 W. Blajer 2001, op. cit., s. 57-58, 111.
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Fot. 6. Falejówka, gm. Sanok, pow. Sanok. Skarb miniaturowych sierpów z brązu. Fot. D. Szuwalski.

Niejednoznaczna jest interpretacja znaleziska. Skarbom sierpów przypisuje się często funkcję symboliczną,
kultową, magiczną, związaną z życiem duchowym społeczeństwa z tego okresu lub funkcję pieniądza przedmiotowego79. Miniatury sierpów z Falejówki można
więc interpretować w tych aspektach. Poza zalesionymi
wzniesieniami na terenie Falejówki, mniej licznie niż
w Załużu, występują ślady osadnictwa z epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza.
Pomimo znacznego zainteresowania w ostatnich
latach wyrobami z brązu w grupie tarnobrzeskiej, wytwórczość metalurgiczna nie należy do najlepiej rozpoznanych ze względu na ubogie wyposażenie grobów
w przedmioty metalowe, brak analiz oraz niezadowalający stan rozpoznania osad80. Groby nie zawsze bogato

wyposażone nie informują o inwentarzu przedmiotów
metalowych używanych przez zmarłych mieszkańców,
a osady, nawet te przebadane, dostarczają najczęściej
przedmioty porzucone i zgubione, gdyż w naturze ludzkiej tkwi chyba przywiązanie do posiadanych dóbr materialnych i nie pozostawianie ich w momencie opuszczania siedzib i przenoszenia się w inne miejsce, nawet
w sytuacjach wymuszonych – klęski żywiołowej czy
najazdu. Najwięcej informacji o wyrobach metalowych
dostarczają skarby, które dopiero w zestawieniu ze znaleziskami grobowymi, osadowymi, włącznie ze śladami
wytwórczości, dokumentują umiejętności, gusty i pomysły, centra wynalazków i stylów, kierunki ich rozprzestrzeniania się, potrzeby materialne, okruchy życia
duchowego społeczeństw i ich struktur.

79 J. Kobal´ 1997, Skarby brązowe Zakarpacia (Ukraina) – problem interpretacji, [w:] Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und
Grabfunde in Mitteleuropa, red. W. Blajer, Kraków, s. 122; W. Blajer 2001, op. cit., s. 110-111.
80 S. Czopek 1990, Niepublikowane zabytki brązowe z zasięgu grupy tarnobrzeskiej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Sprawozdania Archeologiczne 42, s. 233.
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Skarby z Falejówki i Załuża wzbogacają listę znalezisk wyrobów brązowych i zapełniają luki na mapach. Skarb sierpów z Falejówki to pierwsze odkrycie
miniaturowych okazów w dolinie Sanu na Podkarpaciu;
skarb z Załuża ujawnia kolejne ozdoby – te nieliczne,
jak bransolety obręczowe, i te popularniejsze, jak pozostałe i używane narzędzia pracy.
Intrygującą kwestią jest pozyskiwanie surowca do
produkcji tych przedmiotów. Wg M. Gedla w okolicach
Sanoka: w Bezmiechowej, Bykowcach, Monastercu,
Trepczy występujące miejscowe złoża miedzi dostarczały surowca do funkcjonujących warsztatów odlewców we wczesnej fazie grupy tarnobrzeskiej, w kręgu,
w którym wykonywano masywne ozdoby81 i następnie po przerwie, która rozpoczęła się w środkowym
okresie brązu H1B, aż po ponowny rozwój warsztatów na początku epoki żelaza82.
Odkrycie formy odlewniczej dłutka z tulejką, skarbu i ceramiki przemysłowej z Hłomczy83 oraz sierpów

z Falejówki może świadczyć o reaktywowaniu miejscowych warsztatów. Z warsztatów odlewców usytuowanych na terenach miedzionośnych, z wcześniejszych
okresów, może pochodzić dłutko z Trepczy czy przedmioty ze skarbu z Załuża.
Licznie występujące stanowiska z epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza w okolicach Manasterca i Załuża (badania AZP-owskich obszarów 114-79 i 115-79),
jak również znane autorce ustne informacje T. R. Żurowskiego o śladach wytopu brązu84, zdają się potwierdzać to przypuszczenie.
W. Blajer stwierdza, że w dorzeczu Wisłoki85,
a M. Gedl rozszerza na wschodnią strefę części polskich Karpat86, stały napływ zakarpackich metali za pośrednictwem ludności kultury Otomani, pilińskiej, Gava
lub lokalne ich wykonanie w stylu zakarpackim odmiennie kształtowało kulturę mieszkańców (różnice
również w ceramice) tych regionów niż pozostałego
obszaru grupy tarnobrzeskiej87.

81 M. Gedl 1988, Możliwości wykorzystywania miedzi ze wschodniej części Karpat Polskich w epoce brązu, Acta Archaeologica Carpathica 27,
s. 89; 1998, op. cit., s. 85; 1998a, Sytuacja kulturowa i struktury osadnicze w młodszych okresach epoki brązu we wschodniej części polskich
Karpat, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. 2, Krosno, s. 218.
82 M. Gedl, 1998, op. cit., s. 86; 1998a, op. cit., s. 222.
83 A. Muzyczuk, E. Pohorska-Kleja 1996, Wyniki badań wykopaliskowych w Hłomczy, gm. Sanok, woj. krośnieńskie w 1995 roku, Materiały
i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 17, s. 65-85; A. Muzyczuk 2003, Ślady produkcji brązowniczej w Hłomczy, pow.
Sanok, [w:] Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich, red. J. Garncarski, Krosno, s. 343.
84 T. R. Żurowski 1966, Sobień nad Sanem, Sprawozdanie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1965, s. 86.
85 W. Blajer 2003, Datowanie i przynależność kulturowa skarbów brązowych i luźnych wyrobów metalowych z dorzecza Wisłoki, [w:] Epoka
brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno, s. 251.
86 M. Gedl 1998, op. cit., s. 140-148; 1998a, op. cit., s. 223, 237.
87 M. Gedl 1989, Uwagi na temat przynależności kulturowej stanowisk z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza we wschodniej części polskich
Karpat, Acta Archaeologica Carpathica 28, s. 113-114.
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1. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – bransoleta (ryc. 2:1)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne, ze zniszczonych grobów; z badań ekipy muzealnej z Sanoka
w latach 1940-1941
Opis: bransoleta otwarta, wykonana z pręta o przekroju
czworokątnym z zaokrąglonymi kątami; tordowana; zakończenia zwężające się – jedno spiczaste, drugie ułamane; być może egzemplarz ten, podobnie jak inne z tego stanowiska, został wykonany z fragmentu naszyjnika
Wymiary: 7,0 x 7,7 cm
Nr inw.: MHS 24
Literatura: M. Gedl 1994, s. 348, tabl. CXXIX:1
2. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – bransoleta (ryc. 2:8)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; grób
nr 4, ciałopalny, popielnicowy; badania pracowników
Muzeum w Sanoku w latach 1940-1941
Opis: kółko wykonane z okrągłego pręta, z końcami
o przekroju czworokątnym, prosto ściętymi i zachodzącymi na siebie; patyna zielona
Wymiary: 4,8 x 5 cm, grub. – 0,7 cm
Nr inw.: MHS 25
Literatura: M. Gedl 1994, s. 69, tabl. II:3; 1998, s. 46,
ryc. 19:1
3. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – bransoleta (ryc. 2:9)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; grób
nr 4, ciałopalny, popielnicowy; z badań zespołu z Muzeum w Sanoku w latach 1940-1941
Opis: kółko wykonane z pręta o owalnym przekroju,
o silnie zwężonych, spiczastych zakończeniach (jedno
ułamane) zachodzących na siebie; patyna zielona
Wymiary: średn. – 4,6 x 5,1 cm, grub. – 0,6 cm
Nr inw.: MHS 26
Literatura: M. Gedl 1994, s. 69, tabl. II:14
4. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – bransoleta (ryc. 2:7)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; grób
nr 4, ciałopalny, popielnicowy; z badań zespołu z Muzeum w Sanoku w latach 1940-1941
Opis: kółko z taśmy brązowej o owalnym przekroju,
z końcami ułamanymi i zachodzącymi na siebie, utworzone z 1 i 1/2 zwoju
Wymiary: średn. – 4,1 x 4,2, grub. – 0,4 cm
Nr inw.: MHS 27
Literatura: M. Gedl 1994, s. 69, tabl. II:2; 1998, s. 46,
ryc. 19:3
5. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – skręt (ryc. 2:5)

Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; grób
nr 30, zapewne ciałopalny, popielnicowy, wewnątrz
naczynia
Opis: skręt z cienkiego drutu o zachowanym 1 i 1/2
zwoju; patyna zielona
Wymiary: średn. – 2,2 cm
Nr inw.: MHS 28
Literatura: M. Gedl 1994, s. 74, tabl. IV:17
6. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – szpila ze ślimacznicowatą główką (ryc. 2:2-3)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; ze zniszczonych grobów ratowanych wykopaliskowo przez zespół
pracowników z Muzeum w Sanoku, w latach 1940-1941
Opis: fragmenty szpili wykonanej z pręta o kwadratowym przekroju – główka zwinięta w ślimacznicę; przekrój fragmentów nóżki, należącej prawdopodobnie do
tego samego egzemplarza, okrągły; patyna zielona
Wymiary: średn. główki – 2,3 cm, przekrój pręta kwadratowego – 0,3 x 0,3 cm, średn. pręta okrągłego – 0,3 cm
Nr inw.: MHS 29
Literatura: M. Gedl 1994, s. 348, tabl. CXXIX:3-4
7. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – bransoleta (ryc. 2:4)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; zniszczone groby w trakcie prac ziemnych w latach 1940-1941
Opis: wykonana z okrągłego drutu brązowego, z końcami
zachodzącymi na siebie; patyna zielona
Wymiary: średn. – 4,5 cm
Nr inw. : MHS 30
Literatura: M. Gedl 1994, s. 348, tabl. CXXIX:5
8. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – ozdoba okularowata (ryc. 2:6)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; zniszczone groby w latach 1940-1941
Opis: ozdoba kształtem przypominajaca okulary lub ósemkę – jedno kółko nieco większe; przekrój soczewkowaty;
odlana; patyna zielona
Wymiary: dł. – 5,7 cm, średn. kółek – 2,8 i 2,6 cm
Nr inw.: MHS 32
Literatura: M. Gedl 1994, s. 348, tabl. CXXIX:32
9. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – bransoleta (ryc. 2:12)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; grób
nr 25, zapewne ciałopalny, popielnicowy; z badań zespołu z Muzeum w Sanoku, w latach 1940-1941
Opis: fragmenty bransolety z płasko-wypukłej taśmy;
patyna zielona
Wymiary: zach. dł. – 4,0 cm, szer. taśmy – 0,7 cm
Nr inw.: MHS 195
Literatura: M. Gedl 1994, s. 73, tabl. III:11
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Ryc. 7. Załuż, gm. Sanok, pow. Sanok, stan.12. 1-2 – bransolety ornamentowane (nr kat. 26 A); 3-26 – fragmenty bransolet (nr kat. 26 B); 27 – dłutko (nr kat. 26 I).
Rys. M. Zielińska.

10. Bachórz-Chodorówka, gm. Dynów, pow. Rzeszów,
stan. 1 – bransoleta (ryc. 2:10-11)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; grób
nr 7, zapewne ciałopalny, popielnicowy; z badań zespołu z Muzeum w Sanoku w latach 1940-1941
Opis: fragmenty bransolety z taśmy brązowej o przekroju wewnętrznym prostym, zewnętrznym profilowanym
zaokrąglonym żeberkiem; patyna zielona
Wymiary: zach. szer. – 0,7 cm
Nr inw.: MHS 196
Literatura: M. Gedl 1994, s. 49, 70, tabl. II:9-10
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11. Czerteż, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 1 – siekierka
z tulejką (ryc. 3:2)
Okoliczności odkrycia: wykopana w polu; bliższa lokalizacja nieznana
Opis: sylwetka smukła, ostrze łukowate, lekko rozszerzone, brzegi korpusu facetowane, dające sześciokątny, wklęsło-wypukły przekrój poprzeczny; wylot tulejki
asymetryczny, z silnie zaznaczonym dziobem; krawędź
okalająca otwór tulejki szeroka, ścięta na zewnątrz,
podkreślona szerokim żłobkiem i, poniżej, cienkim żeberkiem zdobiącym wylot tulejki; egzemplarz zao-

patrzony w uszko, stosunkowo małe i cienkie, o soczewkowatym przekroju; patyna brunatna
Wymiary: dł. – 12,4 cm, szer. ostrza – 4 cm, szer. tulejki
z dziobkiem i uszkiem – 5,5 cm
Nr inw.: MHS 191
Literatura: K. Moskwa 1976, s. 177-178, ryc. 8; J. Kuśnierz 1989, s. 147, tabl. 1:a; M. Gedl 1998, s. 54-55, 58,
ryc. 30:7
12. Lesko, gm. loco, pow. loco, stan. 18 – szpila
z dwustożkowatą główką (ryc. 4:2)
Okoliczności odkrycia: znaleziona na terenie miasta,
w miejscu bliżej nie określonym, i podarowana do zbiorów przez Stanisława Purchlę z Leska w 1971 r.
Opis: smukła, o nóżce okrągłej w przekroju i główce
uformowanej w kształcie dwu stożków ściętych połączonych podstawami; patyna brunatna
Wymiary: dł. całości – 10,9 cm, dł. nóżki – 10,2 cm
Nr inw.: MHS 522
Literatura: M. Zielińska 1992, s. 245, ryc. 1:b; M. Gedl
1998, s. 36, ryc. 9:5
13. Falejówka, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 35 –
sierp (ryc. 10:1)
Okoliczności odkrycia: z poszukiwań T. Podolaka
Opis: sierp – o silnym łuku wygięcia przy wąskiej nasadzie – z niezbyt kształtnym, dość dużym guzkiem;
grzbiet rozszerzającej się powierzchni ostrza sierpa
podwyższony i przy końcu załamujący się w kierunku brzegu tnącego pod kątem rozwartym; w miejscu
wierzchołka kąta rozwartego szerokość sierpa jest
maksymalna; powierzchnia spodnia gładka, wierzchnia
z plastycznymi żeberkami – dwoma równoległymi do
linii grzbietu, skrzyżowanymi z dwoma biegnącymi
równolegle do krawędzi ramienia kąta rozwartego, dochodzącego do ostrego brzegu; poprzeczne żeberko łączące brzeg tnący z grzbietem oddziela ostrze od nasady
z guzkiem; sierp jak wyżej, różniący się od opisanego
większym, mniej kształtnym i bardziej płaskim guzkiem;
patyna zielona
Wymiary: dł. – 8,2, max. szer. – 1,9, grub. grzbietu – 0,3 cm
Nr inw. : MHS 703
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 65-66, ryc. 2, 4:f
13 A. Falejówka, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 3 –
sierp (ryc. 10:2)
Okoliczności odkrycia: z poszukiwań T. Podolaka
Opis: sierp – o silnym łuku wygięcia przy wąskiej
nasadzie – z owalnym, niskim, stożkowatym guzkiem;
grzbiet rozszerzającej się powierzchni ostrza sierpa podwyższony i przy końcu załamujący się w kierunku brzegu
tnącego pod kątem rozwartym; w miejscu wierzchołka kąta
rozwartego szerokość sierpa jest maksymalna; powierzchnia spodnia gładka, wierzchnia z plastycznymi żeberkami – dwoma równoległymi do linii grzbietu, skrzyżowanymi z dwoma biegnącymi równolegle do krawędzi
ramienia kąta rozwartego, dochodzącego do ostrego brzegu; poprzeczne żeberko łączące brzeg tnący z grzbietem
oddziela ostrze od nasady z guzkiem; patyna zielona

Wymiary: dł. – 7,9 cm, max. szer. – 1,9 cm, grub.
grzbietu – 0,3 cm
Nr inw.: MHS 703
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 65-66, ryc. 2, 4:g
13 B. Falejówka, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 35 –
sierp (ryc. 10:3)
Okoliczności odkrycia: z poszukiwań T. Podolaka
Opis: dwa fragmenty sierpa, najmniejszego egzemplarza
– również z niskim, stożkowatym guzkiem na nasadzie;
linia grzbietu lekko esowata, z dużym łukiem wygięcia
przy guzku i nieznacznym w kierunku zakończenia;
grzbiet podniesiony, tworzący przykrawędne żeberko
i dwa żeberka równoległe do niego; żeberko poprzeczne przy guzku niezbyt foremne; dolna część tnąca przy
guzku łukowato podcięta i dalej esowata, co spowodowało znaczne zwężenie ostrza i zapewne uniesienie
do góry jego ułamanego zakończenia; patyna zielona
Wymiary: dł. – 4,3 cm i 1,5 cm, grub. grzbietu – 0,4 cm
Nr inw.: MHS 703
Literatura: M. Zielińska 2005a, s.65-66, ryc. 2, 4:h
14. Sanok-Olchowce, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 16
– szpila z główką zwiniętą w uszko (ryc. 4:5)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne, grób
nr 20; z badań wykopaliskowych M. Zielińskiej w 1992 r.
Opis: dwa fragmenty nóżki szpili wykonanej z okrągłego
drutu, rozklepanego w partii w pobliżu główki; patyna
zielona
Wymiary: 1,0 cm i 3,9 cm
Nr inw.: MHS 550
Literatura: M. Zielińska 2005, s. 197, tabl. IX:11
15. Strachocina, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 1 –
czekan (ryc. 3:1)
Okoliczności odkrycia: znaleziony na polu naftowym
przez Kazimierza Ochotę, przekazany do zbiorów muzealnych przez Stanisława Woźniaka z Sanoka
Opis: długie, smukłe, łukowato wygięte ostrze, o szerokości i grubości zwężającej się w kierunku tulejki,
w połowie której znajduje się trójkątnie wysklepiona
cienka krawędź-kulminacja, a za nią rozpoczyna się
prostokątny w przekroju trzonek obucha, zmniejszający
przekrój w kierunku tarczki zakończonej dziobkiem;
brzegi ostrza podniesione; tulejka cylindryczna, zakończona u góry rozszerzonym, nieregularnie karbowanym
kołnierzem; u dołu zakończenie ułamane, zachował się
fragment żeberka, pod którym średnica tulejki maleje;
ostrze lekko wyszczerbione, na powierzchni otwory po
pobranych próbkach do badań metaloznawczych; ułamane ostrze zlutowane przez pracowników kopalni, podobnie scalone miejsce styku tulejki z trzonkiem obucha; tulejka uszkodzona; patyna w kolorze brunatnym
Wymiary: dł. – 23,3 cm, dł. ostrza – 17 cm
Nr inw.: MHS 193
Literatura: J. Kostrzewski 1964, s. 71, 119, tabl. XXVII:3
16. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – siekierka
z podniesionymi brzegami (ryc. 1 :1)

21

1
0

3 cm

2

Ryc. 6. Załuż, gm. Sanok, pow. Sanok, stan.12. 1-2 – naszyjniki (nr kat. 26 E). Rys. M. Zielińska.
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Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; w trakcie prac wykopaliskowych J. Ginalskiego w 1998 r.
Opis: smukła siekierka z brązu, z podniesionymi brzegami, o ścienionym, zaokrąglonym obuchu, bokach lekko wciętych i zaokrąglonych, ostrzu rozszerzonym i łukowatym; rynna w kształcie wydłużonego prostokąta
o nieco wklęsłych dłuższych bokach z zaokraglonymi
kątami; patyna zielona
Wymiary: dł. – 9,3 cm, szer. ostrza – 3,5 cm
Nr inw.: nr ks. pol. 372
Literatura: J. Gancarski, J. Ginalski 2001, s. 311-312,
ryc. 7A; J. Gancarski 2002, s. 118, fot. 134
17. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – dłutko
z tulejką (ryc. 1:2)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; z wykopalisk J. Ginalskiego w 1998 r.
Opis: wąska i smukła sylwetka; krawędź tulejki zgrubiała i zaokrąglona, przekrój otworu okrągły, a ścianek zewnętrznych sześciokątny na całej długości tulejki, w wyniku facetowania; dolna partia w postaci
grubej sztabki posiada przekrój prostokątny; część pracująca cienka i zwężona przez symetryczne dwustronne podcięcie; patyna zielona
Wymiary: dł. – 9,5 cm, średn. wylotu tulejki – 2 cm
Nr inw: nr ks. pol. 363
Literatura: J. Gancarski, J. Ginalski 2001, s. 311-312,
ryc. 7:b; J. Gancarski 2002, s. 118, fot. 134
18. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – sztylet
(ryc. 1:3)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; odzyskane przez R. Fedyka od poszukiwaczy skarbów
wykrywaczem metali
Opis: fragment sztyletu – rękojeść zwężająca się
w kierunku głowni, soczewkowata w przekroju poprzecznym; u rozszerzającej się nasady, na styku
z brzeszczotem, półkoliste zgrubienie-żeberko, poniżej poziomy rząd wybitych punkcików; zakończenie rękojeści owalne, nie zachowane w całości,
z soczewkowatym guzem okonturowanym cienkimi,
płytkimi liniami pośrodku; owal zakończenia znacznie większy od przekroju trzonka obwiedziony był
prawdopodobnie zgrubiałą krawędzią; patyna zielona
Wymiary: zach. dł. – 8,2 cm
Nr inw.: MHS 649/1
Literatura: J. Gancarski, J. Ginalski, 2001, s. 312-314,
ryc. 8:a; J. Gancarski 2002, s. 118-119
19. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – ściągacz
(ryc. 1:7)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; z wykopalisk J. Ginalskiego w 1998 r.
Opis: kształt dzwoneczka ze ściętą nasadą, dolna partia
z płasko ściętą, szeroką krawędzią; przez całą wysokość
przedmiotu biegnie cylindryczny otwór; z boku dolnej
partii przewiercony niewielki otwór; patyna zielonobrunatna

Wymiary: wys. – 1,6 cm, średn. górnej partii – 1cm,
średn. dolna – 1,9 cm, średn. otworu większego – 0,8 cm,
średn. mniejszego – 0,3 cm
Nr inw.: nr ks. pol. 252
Literatura: nie publikowany
20. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – ściągacz
(ryc. 1:8)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; z wykopalisk J. Ginalskiego w 1998 r.
Opis: prawie symetryczny kształt małego dzwoneczka
ze ściętą nasadą o bardzo cienkiej krawędzi świadczącej
o cienkich ściankach w tej partii, dolna część o grubych
ściankach zakończona szeroką, prosto ściętą krawędzią;
przez całą wysokość przedmiotu biegnie cylindryczny
otwór; patyna brunatna
Wymiary: wys. – 1,4 cm, średn. górna – 0,9 cm, średn.
dolna – 1,5 cm, średn. otworu – 0,9 cm
Nr inw.: nr ks. pol. 317
Literatura: nie publikowany
21. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – ściągacz
(ryc.1:9)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; z wykopalisk J. Ginalskiego w 1998 r.
Opis: nie idealnie symetryczny kształt smukłego dzwoneczka o ściętej nasadzie i cienkich ściankach górnej
partii oraz znacznie grubszych i nieco zdeformowanych
uszkodzeniami dolnych ściankach zakończonych poziomym ścięciem; przez całą wysokość przedmiotu biegnie
cylindryczny otwór; patyna brunatna
Wymiary: wys. – 1,4 cm, średn. górna – 0,9 cm, średn.
dolna – 1,6 cm, średn. otworu – 0,9 cm
Nr inw.: nr ks. pol. 323
Literatura : nie publikowany
22. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – grocik
strzały do łuku (ryc. 1:4)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; z wykopalisk J. Ginalskiego w 1998 r.
Opis: grocik o w przybliżeniu trójkątnym, blaszkowatym
liściu, z przedłużoną w ość tulejką, okrągłą w przekroju;
liść i tulejka uszkodzone; patyna zielona
Wymiary: zach. dł. – 2,3 cm, średn.tulejki – 0,5 cm
Nr inw.: nr ks pol. 351
Literatura: J. Gancarski, J. Ginalski 2001, s. 313-315,
ryc. 8:b; J. Gancarski 2002, s. 118-119
23. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – grocik
strzały do łuku (ryc. 1:6)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; z wykopalisk J. Ginalskiego w 1999 r.
Opis: grocik z tulejką i liściem z zadziorami; tulejka
uszkodzona i zdeformowana; liść z ubytkami; patyna
zielona
Wymiary: dł. – 3,4 cm, średn. tulejki – 0,9 cm
Nr inw.: nr ks. pol. 396
Literatura: J. Gancarski, J. Ginalski 2001, s. 313-315,
ryc. 8:d; J. Gancarski 2002, s. 118-119
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Ryc. 9. Załuż, gm. Sanok, pow. Sanok, stan.12. 1-4 – bransolety wielozwojowe (nr kat. 26 C-D); 5-18 – skręty (nr kat. 26 F-G); 19-92 – paciorki rurkowate i ich
fragmenty (nr kat. 26 H). Rys. M. Zielińska.
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24. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, stan. 2 – grocik
strzały do łuku (ryc. 1:5)
Okoliczności odkrycia: grodzisko „Horodyszcze”; z wykopalisk J. Ginalskiego w 1999 r.
Opis: grocik z tulejką i liściem o przekroju romboidalnym, z zadziorami; tulejka z dość dużym ubytkiem
i zniekształcona; patyna zielona
Wymiary: dł. – 3 cm, szer. liścia – 0,8 cm, średn. tulejki –
0,5 cm
Nr inw.: nr ks. pol. 464
Literatura: J. Gancarski, J. Ginalski 2001, s. 313-315,
ryc. 8:c ; J. Gancarski 2002, s. 118-119
25. Zagórz, gm. loco, pow. Sanok, stan. 2 – naszyjnik
(ryc. 4:1)
Okoliczności odkrycia: lokalizacja wskazana przez T. R.
Żurowskiego – na wzgórzu, na południowy-wschód od
skrzyżowania szosy z Komańczy z szosą Sanok-Lesko;
znaleziony jako element skarbu ok. 1914 r.
Opis: wykonany z pręta, w centralnej partii rozklepanego do przekroju owalnego, a przy zwężających się
końcach wielobocznego, uzyskanego przez skręcenie
wokół osi; końce w przekroju okrągłe, jeden spiczasty,
drugi prosto ułamany; w centralnej partii zdobiony poprzecznymi liniami rytymi, a po obu stronach, w układzie symetrycznym, podwójnymi łukami o ostrych
lub zaokrąglonych wierzchołkach, zakreskowanych wewnątrz, na przemian z grupami poprzecznych kresek,
które dekorują również odcinki przy zakończeniach;
patyna brunatna
Wymiary: średn. – 14,3 x 12,2 cm, max. grub. – 0,8 cm
Nr inw.: MHS 11
Literatura: J. Kostrzewski 1964, s. 59; K. Moskwa 1976,
s. 336-337, ryc. 87:a – tam literatura; M. Gedl 1998,
s. 42-43, ryc. 17
26. Załuż, gmina Sanok, pow. Sanok, stan. 12 – skarb
Okoliczności odkrycia: znaleziony przez Piotra Borowego z Sanoka na górze Paproć w 1999 r.
26 A. (ryc. 7:1-2)
Opis: dwie bransolety obręczowe wykonane z okrągłej
sztabki o zwężających się przy prosto uciętych i zachodzących na siebie końcach; bransolety są identycznie ornamentowane: grupami poprzecznych żłobków –
kresek, na przemian z trójkątami o skośnie zakreskowanych polach, stykającymi się wierzchołkami; patyna
jednolicie zielona
Wymiary: 7,9 x 6,9 cm, max. średn. – 1,2 cm; drugiej:
7,5 x 7,5 cm, max. średn. – 1,1 cm.
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1, 4: a,b.
26 B. (ryc. 7: 3-26)
Opis: 22 fragmenty obręczy wykonanych z czworograniastego drutu, którego powierzchnie są nieregularnie
faliste, co mogło zostać uzyskane przez podłużne podcięcia; patyna zielona
Wymiary: średn. obręczy – 6,4 cm
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1.

26 C. (ryc. 9: 2-4)
Opis: trzy fragmenty spiralnej, wielozwojowej bransolety
(największy fragment składa się z sześciu zwojów, kolejny z prawie całego koła i 1/2 obręczy) wykonanej
z płasko-wypukłej taśmy o szerokości 0,5 cm i 0,3 cm
bliżej wąskiego, spiczastego zakończenia (widoczne na
zachowanej 1/2 zwoju); patyna zielona
Wymiary: średn. – 5,8 cm
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1.
26 D. (ryc. 9:1)
Opis: dwa fragmenty wielozwojowej bransolety wykonanej
z płasko-trójkątnie wypukłej taśmy (szer. – 0,7 cm
i grub. – 0,2 cm – na jednym z fragmentów widoczne
zakończenie uzyskane przez proste ścięcie i zwężenie
taśmy do szer. 0,5 cm); patyna zielona, w kilku miejscach fragmenty bez patyny, o złocistym połysku; kilka
odcinków taśmy uszkodzonych
Wymiary: szer. – 0,7 cm i grub. – 0,2 cm
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1.
26 E. (ryc. 8: 1-2)
Opis: dwa naszyjniki otwarte wykonane z okrągłego drutu
ze spiczastymi końcami: jeden egzemplarz nie zdobiony, przy jednym zakończeniu powierzchnia uszkodzona;
patyna zielona; drugi zdobiony prawie niewidocznymi,
delikatnymi nacięciami w układzie jodełki zgrupowanymi pomiędzy odcinkami nie zdobionymi; patyna zielona
Wymiary: średn. obręczy – 13 cm, wys. – 12 cm, max.
średn. drutu – 0,6 cm (ryc. 8 :1); drugi: średn. obręczy –
15,1 cm, wys. – 15 cm, średn. drutu – 0,6 cm (ryc.8:2)
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1, 4: d,e.
26 F. (ryc. 9: 5)
Opis: skręt o zachowanych sześciu zwojach, wykonany
z wąskiej taśmy, prawie płaskiej na zewnątrz i lekko
wypukłej od wewnątrz; patyna zielona
Wymiary: szer. taśmy – 0,3 cm, średn. zwoju – 2 cm
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1.
26 G. (ryc. 9: 6-18)
Opis: 13 fragmentów różnych skrętów wykonanych
z okrągłego drutu lub o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi kątami; patyna zielona
Wymiary: średn. – 1,6 cm, 1,8 cm, 1,9 cm
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1.
26 H. (ryc. 9: 19-92)
Opis: paciorki rurkowate skręcone z drutu lub wąskiej,
płasko-wypukłej taśmy lub o trójkątnym przekroju; patyna zielona
Wymiary: średn. – 0,6-0,8 cm
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1.
26 I. (ryc. 7:27)
Opis: dłutko – jedyne narzędzie wchodzące w skład
skarbu – zaopatrzone w tulejkę do osadzenia rękojeści; brzeg zgrubiały, z łezkowatym wcięciem, trzon ze
względu na facetowanie daje przekrój nieregularnie
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Ryc. 10. Falejówka, gm. Sanok, pow. Sanok, stan.35. 1-3 – miniaturowe sierpy (nr kat. 13, 13 A, 13 B). Rys. M. Zielińska.

sześciokątny; część pracująca zaokrąglona, samo zakończenie uszkodzone; patyna zielona
Wymiary: dł. – 8 cm
Nr inw.: MHS 702
Literatura: M. Zielińska 2005a, s. 61-70, ryc. 1, 4:c
27. Zarzecze, gm. Nisko, pow. Nisko, stan. 1 – szpila
z główką zwiniętą w uszko (ryc. 4 :3)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; z badań T. Reymana w 1934 r.; do Muzeum przekazana przez
dr. Woytkowskiego
Opis: szpila żelazna ze smukłą, długą nóżką o przekroju okrągłym, w górnej partii rozklepana; tworzy
przekrój prostokątny; główka powstała z również
rozklepanego pręta i zwinięta w uszko; powierzchnie skorodowane, na nie zniszczonych partiach patyna
ogniowa
Wymiary: dł. – 11,8 cm
Nr inw.: MHS 335
Literatura : K. Moskwa, 1976, s. 341 – tam literatura
28. Zarzecze, gm. Nisko, pow. Nisko, stan. 1 – szpila
z główką zwiniętą w uszko (ryc. 4: 4)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; z badań T. Reymana w 1934 r.; do Muzeum przekazana przez
dr. Woytkowskiego
Opis: szpila żelazna wykonana z okrągłego pręta rozklepanego w górnej partii i zwiniętej w uszko główce
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Wymiary: dł. – 11,5 cm
Nr inw.: MHS 334
Literatura: K. Moskwa, 1976, s. 341 – tam literatura
29. Zarzecze, gm. Nisko, pow. Nisko, stan. 1 – skręt
(ryc. 4:7)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; z badań T. Reymana w 1934 r; do Muzeum przekazany przez
dr. Woytkowskiego
Opis: skręt brązowy (1 i 1/2 zwoju) o jednym końcu
ostrym, drugim zwiniętym ślimakowato i od tego zakończenia utworzony kabłąk owinięty spiralnie drugim
drutem; patyna zielona
Wymiary: średn. – 2,5 x 2 cm, przekrój drutu – 0,1 cm
Nr inw.: MHS 333
Literatura: K. Moskwa, 1976, s. 341 – tam literatura
30. Zarzecze, gm. Nisko, pow. Nisko, stan. 1 – skręt
(ryc. 4: 8)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; z badań T. Reymana w 1934 r.; do Muzeum przekazany przez
dr. Woytkowskiego
Opis: skręt wielozwojowy (zachowane 6 zwojów) z cienkiego, okrągłego w przekroju drutu, o jednym końcu
ostrym, drugim ułamanym; patyna zielona
Wymiary: średn. – 2,5 cm, wys. – 3,3 cm
Nr inw.: MHS 332
Literatura: K. Moskwa, 1976, s. 341 – tam literatura

31. Zarzecze, gm. Nisko, pow. Nisko, stan. 1 – kolczyk
gwoździowaty (ryc: 4:6)
Okoliczności odkrycia: cmentarzysko ciałopalne; z badań T. Reymana w 1934 r.; do Muzeum przekazany przez
dr. Woytkowskiego
Opis: fragment kolczyka gwoździowatego – zachowa-

ny półkulisty czopek i mały fragment kabłąka okrągłego w przekroju; patyna zielona
Wymiary: średn. czopka – 1,4 cm, zach. dł. – 1,5 cm
Nr inw.: MHS 336
Literatura: K. Moskwa, 1976, s. 341 – tam literatura
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