Strzyżowski Rocznik Muzealny

Ziemia Strzyżowska
y
od wczesnego
g średniowiecza...

T. I, Strzyżów 2015

Antoni Lubelczyk – Markuszowa

Ziemia Strzyżowska od wczesnego średniowiecza
po połowę XVI wieku w świetle źródeł archeologicznych
Kwestia osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego Ziemi Strzyżowskiej jest
mi od dawna bliska, gdyż zajmuję się tą problematyką od 20 lat. Pracując jako archeolog w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, prowadziłem archeologiczne badania powierzchniowe i wykopaliskowe na terenie Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Na
szczególną uwagę zasługują badania wykopaliskowe na grodzisku i zamku w Czudcu
oraz towarzyszących mu osadach wczesnośredniowiecznych w Przedmieściu Czudeckim1 i Wyżnem2 oraz w obrębie średniowiecznych dworów w Strzyżowie3 i Twierdzy
koło Frysztaka4. Badania te nie tylko powiększyły archeologiczną bazę źródłową, lecz
w niektórych przypadkach zmieniły dotychczasowe poglądy archeologów i historyków na temat procesów osadniczych w strefie wspomnianych wyżej pogórzy podkarpackich. Do podjęcia na nowo tematu osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego
w okolicach Strzyżowa skłoniło mnie ukazanie się w roku 2014 pracy A. Gliwy „Strzyżów. Zarys dziejów od średniowiecza do połowy XIX wieku”, będącej próbą podsumowania badań historycznych w tym zakresie, przy pewnym wykorzystaniu wyników
badań archeologicznych5.

Charakterystyka terenu
Użyty w tytule termin Ziemia Strzyżowska, jako wyznacznik zakresu terytorialnego jest synonimem obszaru dzisiejszego powiatu strzyżowskiego. Przyjęcie takich ram
wydaje się bardzo zasadne. Teren ten prezentuje podobny typ krajobrazu, z długimi
ciągami rozległych wzniesień, które porozcinane są mniejszymi i większymi potokami. Wysokości bezwzględne sięgają ponad 500 m n.p.m., z najwyższym szczytem –
górą Bardo (534) i Chełm (532 m n.p.m.). Dla omawianego terenu charakterystyczne
są również szerokie doliny głównych rzek – Wisłoka, Stobnicy, Wysokiej oraz Lublicy,
które musiały stanowić główne i dogodne osie komunikacyjne. Opisane wyżej cechy
krajobrazu oraz warunki glebowe i klimatyczne wpływały też na kształtowanie się sieci
osadniczej, zarówno w pradziejach, jak i w czasach historycznych. Był to jednolity obszar pod względem przynależności administracyjnej i politycznej w czasach historycznych. Chodzi tu w szczególności o okres wczesnego i późnego średniowiecza, kiedy
to kształtowały się zręby państwowości Polski i Rusi. Krystalizująca się wówczas sieć
osadnicza dała podwaliny pod średniowieczne i współczesne miejscowości. W tym
miejscu należy zwrócić uwagę, że dzisiejsza wschodnia i południowa krawędź powiatu strzyżowskiego odzwierciedla dokładnie granicę Ziemi Sandomierskiej i Sanockiej, która jednocześnie rozgraniczała aż do połowy XIV wieku Polskę i Ruś Halicką.
Wreszcie, większe partie omawianego regionu (np. dobra czudeckie i strzyżowskie)
łączył niekiedy ten sam właściciel.
W niniejszym artykule zamieszczam dwie mapki z naniesionymi stanowiskami
archeologicznymi z okresu wczesnego średniowiecza (rys. 1) oraz z późnego średniowiecza (rys. 2), celem ogólnego przedstawienia bazy źródeł archeologicznych. Na
mapie obrazującej osadnictwo wczesnośredniowieczne zaznaczone stanowiska są ponumerowane6. Osadnictwo średniowieczne przedstawione zostało na mapie 2, ale ze
względu na duże nasycenie stanowiskami musiałem ograniczyć się tutaj do naniesie-

A. Lubelczyk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie Pogórza Strzyżowskiego w świetle weryfikacyjnych badań powierzchniowych i wykopalisk w latach 1996-2003 [w:] Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Garncarski, Krosno 2006, s. 501-560; tenże, Czudec, Godowa, Niziny. Przykłady
średniowiecznych rezydencji średniozamożnej szlachty na Pogórzu Strzyżowskim [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007, s. 250-263; tenże, Zamek w Czudcu po renesansowej rozbudowie [w:] J. Gancarski (red.), Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich,
Krosno 2008, s. 131-191; tenże, Grodzisko i zamek w Czudcu – 10 lat później [w:] Variae sententiae.
Księga Jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, red. J. Podgórska-Czopek,
Rzeszów 2010, s. 235-254.
2
A. Lubelczyk, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2001 na wczesnośredniowiecznej osadzie nr 14 w Wyżnym, pow. Strzyżów, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka
Archeologicznego”, t. 24, s. 185-212.
3
Tenże, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych w roku 2000 na stanowisku 22
w Strzyżowie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 23, s. 227-252;
tenże, Czudec, Godowa, Niziny…, s. 250-263.
4
Tenże, Zespół kafli z dawnego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 34, s. 73-102.
5
A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów miasta od średniowiecza do połowy XIX wieku, Strzyżów 2014.

Wykaz stanowisk wczesnośredniowiecznych do mapy 1: 1.Babica, stan. 10; 2.Cieszyna, stan. 11; 3.Czudec, stan. 1; 4.Czudec, stan. 8; 5.Czudec, stan. 9; 6.Czudec, stan. 10; 7.Czudec, stan. 11; 8.Dobrzechów,
stan. 3; 9.Grodzisko, stan. 2; 10.Jazowa, stan. 2; 11.Lubla, stan. 2; 12.Przedmieście Czudeckie, stan. 7;
13.Przedmieście Czudeckie, stan. 8; 14.Przedmieście Czudeckie, stan. 9; 15.Przedmieście Czudeckie,
stan. 10; 16.Pstrągowa, stan. 14; 17.Strzyżów, stan. 1; 18.Strzyżów, stan. 5; 19.Strzyżów, stan. 6; 20.Strzyżów, stan. 15; 21.Strzyżów, stan. 16; 22.Strzyżów, stan. 22; 23.Strzyżów, stan. 23; 24.Strzyżów, stan. 24;
25.Wysoka Strzyżowska, stan. 2; 26.Wyżne, stan. 2; 27.Wyżne, stan. 6; 28.Wyżne, stan. 13; 29.Wyżne,
stan. 14; 30.Wyżne, stan. 16; 31.Wyżne, stan. 17; 32.Wyżne, stan. 18; 33.Wyżne, stan. 19.
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nia samych punktów osadniczych7
Wczesne średniowiecze w dorzeczu środkowego Wisłoka
w świetle źródeł pisanych i rozeznania archeologicznego
Ugruntowana teza o istniejącej we wczesnym średniowieczu na terenie Pogórza
Strzyżowskiego i przyległej części Pogórza Dynowskiego pustce osadniczej wydawała się sprzeczna w kontekście dość wczesnych wzmianek w źródłach pisanych o istniejących tu wsiach (źródła z lat: 1185,1279). To skłoniło mnie do podjęcia w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku weryfikacyjnych badań powierzchniowych, a następnie wykopalisk na wybranych obiektach. Badania te doprowadziły do odkrycia
w rejonie Czudca i Strzyżowa aż 20 nowych stanowisk z okresu wczesnego średniowiecza8. Są to stanowiska o różnej wielkości i randze. Jedne z nich (z rejonu Czudca i Wyżnego) mogą istotnie korygować dotychczasowe poglądy archeologów i historyków
w kwestii osadnictwa wczesnośredniowiecznego nad środkowym Wisłokiem, inne zaś
(głównie z rejonu Strzyżowa) wypełniają tylko materialną treścią znane od dawna XII
i XIII-wieczne źródła pisane i pozwalają cofnąć przynajmniej o kilka dziesięcioleci
akcję kolonizacji tych terenów.
Istotnym efektem przeprowadzonej akcji weryfikacyjnej było udokumentowanie
istnienia wczesnośredniowiecznego grodziska w obrębie średniowiecznego zamku
w Czudcu (fot. 3), występującego w źródłach jako zamek w Czudcu, a obecnie jako
Przedmieście Czudeckie stan. 79. W kolejnych sezonach badań wykopaliskowych pozyskiwaliśmy nowe informacje odnośnie do konstrukcji wału, stratygrafii stanowiska
i okoliczności jego zniszczenia. Po ostatnim sezonie wykopaliskowym w roku 2010
dokonałem pewnego podsumowania badań, które zostało opublikowane10.
Wykaz stanowisk późnośredniowiecznych do mapy 2. W nawiasach podaję ogólną ilość stanowisk
z danej miejscowości: Babica (1) - stan. 9; Baryczka (1) - stan. 1; Cieszyna (4) - stan. 1-3, 6; Czudec (1)
- stan. 11; Dobrzechów (2) - stan. 2-3; Frysztak (1) - stan. 1; Gbiska (6) - stan. 1-6; Glinik Charzewski (2) stan. 1, 2; Godowa (8) - stan. 1-6, 8, 9; Grodzisko (3) stan. 2, 8, 10; Gwoźnica Dolna (1) - stan. 1; Gwoźnica
Górna (2) - stan. 1, 3; Jawornik Niebylecki (3) - stan. 1, 11, 12; Jazowa (1) - stan. 1; Kalembina (1) - stan.
1; Kobyle (1) - stan. 2; Kożuchów (3) - stan. 1-3; Kozłówek (8) - stan. 1, 3, 5-8, 10, 11; Lubla (3) - stan. 14,
25-26; Lutcza (3) - stan. 11, 26, 27; Markuszowa (10) - stan. 2, 5, 7-14; Niewodna (1) - stan. 2; Oparówka
(6) - stan. 4-8, 10; Połomia (3) - stan.1, 2, 5; Przedmieście Czudeckie (4) - stan. 1, 7, 11, 15; Różanka
(1) - stan. 1; Strzyżów (16) - stan. 1, 6, 10-13, 15, 17-25; Szufnarowa (1) - stan. 1; Tułkowice (1) - stan. 1;
Twierdza (2) - stan. 2, 3; Wiśniowa (6) - stan. 1-6; Wyżne (2) - stan. 2, 6; Wysoka Strzyżowska (17) - stan.
1-10, 12-16, 18, 19; Zaborów (2) - stan. 1,3; Żyznów stan. 1.
8
A. Lubelczyk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie Pogórza Strzyżowskiego w świetle weryfikacyjnych badań powierzchniowych i wykopalisk w latach 1996-2003 [w:] Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2006, s. 501-560
9
Tamże, s. 537.
10
A. Lubelczyk, Grodzisko i zamek…, s. 235-254.
7
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Niemal każdego roku odkrywano kolejne odcinki wału grodziska oraz warstwę
kulturową zalegającą pod nim i na majdanie. Zazwyczaj był to fragment usypanego
stożka lub opadającego stoku, ale z warstwą wczesnośredniowieczną pod nim, która
zawierała większe lub mniejsze ślady spalenizny. W kilku punktach udało się uchwycić klarowną stratygrafię obrazującą posadowienie w nasypie wału, średniowiecznego
muru obwodowego11. Ten średniowieczny mur obwodowy, na odcinku południowym
i częściowo zachodnim, biegł po nasypie wału grodziska, rozcinając i niszcząc go
w różnym stopniu. Najlepiej zachowany wał południowy dostarczył najwięcej informacji odnośnie do jego konstrukcji i chronologii. W kompleksie wykopów: XXVII/04,
XXXIV/05, XXXVII/05, XLIV/06 i VIII/02 zarejestrowano najpierw rozległą partię
przepalonej do czerwoności ziemi, a następnie fragmenty spalonych belek i podłużne
smugi w jego spągowej partii, które pozwoliły rozpoznać ich układ (fot. 4). Zachowane były w stanie szczątkowym i nie nadawały się do badań dendrochronologicznych.
Stwierdzono, że układały się one w dwa rzędy skrzyń (rys. 3)12. Rząd wewnętrzny został rozcięty przez średniowieczny mur obwodowy, a szerokość zewnętrznej skrzyni
wynosiła ok. 2,60 m. Od strony zewnętrznej poprzedzała go płaska półka ze stromym
stokiem (tzw. berma), co było dobrze widoczne na profilu poprzecznym wykopu
XVII/04-XXXIV/05 (rys. 3b.). Ponad poziomem spalonych belek znajdował się gliniasty nasyp lub blok przepalonej do czerwoności ziemi (fot. 4a-b.). Zauważyć należy,
że przepalone belki i ogólnie destrukt wału zalegał na szaro-popielatej ziemi, będącej
warstwą kulturową z okresu poprzedzającego wzniesienia wału. Właśnie z tego poziomu pochodzi większość pozyskanego w trakcie badań materiału wczesnośredniowiecznego (tabl. V), który w znacznej mierze jest porównywalny do tego z destruktu
wału (tabl. III). Natomiast w gliniastym trzonie nasypu znaleziono tylko pojedyncze
fragmenty ceramiki. Ogółem z tego odcinka wału pozyskano ponad 100 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. Naczynia te ornamentowane są zazwyczaj na
brzuścu dookolnymi, słabo widocznymi żłobkami, a na szyjce rytą, „rwaną” linią falistą (tabl. III 1, 4). Cienkościenność naczyń, zaawansowanie technologiczne i rozwinięte formy krawędzi wylewów z jednej strony, a brak najpóźniejszych typów wczesnośredniowiecznych krawędzi wylewów z drugiej strony, pozwala je datować ramowo
na XI lub nawet początki XII wieku.
A. Lubelczyk, Czudec, Godowa, Niziny…, s. 227, ryc. 10, 14; tenże, Zamek w Czudcu…, s. 147, ryc. 8.
We wcześniejszej publikacji (A. Lubelczyk , Osadnictwo regionu…, s. 540) sugerowałem dwufazowość
wału i niezbyt jasno określiłem jego konstrukcję. Wtedy w podstawowym trzonie nasypu wału dopatrywałem się jedynie słabo widocznej pionowej rysy, pokrywającej się z końcem spalonej belki i warstwą
spalenizny. Późniejsza szersza odkrywka nie pozostawia już wątpliwości, że mamy tu jednak dwa rzędy
jednoczasowych skrzyń poprzedzonych bermą - por. rys. 3b.
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W trakcie przekopywania wału grodziska natrafiono na ślady potężnego pożaru
w formie przepalonej do czerwoności ziemi i spalonych belek (fot. 4a-b). Pożar ten
miał miejsce w XI lub na początku XII wieku i wiązać go trzeba z bliżej nieokreślonymi wydarzeniami politycznymi z tego czasu, czyli kryzysem monarchii wczesnopiastowskiej po roku 1039, wygnaniem Bolesława Śmiałego w roku 1079 lub dopiero ze
słynnym wypadem kniazia przemyskiego na Wiślicę w roku 113513. O tym, że nie był
to przypadkowy pożar, świadczą znalezione w destrukcie wału grodziska grociki strzał
i przepalony topór (tabl. IV, 2)14, a wreszcie odkrycie w 2007 roku ofiary tego najazdu – młodej dziewczyny, która zginęła tuż przed wałem grodziska, ugodzona strzałą
z łuku (fot. 4c)15.
W innych rejonach grodziska wał nie był już tak czytelny. Na odcinku zachodnim
rozcięty został w poważnym stopniu zarówno przez średniowieczny, jak i renesansowy
mur obwodowy. W wykopach uchwycono profile odzwierciedlające pierwotny stok
i późniejszy nasyp. Za wiązaniem tego nasypu z wałem grodziska przemawiało z jednej strony wcinanie się w niego muru średniowiecznego, a z drugiej strony zaleganie
pod nim jeszcze wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej16. W tej partii grodziska
ciekawą sytuację odnotowano także w otoczeniu późnośredniowiecznego domu z narożnym alkierzem, którego fundamenty rozcięły, a częściowo posadowione zostały na
destrukcie spalonego wału17. W tym destrukcie, ale przy samym licu muru, znaleziono

długi grot oszczepu o utrąconej częściowo tulejce (tabl. IV, 1)18. Z tego samego miejsca
zebrano kilkanaście fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej.
Na nikłe pozostałości wału grodziska lub zalegającej zazwyczaj pod nim warstwy
kulturowej natrafiono również pod murem baszty północno-zachodniej. Znaleziono
tutaj większy fragment grubościennego i bardziej przysadzistego garnka zdobionego
kilkoma dookolnymi, niestarannie poprowadzonymi bruzdami i rytą linią falistą na
szyjce (tabl. II, 2). Niewątpliwie jest on starszą formą od prezentowanego wyżej materiału. W pewien sposób przypomina naczynie z obiektu 2 we Wyżnym19.
Podsumowując wyniki analizy materiału archeologicznego i układu stratygraficznego nawarstwień kulturowych zarejestrowanych w obrębie grodziska, stwierdzić należy, że trudno określić dokładne ramy chronologiczne jego funkcjonowania jako obiektu
obronnego. Posadowienie wału grodziska na wczesnośredniowiecznej warstwie kulturowej wskazywało na istnienie w tym miejscu wcześniejszej osady otwartej. Pozyskany
materiał z warstwy kulturowej jest w znacznej mierze porównywalny z tym pochodzącym z nasypu wału grodziska, chociaż w pierwszym przypadku notujemy większy udział
ceramiki starszej (a przynajmniej mniej zaawansowanej technologicznie).
Przepalona do czerwoności ziemia i spalone belki drewniane w nasypie wału oraz
pokryty patyną ogniową topór bojowy wskazywały na toczące się walki o ten obronny
obiekt i jego prawdopodobne zniszczenie. Mogło to mieć miejsce w XI lub na początku
XII wieku i związane było z bliżej nieokreślonymi wydarzeniami politycznymi z tego
czasu. Był to jednocześnie jego kres jako wczesnośredniowiecznego obiektu militarnego, za czym przemawiałby fakt braku materiału archeologicznego, który jednoznacznie
datowany byłby między połową XII i początkiem XIV wieku (domniemanym czasem
wzniesienia późnośredniowiecznego zamku). Rozwiązanie przedstawionych wyżej
problemów chronologicznych pomogłoby też określić rolę tego ośrodka w okresie
monarchii wczesnopiastowskiej20. Wspominałem już wyżej, że niejako przeciwwagą
dla niego po stronie ruskiej w tym czasie było grodzisko w Lubeni. Nieco starszym zaś
obiektem obronnym wydaje mi się być grodzisko w Budach Głogowskich, rozpoznane sondażowo przeze mnie w latach 1994-199521, które datowane jest na X i przełom
X i XI wieku. Mimo braku rozstrzygnięcia wszystkich problemów chronologicznych,

13
W roku 1135, w wyniku spektakularnego wypadu kniazia przemyskiego Wołodymirki, spalona została
Wiślica (por. J. Kurtyka, Południowy odcinek granicy polsko-ruskiej we wczesnym średniowieczu (przed
1340 r.) w świetle źródeł historycznych [w:] Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, red. M. Parczewski, Rzeszów 1996, s. 184, przyp. 6). Być może szybkie i zaskakujące
dotarcie wojsk ruskich do Wiślicy wynikało z wybrania przez nich nietypowej trasy, na której znalazło się
też grodzisko z Przedmieścia Czudeckiego.
14
Opublikowany w albumie wydanym z okazji 70-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – por. 70
skarbów muzealnych, red. B. Adamska, B. Gawek, J. Majka, J. Podgórska-Czopek, K. Ruszel, J. Gacek,
Rzeszów 2005, s. 34-35, poz. 11. Podobne egzemplarze znalezione w Sanoku-Białej Górze i Trepczy zaliczone zostały przez J. Ginalskiego i P. N. Kotowicza (Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego
z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” , t. 24, s. 190-193, tabl. I, 1) do typu IV w klasyfikacji
Kirpičnikowa, który pojawia się na terenie Rusi w wieku X, a powszechnie występuje dopiero w XI wieku,
przeżywając jeszcze w następnym stuleciu.
15
W czaszce znaleziono dwa skorodowane grociki do strzał łuku, które niewątpliwie były przyczyną
śmierci delikwentki. Ze względu na stan ich zachowania trudno określić ich dokładną formę, ale żaden
z nich nie jest w typie tatarskim. Pełniejsza analiza grobu zamieszczona w moim wcześniejszym artykule
– por. A. Lubelczyk, Grodzisko i zamek…, s. 239; analizę antropologiczną szkieletu przeprowadziła mgr
Barbara Szybowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stwierdzając, że ofiarą jest młoda kobieta
w wieku 20-25 lat o wzroście ok. 159 cm (opracowanie w Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie).
16
A. Lubelczyk, Czudec, Godowa, Niziny…, ryc. 10; tenże, Zamek w Czudcu…, s. 151, ryc. 8.
17
Patrz A. Lubelczyk, Grodzisko i zamek…, s. 241.

Grot ma długość 22 cm, przy czym samo ostrze 17 cm i szerokość 1,8 cm, zaś średnica wewnętrzna
tulejki wynosi 0,9 cm.
19
Por. A. Lubelczyk, Wyniki badań…, tabl. I, 1).
20
O ile nie był on związany wyłącznie z okresem plemiennym wczesnego średniowiecza.
21
A. Lubelczyk, Kompleks osadniczo-obronny z okresu wczesnego średniowiecza w Budach Głogowskich,
woj. Rzeszów (Sprawozdanie z badań sondażowo-ratowniczych na stan. 11 i 36 przeprowadzonych w roku
1994 i 1995), „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 17, s. 85-112.
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grodzisko w Przedmieściu Czudeckim przedstawione zostało jako najstarszy, wczesnośredniowieczny obiekt obronny nad środkowym Wisłokiem, którego funkcjonowanie wiąże się jeszcze z końcem okresu plemiennego wczesnego średniowiecza. Jego
istnienie niewątpliwie miało duży wpływ na ukształtowanie się średniowiecznej granicy polsko-ruskiej, chociaż nie wydaje się, by w okresie wczesnopiastowskim pełnił on
rolę większego ośrodka polityczno-administracyjnego. Liczyć się też trzeba z faktem
istnienia pewnej luki czasowej między funkcjonowaniem grodziska i zamku średniowiecznego.
W okresie wczesnego średniowiecza grodzisko to nie było odosobnioną enklawą osadnictwa, lecz funkcjonowało w strefie dobrze zagospodarowanej (rys. 1). Bezpośrednio przy nim znajdowały się dwie osady (Przedmieście Czudeckie stan. 8 i 9),
a w dalszej części prawobrzeżnej terasy Wisłoka zarejestrowano jeszcze 7 kolejnych
stanowisk (Wyżne stan. 2, 13, 14, 16-19) datowanych zarówno na okres plemienny, jak
i młodszą fazę wczesnego średniowiecza22. Na znajdujących się przy samym grodzisku osadach (Przedmieście Czudeckie stan. 8 i 9) odnotowano ciekawe przypadki występowania obiektów mieszkalnych w typie ziemianki, które wykazują dwufazowość
użytkowania (fot. 1-2). W ich partiach przydennych rejestrowano relikty kamiennego
pieca, w destrukcie którego znajdowano fragmenty bardziej archaicznej ceramiki, datowanej na IX lub nawet VIII wiek (tabl. II, 1). Całość zasypana była grubą warstwą
czystej gliny i dopiero w górnej partii obiektu odłożył się ciemno zabarwiony, młodszy
poziom użytkowy. Znajdująca się w tej ostatniej warstwie ceramika porównywalna jest
do materiału z grodziska i można ją datować w ramach X-XI wieku23.
Z okresem plemiennym wczesnego średniowiecza wiążą się jeszcze trzy stanowiska z Wyżnego [stan. 2, 14 i 19 (nr 26, 29 i 33 na rys. 1)]. Na jednym z nich (Wyżne
stan. 14) przeprowadzono rozpoznawcze badania wykopaliskowe24, w trakcie których
odkryto ślady niewielkich jam o charakterze gospodarczym oraz duże i wydłużone
obiekty o długości dochodzącej nawet do 8 metrów. Zwraca uwagę ich stosunkowo
niewielka głębokość (25-30 cm) i obecność sporej ilości przepalonych kamieni, które
czasem przybierają formę kolistego skupiska (ślad ogniska). Niewątpliwie obiekty te
były pozostałością domostw, ale innego typu, niż wspomniane wyżej ziemianki z osad
pod grodziskiem. Zarejestrowano też rozległą warstwę kulturową, manifestującą się
już na powierzchni swoją czarną barwą. Pozyskane fragmenty naczyń i innych przedmiotów użytkowych pozwalają nam datować funkcjonowanie tej osady na okres od

końca VIII do początków X wieku25
W trakcie weryfikacyjnych badań powierzchniowych, w tej samej miejscowości
odkryto inne, bardzo interesujące stanowisko (Wyżne stan. 19 – nr 33 na rys. 1), będące w zasadzie znaleziskiem kilku dość archaicznych skorup w jednym punkcie i to
dodatkowo na kulminacji wzniesienia26. Niewykluczone, że mamy tutaj do czynienia
ze śladem zupełnie rozoranego kurhanu.
Podsumowując zagadnienie najstarszego osadnictwa na prawobrzeżnej terasie
Wisłoka w okolicach Czudca, należałoby zadać sobie pytanie, jak się ma okres użytkowania tych osad do czasu funkcjonowania grodziska. Biorąc pod uwagę chronologię materiału zebranego na poszczególnych stanowiskach, sądzić można, że grodzisko
włączono już w istniejącą i dość rozwiniętą sieć osadniczą. Z pewnością nie wszystkie
skartowane na mapie osady istniały jeszcze w okresie funkcjonowania grodziska. Mam
tu na myśli badane wykopaliskowo stanowisko 14 we Wyżnym datowane na koniec
VIII-X wiek. Ciekawym przypadkiem są też dwie osady podgrodowe, na których odsłonięto klasyczne kwadratowe półziemianki z wyraźnymi dwoma poziomami użytkowymi – z destruktem kamiennego pieca w partii przydennej w fazie starszej oraz
bardzo widocznym pasmem czarnej ziemi, nasyconym trochę młodszym materiałem
w górnej partii obiektu. Ceramika uzyskana z tego ostatniego poziomu jest zasadniczo
porównywalna do tej jaka występowała na grodzisku, ale nie możemy być pewni, że
domostwa te funkcjonowały jeszcze w momencie pożaru grodziska. Dość wymowny
jest fakt, że na położonym tuż przy grodzisku stanowisku 8 nie ma śladów pożaru, podczas gdy w nieodległych obiektach znajdujących się poza fosą zachodnią rejestrowano
poziom polepy, przepalonej ziemi i drobne fragmenty węgla drzewnego27. Wydaje się,
że o ile istniałaby w momencie ataku na grodzisko jakaś zabudowa na podgrodziu, to
z pewnością byłaby spalona.
Osadnictwo średniowieczne dorzecza środkowego Wisłoka
w świetle rozeznania historycznego
W okresie od XII do lat 40. XIV wieku granica między Polską i Rusią ustabilizowała się mniej więcej na linii Wisłoka, a Ziemia Strzyżowska znalazła się w strefie ścisłego pogranicza. Już stosunkowo wcześnie zwrócono uwagę, że późnośredniowieczne
granice Małopolski i ziemi sandomierskiej z jednej strony, a ziemi przemyskiej i saA. Lubelczyk, Wyniki badań…, s. 209.
Mowa tu o skupisku skorup o cechach najbardziej archaicznych, bo oprócz tego znaleziono nieco dalej
kilka fragmentów ceramiki o nieco późniejszej chronologii – por. A. Lubelczyk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne …, s. 553.
27
A. Lubelczyk, Grodzisko i zamek…, s. 255.
25
26

22
23
24

A. Lubelczyk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne…, s. 540-541, 547-554, ryc. 2.
Tenże, Grodzisko i zamek…, s. 255, 258.
Tenże, Wyniki badań…; tenże, Czudec, Godowa, Niziny…, s. 248-252.
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nockiej z drugiej strony, odpowiadają dość dokładnie wcześniejszemu rozgraniczeniu
między Polską i Rusią28. Granica ta, na interesującym nas terenie dorzecza środkowego
Wisłoka, biegła pasmem wzniesień „czarnorzeckich” po prawej stronie Wisłoka i przechodziła na jego lewą stronę dopiero w okolicy Babicy i Zarzecza (por. rys. 1-2). Potem
kierowała się na północ i północny wschód, a przechodząc między Lutoryżem i Niechobrzem, dochodziła na wysokości Zabierzowa i Nosówki do rzeki Lubcza. Tak ustalona linia demarkacyjna pomiędzy osadnictwem polskim i ruskim nie była w zasadzie
nigdy kwestionowana i na te ustalenia powoływano się w późniejszych publikacjach29.
Granica ta ulegała licznym korektom w wyniku akcji zbrojnych książąt polskich i ruskich. Niewątpliwie obecność grodziska, a później zamku w Czudcu sprawiła, że także
prawobrzeżna część dzisiejszego powiatu strzyżowskiego przez ten czas należała do
Polski.
Z racji pogranicznego charakteru obszarów położonych nad środkowym Wisłokiem, problematyka zagospodarowywania tych terenów stała się przedmiotem szerokiego zainteresowania zarówno historyków30, jak i archeologów31. Niekiedy cenne
informacje lub odnośniki do źródeł znaleźć można także w publikacjach dotyczących
poszczególnych parafii, wsi i miasteczek pisanych przez historyków32 i historyków-amatorów33.

Jak od początku XII wieku dolina Wisłoki znajdowała się pod przemożnym wpływem benedyktynów, tak od końca XII, a zwłaszcza w XIII wieku, stała się ona domeną
działalności cystersów34: karczowali lasy i zakładali osady oraz folwarki, zwane grangiami. Byli specjalistami w dziedzinie inżynierii wodnej. Meliorowali pola i budowali
skomplikowane systemy kanałów i rowów, doprowadzających wodę do młynów wodnych. W każdej niemal miejscowości znajdował się również co najmniej jeden staw
rybny35.
W naszym regionie cystersi kojarzeni są z działalnością możnego rodu Bogoriów, którzy ufundowali w roku 1185 klasztor w Koprzywnicy koło Sandomierza,
uposażając go szeregiem osad, w tym również po raz pierwszy wymienionymi wsiami z naszego regionu, tj. Dobrzechowem i Lublą36. Centrum podkarpackich posiadłości Bogoriów były okolice Żmigrodu. To oni wraz z cystersami w dużej mierze
przyczynili się do przyspieszenia akcji kolonizowania strefy pogórzy nad środkowym Wisłokiem. Przytoczona wyżej data i kolejne wzmianki w źródłach pisanych
wyznaczają też nową jakość w badaniach nad rozwojem osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego na naszym terenie. Na dalszą aktywność Bogoriów i cystersów
wskazuje następne, późnośredniowieczne już źródło z roku 1279. Jest to dokument
legata papieskiego Filipa, poświadczający należną cystersom dziesięcinę nie tylko
z wcześniej znanych Dobrzechowa i Lubli, ale także z po raz pierwszy wymienionych
miejscowości: Czudec, Prochna, Kożuchów, Tułkowice, Strzyżów i Zaborów37. Jak
zaznacza W. Wyrozumski, wymienionych tu wsi nie można traktować jako nowo powstałych, gdyż z tekstu źródła wynika, że dziesięciny te należne były klasztorowi od
dawna38. Poza Lublą i Dobrzechowem, które należały do cystersów, nie znamy właścicieli wyżej wymienionych wsi. Historycy, próbując ustalić ich właścicieli, opierali
się na późniejszych, głównie XIV-wiecznych źródłach i przypisywali je w całości39
lub częściowo40 Bogoriom. Do niedawna, dla okresu od końca XII do połowy XIV
wieku, poza wymienionymi wyżej Bogoriami i cystersami, zaznaczano jeszcze tyl-

W. Semkowicz, Geograficzne podstawy Polski Chrobrego, „Kwartalnik Historyczny”, t. 39, 1925, s. 299,
304; A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962, s. 12-23; K. Przyboś,
Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych, „Studia Historyczne”, t. 36, s. 193 i nast.
29
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 59; J. Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne. Początki osady
i miasta, [w:] F. Kiryk (red.) Dzieje Rzeszowa, Rzeszów 1994, t. 1, s. 118-121.
30
A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, „Rocznik Przemyski”, t. 9, z. 2, s. 187-192;
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…., s. 63; J. Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne…, s. 97-151; tenże,
Południowy odcinek…, s. 183-204; J. Wyrozumski, Miasta regionu strzyżowskiego [w: ] Studia nad dziejami
Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów, s. 111-150.
31
J. Parczewski, Pocztki ksztatowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej...; A. Lubelczyk, Osadnictwo
wczesnośredniowieczne…; tenże, Czudec, Godowa, Niziny…; tenże, Zamek w Czudcu…; tenże, Grodzisko
i zamek…
32
Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980. J. Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne…, s. 97-151; tenże, Południowy odcinek…, s. 183-204. J. Kurtyka szczegółowo rozgraniczał strefę
osadnictwa polskiego i ruskiego na terenie Pogórza Strzyżowskiego oraz wyróżnił ośrodki, z których docierało ono na interesujący nas teren. Wysunął tezę, że osadnictwo to na teren Pogórza Strzyżowskiego
docierało od strony północnej, z rejonu Sandomierza i Koprzywnicy. Słusznie natomiast ze względu na
sytuację geopolityczną wykluczył kierunek wschodni, z rejonu Rzeszowa. Za decydujący czynnik w kolonizacji Pogórza Strzyżowskiego, uznał nadania książęce o charakterze stróży dla zasłużonych rodów
rycerskich, które z kolei fundowały tutaj klasztory. Szczególną rolę przypisywał Bogoriom i związanym
z nimi Cystersom – nad Wisłokiem oraz Półkozicom - w rejonie Sędziszowa, Iwierzyc i Dąbrowy.
33
Np. fotokopia dokumentu legata papieskiego Filipa z roku 1279 u A. Oliwińskiej-Wacko i R. Wacko,
Dzieje Czudca, t. 1, Rzeszów 2010; tekst dokumentu w języku polskim u W. Gwoździckiego, Dzieje miasteczka i parafii Czudec, Przemyśl 1992, s. 10 oraz T. Szeteli, Zarys dzejów Kożuchowa, Rzeszów 1985.

L. Grzebień, Dzieje kościelne parafii Dobrzechów, Kraków 2004, s. 13.
Tamże, s. 31.
36
Z. Wdowiszewski, Ród Bogoriów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”,
R. 9, s. 7-6; por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 63, przyp. 12 (tu szerszy komentarz); J. Kurtyka,
Południowy odcinek…, s. 196.
37
Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, (wyd. F. Piekosińki), Kraków 1976, (dalej jako KDM), t. II, nr 486;
dokument wnikliwie przeanalizowali m.in. J. Kurtyka, Południowy odcinek…, s. 196 i K. Baczkowski,
Osadnictwo regionu …, s. 63; tekst w języku polskim zamieszcza W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka …,
s. 10 oraz T. Szetela, Zarys dziejów Kożuchowa, Rzeszów 1985, zal. 1a i 1b na s. 153-154.
38
J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 117.
39
J. Kurtyka, Południowy odcinek…, s. 197; A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów…, s. 19-20.
40
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 70; W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka …,, s. 12 i nast.
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ko pewną rolę biskupstwa lubuskiego41. Mniej uwagi poświęcano natomiast stosunkom własnościowym we wschodniej części regionu. Co prawda Baczkowski42 zwraca
uwagę na działalność Czadora z Potoku, któremu król Władysław Jagiełło w roku
1390, przeniósł z prawa polskiego na niemieckie między innymi wsie: Prochnę, Lutczę, Domaradz, Wyżne, Glinik i Żyznów43, ale powstanie tych miejscowości łączy
już z okresem po 1340 roku. Dopiero ks. Gwoździcki, autor monografii miasteczka
i parafii Czudec, zwrócił uwagę na obecność we wschodniej części Pogórza Strzyżowskiego innego, ale bardzo znaczącego rodu, jakim byli Gryfici44.

i Przedmieście Czudeckie (Czudec stan. 9), natrafiono na pojedynczą skorupę wczesnośredniowieczną, a naprzeciw dworu Grabieńskich, ale już w granicach Przedmieścia
Czudeckiego (stan. 10) znaleziono fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej.
Drobne i mało charakterystyczne fragmenty ceramiki z przełomu wczesnego i późnego średniowiecza pozyskano również z rejonu dworu w Babicy (stan.10 ), gdzie lokalizuje się, nieistniejącą dziś, średniowieczną wieś Prochnę, wzmiankowaną po raz pierwszy
w cytowanym już dokumencie legata papieskiego Filipa II z roku 127948. Wspomniany
wyżej średniowieczny dwór w Prochnej (dziś część Babicy) wiąże się z obecnością i działalnością w naszym regionie jednego z bardziej wpływowych rodów w średniowiecznej
Polsce jakim byli Gryfici. Protoplastą naszych Gryfitów był Teodor Czador, wojewoda
krakowski w latach 1231-123749. Za wczesną ich obecnością w regionie przemawia wybudowanie przez nich parafialnego kościoła św. Marcina w Czudcu, który po raz pierwszy wzmiankowany jest pod datą 132650. W domyśle oznaczać to może, że byli w tym
czasie także właścicielami Czudca. Ich rola w rozwoju parafii i miasteczka była doceniana jeszcze po kilku wiekach, o czym świadczy umieszczenie ich herbu na dzwonie z roku
1600, który dziś znajduje się na wieży obecnego kościoła parafialnego51.
Jednym ze źródeł pisanych, w oparciu o które dotychczas historycy próbowali odtworzyć stosunki własnościowe na pograniczu wczesnego i późnego średniowiecza jest
dokument legata papieskiego Filipa z roku 1279 poświadczający należną dziesięcinę nie
tylko z wcześniej znanego Dobrzechowa i Lubli (rok 1185), ale również po raz pierwszy
wymienionych miejscowości: Czudca, Prochny, Kożuchowa, Tułkowic, Strzyżowa i Zaborowia52. W kontekście tego dokumentu, zaznaczyć należy, że w średniowieczu żadna
miejscowość w okolicy Czudca nie była własnością cysterską, a uposażyć w dziesięcinę
mogli ich zarówno Bogoriowie jak i Gryfici, gdyż obydwa rody były niezwykle hojne
w obdarowywaniu cystersów z Koprzywnicy. Ci ostatni znani byli też z podjęcia już pod
koniec XII wieku próby kolonizacji trudnych górzystych terenów na Podhalu53.
Nie można wykluczyć, że to oni byli inicjatorami budowy zamku w Czudcu, na
miejscu wcześniejszego grodziska. Za tym przemawiać mogą pewne przesłanki, które
wymienię dalej, przy okazji omawiania samych początków czudeckiego zamku.

Czudec i okolice w okresie od XI do XIII wieku
Wśród stanowisk archeologicznych odkrytych na prawobrzeżnej terasie Wisłoka, które ciągną się na południowy wschód od grodziska, oprócz osad związanych ze starszą fazą
okresu plemiennego wczesnego średniowiecza, zarejestrowano również stanowiska z nieco
młodszym materiałem, umieszczanym w mało precyzyjnych ramach chronologicznych (X-XII, a nawet X-XIII w.). Są to Przedmieście Czudeckie stan. 8-10 i Wyżne stan. 13, 15-18 45.
Także z samego Czudca znamy kilka stanowisk wczesnośredniowiecznych, na których
znajdowano niezbyt liczny i późniejszy materiał ceramiczny (XI-XIII wiek). W tej grupie
najbardziej interesującym wydaje się być stanowisko 1, znajdujące się nad potokiem Bełk,
od strony zachodniej miasteczka. Manifestuje się ono w chwili obecnej rozorywaną, czarną warstwą kulturową. Stąd K. Moskwa miał pozyskać jakiś materiał wczesnośredniowieczny46, a w toku weryfikacyjnych badań powierzchniowych znalazłem tutaj kilkadziesiąt fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej47. Nieopodal, na małym poletku znajdującym
się wśród sadów (Czudec stan. 8) znaleziono 1 grubszy brzusiec o szorstkiej powierzchni.
W rejonie dawnego dworu w Nowej Wsi odkryto natomiast rozległą osadę (Czudec stan. 10), ale głównie z materiałem późnośredniowiecznym (między innymi klasyczne wylewy garnków z ostrym żeberkiem), przy mniejszym udziale mało charakterystycznej ceramiki z przełomu wczesnego i późnego średniowiecza.
Z drugiej strony miasta, nad potokiem rozgraniczającym od wschodu Czudec
41
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 73-74; J. Kurtyka, Południowy odcinek…, s. 197-199; J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 129-130.
42
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 72.
43
Matriculum Regni Polononiae Summaria (wyd. T. Wierzbowski), Varsoviae 1907, (dalej jako MRPS),
t. IV, cz. 3, nr 346.
44
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka..., s. 14. Wątek związany z obecnością i rolą Gryfitów nad środkowym Wisłokiem poruszę w dalszej części artykułu przy omawianiu osadnictwa średniowiecznego w rejonie dawnego dworu w Prochnie (dziś Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicy).
45
A. Lubelczyk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne…, s. 534, 548-553.
46
Notatka w archiwum MOR. Materiału brak.
47
A. Lubelczyk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne…, s. 533-533, tabl. I 7-10.
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53
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Wracając do analizy osadnictwa wczesnośredniowiecznego w rejonie Czudca
i patrząc na załączoną mapkę (rys. 1), zauważyć można dużą koncentrację stanowisk wokół grodziska i na całej prawobrzeżnej terasie Wisłoka. W tym kontekście
trochę zastanawiający jest brak wzmianek o tych osadach z Wyżnego w najstarszych,
XIII-wiecznych przekazach, a także nieutworzenie w tym skupisku parafii. Wynikać
z tego może, że te nadgraniczne osady nie były przedmiotem nadania na rzecz klasztoru w Koprzywnicy lub znajdowały się w ręku pierwotnego właściciela (księcia lub
nieznanego możnowładcy). Nie można też wykluczyć i takiej sytuacji, że po upadku
grodziska zmieniła się też cała sieć osadnicza, z jakimś przesunięciem na bardziej bezpieczną, lewobrzeżną część.
Poza opisaną strefą koncentracji osadnictwa w rejonie Czudca i Wyżnego, w trakcie badań archeologicznych odkryto jeszcze tylko jedno stanowisko wczesnośredniowieczne w tym rejonie (Pstrągowa stan. 14). Być może wiąże się ono już z działalnością
biskupów lubuskich, którzy mieli pewne nadania w okolicach Wielopola.

Tą skromną bazę starano się powiększyć o domniemane wówczas obiekty obronne w Gbiskach i Szufnarowej54 oraz Twierdzy55, a także domniemane budowle sakralne (klasztor benedyktyński na górze Chełm w Jaszczurowej), których nie można brać
pod uwagę w poważniejszych rozważaniach.
Niewiele zmieniła się baza źródłowa po standardowych badaniach powierzchniowych w ramach programu AZP w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach tej akcji odkryto 7 pewnych, ale niewielkich stanowisk z młodszej fazy wczesnego średniowiecza56. Tak więc nawet po kompleksowych badaniach powierzchniowych
nadal nie odnotowano stanowisk nasyconych większą ilością materiału archeologicznego. Na nieco większą uwagę zasługuje jednak obecność w rejonie Strzyżowa dwóch
grodzisk (Grodzisko stan. 2 i Jazowa stan. 2 - nr 9, 10 na mapie 1), które wydają się być
obiektami młodszymi od opisanego wcześniej grodziska w Przedmieściu Czudeckim.
Osada obronna w Grodzisku położona jest na wysokiej górze znajdującej się na
zakończeniu pasma wzgórz, ciągnącego się od strony Strzyżowa wzdłuż potoku zwanego Różanką. Miejsce to ze względu na charakterystyczne skarpy, tworzące regularny czworobok o wymiarach 160 x 120 m, nazywane jest przez miejscową ludność
„wałami”57. Obiekt ten penetrowany był przez Gabriela Leńczyka58 i Karpacką Ekspedycję Archeologiczną59, a następnie w trakcie standardowych badań AZP w roku
1990. Pozyskano wówczas wczesnośredniowieczny materiał zabytkowy. Także w trakcie weryfikacyjnych badań powierzchniowych w 1999 roku w podorywanej skarpie
i przyległym od wschodu polu znalezionych zostało kilka drobnych fragmentów ceramiki z późnej fazy wczesnego średniowiecza60. W 2004 roku, przy skarpie południowej
grodziska, w trakcie kolejnej inspekcji stanowiska, stwierdzono duży obiekt o szaroczarnym wypełnisku, z którego pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, którą
na podstawie stopnia zaawansowania technologicznego należałoby datować na późna
fazę wczesnego średniowiecza (lub nawet już na późne średniowiecze), przy obecno-

Okolice Strzyżowa i Frysztaka w okresie od XI do XIII wieku
Inaczej przedstawia się obraz osadnictwa wczesnośredniowiecznego w okolicy Strzyżowa i Frysztaka. Pomimo porównywalnych z Kotliną Czudecką warunków
naturalnych i położenia na ciągu szlaków komunikacyjnych prowadzących z gęsto
zasiedlonych we wczesnym średniowieczu obszarów Dołów Jasielsko-Sanockich i Doliny Wisłoki, nie rejestrujemy tutaj tak gęstej sieci osadniczej jak w rejonie Czudca
i Wyżnego (rys. 1). Od razu też należy zaznaczyć, że nie ma tutaj ani jednego stanowiska archeologicznego, które można by datować z całą pewnością na okres plemienny wczesnego średniowiecza. Archeologiczne odzwierciedlenie osadnictwa wczesnośredniowiecznego na tym terenie wydaje się być nawet sprzeczne w stosunku do
XII- i XIII-wiecznych źródeł pisanych, albowiem Dobrzechów i Lubla występują już
w przytaczanym wielokrotnie akcie nadania dla cystersów z roku 1185. Ich istnienie
potwierdza też kolejne źródło z roku 1279 – dokument legata papieskiego Filipa poświadczający należną im dziesięcinę nie tylko z wyżej wymienionych miejscowości, ale
też z kilku innych wsi regionu. Tymczasem w obu miejscowościach odnotowano tylko
pojedyncze stanowiska wczesnośredniowieczne (Dobrzechów stan. 3, Lubla stan. 2)
i niewiele więcej z późnego średniowiecza (Dobrzechów stan. 2 oraz Lubla stan. 14,
24-26).
Do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku z tej części Ziemi Strzyżowskiej znane
były tylko pojedyncze stanowiska, tj. denar krzyżowy ze Strzyżowa oraz grodzisko
w Grodzisku.

54
A. Kunysz, Grodziska w województwie rzeszowskim, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966”, s. 47, 74.
55
G. Leńczyk, Zamki i grodziska nad Wisłokiem, „Z Otchłani Wieków”, R. XIII, s. 100; A. Żaki, Karpacka
Ekspedycja Archeologiczna w latach 1951-1955, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. V, s. 195.
56
Cieszyna stan. 11; Dobrzechów stan. 3; Jazowa stan. 2; Lubla stan. 2; Strzyżów stan. 15 i 16 oraz Wysoka
Strzyżowska stan. 2 – por. rys. 1, nr 2, 8, 10, 11, 20, 21 i 25.
57
A. Kunysz, Grodziska w…, s. 48; stanowisko to w dokumentacji konserwatorskiej i archeologicznej figuruje jako Grodzisko stanowisko 2.
58
G. Leńczyk, Nowe stanowiska przedhistoryczne w województwie rzeszowskim, Sprawozdanie PAU, XLIX,
s. 160.
59
A. Żaki, Początki osadnictwa w Karpatach polskich, „Wierchy”, R. XXIV, Kraków 1955, s. 113.
60
A. Lubelczyk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne…, s. 535 i nast., tabl. I, 5-6.
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ści jednak kilku starszych fragmentów61. Także powyżej, na rozległej już przestrzeni,
można było zauważyć mniej wyraźne plamy szarej ziemi. Interpretacja tych obiektów,
zważywszy na stosunkowo późny materiał, sprawia dość duże problemy. Tutaj zauważyć należy, że według rozeznania historycznego, miejscowość Grodzisko miała być założona w późnym średniowieczu przez Cystersów na tzw. surowym korzeniu62. Trudno jednak przyjmować, że mieliby oni zakładać osadę na wysokim wzgórzu, zamiast
w dogodniejszej i dość szerokiej dolinie rozciągającej się nieopodal. Wieś ta wymieniana jest jednak już w sfałszowanym transumpcie przywileju Bolesława Wstydliwego
z roku 127763, więc może rzeczywiście już w tym czasie istniała. A może obecne ślady
należy wiązać z akcją kolonizacyjną biskupów lubuskich w wieku XIII?
Drugie grodzisko, znajdujące się na pograniczu Jazowej i Kobyla, wzniesiono na
wysokiej górze zwanej Rzym, która położona jest na załomie Wisłoka, na zakończeniu
pasma wzniesień ciągnących się od wsi Czarnorzeki (rys. 8). Odkryte zostało w roku
1991 przez J. Gancarskiego i autora niniejszego artykułu na wzgórzu znajdującym się
na wysokości 330 m n.p.m. i około 100 m ponad dnem doliny Wisłoka64. Niewątpliwie
miało ono strategiczne położenie, gdyż stąd możliwa była kontrola doliny Wisłoka,
która w tym miejscu znacznie się przewęża. Grodzisko to o wydłużonym kształcie
(100x150 m), posiada w centrum stożkowate wyniesienie o średnicy około 30 m, które
przechodzi w rozległy cypel otoczony wałem ziemnym o wysokości około 70 cm.
W roku 1992 w celu weryfikacji i określenia charakteru stanowiska, wykonano
trzy niewielkie sondaże archeologiczne (ryc. 8, A. Lubelczyk 1993, 197). W wykopie
założonym na kolistym wyniesieniu znaleziono nieliczne fragmenty dość dobrze obtoczonej ceramiki wczesnośredniowiecznej65, zaś w jego pobliżu mocno skorodowany
fragment noża żelaznego. Pozostałymi dwoma wykopami przecięto wał grodziska. Jądro wału tworzyła żółtopomarańczowa i żółtoszara zwietrzelina skalna, która zalegała
już na skale macierzystej. Nie stwierdzono w nim żadnych śladów dodatkowych konstrukcji. W warstwie zalegającej bezpośrednio na skale znaleziono 1 fragment brzuśca naczynia barwy szarej zdobionego ornamentem cienkich żłobków66. Dodatkowy
materiał archeologiczny pozyskano w 1995 roku, w trakcie penetracji wykrywaczem

do metalu67.
Brak szeroko zakrojonych badań archeologicznych nie pozwolił określić bliżej
charakteru i rangi tego obiektu. Podobnie jak w Grodzisku, także tutaj nie rozpoznano
bliższego zaplecza osadniczego. Być może łączyć z nim należy stanowisko nr 11 w Cieszynie, które jednak znajduje się po drugiej stronie Wisłoka68.
Także weryfikacyjne badania powierzchniowe i wykopaliska prowadzone pod
koniec ubiegłego wieku w centralnej i zachodniej partii powiatu strzyżowskiego nie
doprowadziły do tak wielkiego przełomu jak miało to miejsce w przypadku Czudca
i Wyżnego. W centrum moich zainteresowań znalazło się przede wszystkim otoczenie
średniowiecznego dworu w Godowej (obecnie Strzyżów stan. 1) oraz nieistniejącej wsi
Niziny w zakolu Wisłoka (rejon dworu Machowskich – obecnie Strzyżów stan. 22- rys.
5). Ten pierwszy, będący do XVI wieku siedzibą Strzyżowskich, znajdował się w pobliżu istniejącego do dziś dworu Dydyńskich, położonego u ujścia Stobnicy do Wisłoka. Niejako u stóp tego obiektu odkryto stanowisko archeologiczne oznaczone jako
Strzyżów stan. 1A, na którym obok dominującego materiału kultury przeworskiej,
znaleziono również fragmenty ceramiki z młodszej fazy wczesnego średniowiecza. Na
szczególną uwagę zasługują tu fragmenty brzuśców datowane na XI-XII wiek69. Niestety, w rejonie tym nie prowadzono żadnych badań wykopaliskowych.
Więcej szczęścia miał drugi obiekt, na który większą uwagę zwrócił w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Jan Malczewski przy okazji rozpoznania historycznego do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzyżowa70. W średniowieczu, w zakolu Wisłoka, na skłonie Żarnowskiej Góry, znajdowała się nie istniejąca dziś
wieś Niziny71, z funkcjonującym w jej obrębie dworem Machowskich (rys. 5, fot. 6).
W trakcie przeprowadzonych przeze mnie badań powierzchniowych zarejestrowano
tutaj skupiska gruzu oraz ceramiki – głównie z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego. Znaleziono również kilkadziesiąt fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (XI-XII wiek) oraz dużą ilość fragmentów z przełomu wczesnego i późnego
średniowiecza. Materiał ten, zwłaszcza ze starszej fazy, wyraźnie koncentrował się nad

Tamże, s. 535.
L. Grzebień, op. cit., s. 40 i nast.
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A. Lubelczyk, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 1992 na
stanowisku nr 2 w Jazowej nr 15 w Strzyżowie, woj. Rzeszów, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego
Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992”, s. 197.
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Tamże, ryc. 2, a-c; tenże, Osadnictwo wczesnośredniowieczne…, tabl. I, 1-3.
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A. Lubelczyk, Sprawozdanie z sondażowych..., s.197-198, ryc. 2d.

67
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krawędzią obniżenia, rozpoczynającego się tuż za południowo-wschodnim narożem
dawnej oficyny. Niestety w trakcie prowadzonych tutaj w latach 2000-2001 wykopalisk
nie zarejestrowano żadnego obiektu wczesnośredniowiecznego, ale z warstwy późnośredniowiecznej pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, które pozwaliły na rysunkową rekonstrukcję naczynia przedstawionego na tabl.
VII:872.
Być może z tym rozległym stanowiskiem należałoby połączyć dwa kolejne stanowiska (nr 23 i 24), z których to pierwsze znajduje się na północno-wschodnim skłonie tego
samego cypla, gdzie obok ceramiki pradziejowej, znaleziono również mało charakterystyczny fragment ceramiki ze schyłku wczesnego średniowiecza, a drugie znajduje się
w partii szczytowej garbu, na północny zachód od dworu. W tym drugim przypadku,
godny uwagi jest fakt położenia tego stanowiska w pobliżu dawnej drogi do Żarnowej
i Czudca (widocznej jeszcze na mapie F. Miega z lat 1779-1782- por. ryc. 1).
Gorzej rozeznany jest natomiast obszar samego miasta i jego przedmieść od strony północnej i zachodniej. Spośród kilkunastu stanowisk, które w trakcie podstawowych badań AZP zaliczono do przełomu wczesnego i późnego średniowiecza, po weryfikacji materiału do katalogu stanowisk wczesnośredniowiecznych włączono tylko
2 stanowiska (Strzyżów st. 15 i 16 - rys. 1, nr 20, 21) z mało charakterystycznym materiałem z końca wczesnego średniowiecza73. Stanowiska te, położone nad potokiem
płynącym z Łętowni, znajdują się na przedmieściach średniowiecznego miasta. Należy zwrócić uwagę na koncentrację stanowisk średniowiecznych na stokach wzniesień
rozciągających się na północ od centrum średniowiecznego miasta (Strzyżów stan.
10-16; por. rys. 2), których chronologię przekwalifikowano w większości przypadków
z wczesnego na późne średniowiecze. Z jednej strony są one świadectwem gospodarczego zaplecza średniowiecznego miasta74, ale również odzwierciedlać mogą strefę
starszego zasiedlenia, czyli pierwotnej wsi Strzyżów z XII i XIII wieku75. Za pewnym
przesunięciem osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego w obrębie Strzyżowa
przemawiać może też kompletny brak materiału wczesnośredniowiecznego ze strefy
przyrynkowej. Dość wymowne są wyniki ostatnich badań Moniki Bober prowadzonych w obrębie strzyżowskiego rynku, w trakcie których w północno-zachodniej partii rynku natrafiła ona na poziom humusu pierwotnego czy też warstwy ornej z mate-

riałem datowanym nie wcześniej niż na XV wiek76.
Większych rezultatów nie przyniosły też weryfikacyjne badania powierzchniowe
nad Stobnicą, co w znacznej mierze wynikać może z trudnych warunków dla obserwacji. Pamiętać należy o tym, że strefa terasy nadzalewowej większych rzek preferowana
była w doborze siedlisk nie tylko we wczesnym i późnym średniowieczu, ale także
w czasach współczesnych, stąd zwarta zabudowa i towarzyszące jej ogrody mocno
utrudniają prospekcję powierzchniową. Na niektórych jednak stanowiskach położonych nad Stobnicą odnotowano obecność ceramiki o cechach przejściowych między
wczesnym i późnym średniowieczem77. Dalszych badań wymaga również cała strefa
doliny Wisłoka, między Strzyżowem a Frysztakiem, gdyż dziwny wydaje się brak tutaj większej ilości stanowisk wczesnośredniowiecznych w zestawieniu z dość wczesną
datą (1279), odnoszącą się do Dobrzechowa, Tułkowic, Kożuchowa i Lubli. Tak jak
wspomniałem wyżej, nadal nie odnotowano kontekstu osadniczego do istniejących
grodzisk w Grodzisku i Jazowej.
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Ziemia Strzyżowska w okresie od połowy XIV do połowy XVI wieku
Dla rozwoju średniowiecznego osadnictwa w naszym regionie przełomowym momentem wydaje się być przyłączenie Rusi Halickiej do Polski i znaczne przesuniecie
granicy w kierunku wschodnim w latach 40. XIV wieku. Zatracił się też wówczas pograniczny charakter naszego regionu, a intensyfikacji osadnictwa sprzyjała odpowiednia polityka gospodarcza Kazimierza Wielkiego. W świetle lakonicznych wzmianek
o nowych miejscowościach widać, że rozwija się nie tylko stara ekumena nad środkowym Wisłokiem wokół Czudca i Strzyżowa, ale nowe osady pojawiły się również
w zachodniej części regionu, wypełniając tutaj przestrzeń między starymi osadami
cystersów tj. między Dobrzechowem i Lublą.
W XIV, a zwłaszcza w XV wieku osadnictwo wkraczać zaczyna też w dorzecza
prawobrzeżnego Wisłoka, posuwając się w górę jego dopływów – Wysokiej, Stobnicy
i Gwoźnicy. W tym czasie na naszym terenie pojawiają się nowe rody.
Kontynuacja osadnictwa nad Wisłokiem, ale niejasne początki zamku w Czudcu
Północno-wschodnia część dzisiejszego powiatu strzyżowskiego (okolice Czudca
i Wyżnego) jest tym rejonem, gdzie obserwujemy nieprzerwane zasiedlenie od okresu plemiennego wczesnego średniowiecza aż po czasy współczesne. Nie przeszkodził
temu nawet fakt znajdowania się tego terenu, aż do połowy XIV wieku, w strefie ści76
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słego pogranicza osadnictwa polskiego i ruskiego. Niewielka ilość źródeł pisanych
i niemożność ściślejszego datowania materiału archeologicznego spowodowała, że aż
do połowy XIV wieku poruszamy się w dużym stopniu w sferze niepewnych faktów
i hipotez. Podstawowym problemem jest nieokreślona relacja czasowa między funkcjonowaniem w Czudcu (właściwie Przedmieściu Czudeckim) grodziska wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego zamku. Podstawową sprawą do rozstrzygnięcia
jest określenie skutków spalenia grodziska, a w szczególności odpowiedź na pytanie,
czy jego zniszczenie było jego ostatecznym kresem, a ponadto czy mogło spowodować zanik osadnictwa na prawobrzeżnej terasie Wisłoka. Najpewniej spalenie grodziska nie spowodowało większych konsekwencji politycznych, bo nie ma żadnych
wzmianek w źródłach pisanych o korekcie tego odcinka granicy polsko-ruskiej w tym
czasie. Wydaje się, że sieć osad po polskiej stronie dotrwała w dobrej kondycji, aż do
przełomowego momentu jakim było przyłączenie Rusi Halickiej do Polski w połowie
XIV wieku. Tym samym, książęce nadania tych nadgranicznych terenów (z XII wieku?) dla Gryfitów lub Bogoriów były aktem nadania dobrze zagospodarowanej ziemi,
a nie zalesionych obszarów przeznaczonych pod karczunek.
Również ważnym postulatem badawczym jest ustalenie momentu wzniesienia najstarszego zamku, bo można być pewnym, że miało to miejsce na długo przed
pierwszą o nim wzmianką z roku 135478. Za tą tezą przemawiać może to, że był on
najbardziej potrzebny w momencie znajdowania się w pobliżu granicy polsko-ruskiej,
a więc przed połową XIV wieku79. Ten właśnie newralgiczny odcinek czasowy między
XI lub początkiem XII wieku a połową XIV wieku jest bardzo słabo rozpoznany zarówno w świetle źródeł historycznych, jak i materiału archeologicznego pozyskanego
w trakcie wykopalisk prowadzonych w latach 2001-2010.
Z wyżej prezentowanym wątkiem wiąże się problem ustalenia inicjatora budowy
zamku – króla, księcia lub możnowładcy. Wielokrotnie już prezentowałem tezę, że
budowniczymi najstarszego zamku mogli być Gryfici, a mogło się to stać najwcześniej w latach 30. XII wieku, kiedy Ziemia Sandomierska znajdowała się przejściowo
w rękach książąt śląskich80. Główną przesłanką do tego jest fakt wybudowania przez

nich pierwszego kościoła w Czudcu, w miejscu obecnej kaplicy św. Marcina81, a co
za tym idzie, byli właścicielami Czudca na długo przed Strzyżowskimi. Pamięć o ich
znaczącej roli dla miasta przetrwała przez kolejne wieki, skoro na dzwonie kościelnym
z roku 1600, ufundowanym przez Strzyżowskich z okazji nawrócenia się na wiarę katolicką, obok ich herbu, znalazł się również herb Gryfitów. Nie mamy żadnych przesłanek świadczących o tym by inwestorem budowy zamku był któryś z książąt Ziemi
Sandomierskiej, a więc zdawać sobie należy sprawę, że na zbudowanie zamku mógł
sobie pozwolić tylko przedstawiciel bardzo wpływowego rodu, zdolny do złamania
tzw. regale grodowego. Takim rodem byli niewątpliwie Gryfici, ale też i Bogoriowie.
Na pewne ślady uprawnień królewskich w stosunku do zamku i dóbr z nim związanych napotykamy w dokumencie lokacji miasta Czudec z 1427 roku82, w którym król
zrzekł się 1/3 należnych mu dochodów z ceł na naprawę dróg i zamku83.
Z pewną luką czasową mamy do czynienia również w kwestii właścicieli analizowanego obiektu. Przytaczany dokument lokacji Rzeszowa, w którym po raz pierwszy
wspomniany jest zamek w Czudcu nic nie mówi o jego właścicielu, ale był nim zapewne właściciel miasteczka Kiełcz84. Niestety, nie udało się ustalić jego rodowodu, jak
również jego syna Wojtka. W. Gwoździcki uważa ich za protoplastów rodziny Strzyżowskich85, a A. Gliwa i J. Kurtyka nie mają wątpliwości, że są oni przedstawicielami
Bogoriów86. W starszej literaturze za przynależnością do Bogoriów opowiadał się też
W. Semkowicz87 i Z. Wdowiszewski88.
Kwestia samego początku zamku i jego pierwszych właścicieli jest ciągle otwarta. Nadal istnieją pytania bez odpowiedzi: od kiedy Czudec wraz z przyległościami
przestał być własnością królewską (książęcą) i w czyje przeszedł władanie - Gryfitów
czy Bogoriów oraz jakie były kolejne przekształcenia własnościowe? W sferze hipotez
rozpatrywać można przynajmniej dwa scenariusze:
1. Gryfici byli w posiadaniu okolic Czudca co najmniej od XII wieku i w miejscu
opuszczonego grodziska dość wcześnie zbudowali zamek (w latach 30. XIII wieku lub
nieco później). Słynąc z hojności wobec cystersów, mogli uposażyć ich w dziesięciny
z Czudca, Przedmieścia Czudeckiego, Prochny i Zaborowia, a więc z tych miejscowo-

Kodeks Dyplomatyczny Polski (dalej KDP), t. I, (wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, J. Bartoszewicz,
Warszawa 1847-1858, s. 209-211, nr 119; por. J. Kurtyka, Osadnictwo średniowieczne…, s. 130, 156; J.
Wyrozumski, Miasta regionu...., s. 131.
79
A. Lubelczyk, Czudec, Godowa, Niziny…, s. 243; tenże, Zamek w Czudcu…, s. 131; tenże, Grodzisko
i zamek…, s. 277.
80
Myśl wiązania budowy zamku z Gryfitami podjąłem za ks. W. Gwoździckim, będącym autorem popularnego wydawnictwa dotyczącego miasta i parafii Czudec – por.; szersze uzasadnienie we wcześniejszych
moich publikacjach. Podkreślić należy, że w tym przypadku byłby to najwcześniejszy przypadek zrzeczenia się tzw. regale grodowego (o około 20 lat).

B. Kumor, Archidiakonat sądecki…, s. 249, przyp. 6; por. W. Gwoździcki, op.cit., s. 81.
ZDM, t. VII, nr 2015.
83
J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 131.
84
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 70; A. Lubelczyk, Zamek w Czudcu…, s. 134.
85
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka..., s. 134-135; taką ewentualność dopuszcza też J. Wyrozumski , Miasta regionu…, s. 112.
86
A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów…, s. 22-25; J. Kurtyka, Południowy odcinek…, s. 197.
87
W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, Poznań 1920, s. 175.
88
Z. Wdowiszewski, op.cit.,s. 63-64.
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ści, które wymienia dokument z roku 1279. W momencie krystalizacji sieci parafialnej, w każdym bądź razie przed 1326 rokiem, zbudowali kościół św. Marcina. Wkrótce,
przed połową XIV wieku, stracili, w bliżej nieokreślonych okolicznościach, Czudec
i zamek – na rzecz rodu, reprezentantem którego był Kiełcz (Bogoria lub inny, a może
nadal Gryfita?). Ta ostatnia rodzina utrzymywała zamek i wsie z nim związane (łącznie
ze Strzyżowem) aż do końca XIV wieku. Mniej więcej ten sam kompleks dóbr od początku XV wieku dzierżyli już Strzyżowscy herbu Gozdawa, ale też brak jakichkolwiek
informacji na temat tego, jaką drogą go nabyli ani skąd przybyli (chyba że rację mają
ci, którzy uważają ich za potomków Kiełcza).
2. Przynajmniej część osad wokół Czudca i Wyżnego w wieku XII otrzymali z nadania księcia Bogoriowie, którzy wkrótce uposażyli cystersów dziesięcinami nie tylko z posiadłości wokół Strzyżowa, ale również z Czudca, Przedmieścia Czudeckiego,
Prochny(?) i Zaborowia.
Jeśli przyjmiemy, że wzniesienie pierwszego zamku nie było dziełem księcia lub
króla, to pod uwagę brać można nie tylko Gryfitów, ale też jakiegoś przedstawiciela Bogoriów. Teoretycznie rzecz biorąc, czas budowy najstarszego zamku umieszczać
można w podobnych ramach chronologicznych jak w przypadku koncepcji z Gryfitami (1 tercja XIII-połowa XIV wieku). Wydaje się jednak, że nastąpiło to nie wcześniej niż w 2. połowie XIII wieku, bo pierwszy przypadek zrzeczenia się przez księcia
uprawnień wynikających z tzw. regale grodowego miał miejsce w połowie XIII wieku
na rzecz przedstawiciela rodu Gryfitów89. Być może stało się to dopiero po roku 1326,
już po domniemanej utracie przez Gryfitów pewnych dóbr w rejonie Czudca. Także
w tej koncepcji mamy nierozwiązany problem przejęcia na przełomie XIV i XV wieku
dóbr czudecko-strzyżowskich przez Strzyżowskich.
Nie ma problemu z identyfikacją poszczególnych właścicieli dóbr czudecko-strzyżowskich w okresie od początku XV wieku, którzy od głównego ośrodka ich posiadłości
nazywani są Strzyżowskimi (Strzeżowskimi). Średniowieczny stan posiadania utrzymali
niemal bez zmian aż do połowy XVI wieku w rejonie Strzyżowa i do początku XVII
wieku w rejonie Czudca. W okresach prosperity był to już pokaźny majątek składający
się z zamku w Czudcu, 2 miast (Czudca i Strzyżowa) oraz 9 wsi (Gbisk, Brzeżanki, Godowej, Żyznowa, Łętowni, Glinika, Zaborowia?, Przedmieścia Czudeckiego, Baryczki)90.
Pewien problem mamy z określeniem pierwotnego ich gniazda rodowego i herbu. Do

niedawna ograniczał się on właściwie do rozstrzygnięcia pewnej sprzeczności w przekazie Długosza i herbarzach. Długosz przypisuje tej rodzinie herb Oława91, który w późniejszych herbarzach nie występuje, zaś już Paprocki92, a za nim inni tą rodzinę określają jako pieczętującą się herbem Gozdawa93. Rozstrzygnięcie tego dylematu mocno
utrudnia brak innych źródeł, a zwłaszcza dokumentów, w których oni sami określaliby
swój rodowód. Wydaje się, że rację miał ks. W. Gwoździcki i J. Wyrozumski, przypisując
pomyłkę B. Paprockiemu94. Ostatnio nowe źródła pojawiły się za sprawą badań wykopaliskowych i kwerendy związanej z poszukiwaniem wizerunku herbu Strzyżowskich.
Okazało się, że ikonograficzne przedstawienie nie tylko herbu Strzyżowskich, ale również Gryfitów, znajduje się od wieków w kościele parafialnym w Czudcu. Na jednym
z dzwonów (fot.5a), ufundowanych w roku 1600 przez Mikołaja Strzyżowskiego na część
jego nawrócenia się na wiarę katolicką, znajduje się duża tarcza z herbowym lwem Gryfitów (fot. 5b) oraz mniejszy herb Strzyżowskich w postaci przewiązanej lilii, jak to bywa
w herbie Gozdawa (rys. 4c)95, ale też dwoma kwiatuszkami (różyczkami) po bokach (fot.
5c), które występują w opisie herbu u Długosza96. Dzwon ten został opublikowany jeszcze przed wojną przez T. Szydłowskiego97, a uzupełniony trochę opis zamieścił również
ks. Władysław Gwoździcki w monografii parafii Czudec98. Wreszcie w trakcie badań
archeologicznych w zasypisku zamkowej studni znaleziono większy fragment glazurowanej płytki ze stylizowaną, przewiązaną lilią i różyczkami po bokach (rys. 4a.) oraz
fragment lica kafla z herbem jak wyżej, ale z lilią przedstawioną w innej konwencji (rys.
4b). Oba źródła wiernie odpowiadają opisowi Długosza i są niewątpliwie wizerunkiem
herbu w wersji przyjętej przez samych Strzyżowskich. Pozostawiam heraldykom kwestię
prawidłowej nazwy herbu tj. czy jest to tylko odmiana herbu Gozdawa czy też odrębny
herb - Olawa, jak chce Długosz lub inni99.

Pierwszym, poświadczonym źródłowo przypadkiem zwolnienia immunitowego w zakresie budowy
prywatnych zamków był dokument Bolesława Wstydliwego wydany w 1252 roku dla wojewody krakowskiego Klemensa z Ruszczy (KDM, t, II, s. 436) – por. S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne
możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Kraków 1994, s. 61.
90
Okres świetności dla rodu Strzyżowskich przypada na okres od połowy XV do połowy XVI wieku.

Klejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, Kraków 1931, s. 76 (por. J. Szymański, Herbarz średniowiecznego…, s. 207-208; J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, (wyd. A. Przeździecki), Cracoviae 1873-1864, t. II, s. 257.
92
B. Paprocki, Herby recerstwa..., s. 395 i ryc. na s. 291.
93
K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. IV, Lipsk 1839, s. 249 (ryc.) i s. 253; J. Ostrowski, Księga herbowa rodów
polskich, t. V, Warszawa 1898, s. 158; J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 127.
94
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka, s. 20; J. Wyrozumski, op. cit., s. 112.
95
T. Gajl, Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2003, s. 69.
96
Por. przyp. 7 u J. Wyrozumskiego, op. cit. s. 112.
97
T. Szydłowski (red.), Dzwony starodawne sprzed r. 1600 na obszarze b. Galicji, Kraków 1922, s. 81, poz.
257, Uwaga! Notkę o tym konkretnym dzwonie opracował dr Karol Badecki, na dołączonej rycinie (fig. 5)
zamieszczono wycinek ze stojącym gryfem, ale z obciętą niestety tarczą herbową.
98
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka..., s. 141-142.
99
Przedstawienia herbu na kaflach i dzwonie odpowiadają raczej naszemu wyobrażeniu o herbie Poronia
– por. ryc. 4d wg T. Gajl, Herby szlacheckie …., s. 177.
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Zamek w Czudcu w świetle badań archeologicznych
Wszystko, co dziś wiemy o wyglądzie i rozplanowaniu zamku zawdzięczamy wyłącznie badaniom wykopaliskowym100, ponieważ zamek wkrótce po jego opuszczeniu
został doszczętnie rozebrany. Wyniki badań są systematycznie publikowane101.
Odkryte mury obwodowe, baszty oraz fragmenty zabudowy wewnętrznej, z czytelnymi relacjami pomiędzy poszczególnymi obiektami, pozwoliły wyróżnić cztery
fazy rozwoju tego obiektu obronnego, tj. grodzisko wczesnośredniowieczne, dwie fazy
zamku średniowiecznego oraz jego renesansową rozbudowę (fot. 3)102.
Najstarszy, udokumentowany dotąd zamek funkcjonował na kolistym wyniesieniu o średnicy około 30 metrów, z murem obwodowym o grubości 2 metrów. Od strony północnej i wschodniej został on rozebrany w trakcie brukowania renesansowego
dziedzińca. Z tą najstarszą fazą związany był podpiwniczony dom zamkowy, przewiązany częściowo z zachodnim odcinkiem średniowiecznego muru obwodowego. Miał
on zarys prostokąta o wymiarach 11x5 metrów, z niewielkim aneksem od strony południowej, w którym znajdowało się wejście do piwnic. Słaba konstrukcja i wątłość
muru przemawia za tym, że był to raczej dom drewniany. W tym późnośredniowiecznym założeniu nie odkryto śladów wieży ostatecznej obrony, ale związana z nim była
zapewne wysunięta do przodu baszta południowo-wschodnia. Kwadratowa wieża była
podpiwniczona, a w ścianie wschodniej znajdował się otwór strzelniczy dla broni palnej. Poprzedzała ją głęboka fosa, zabezpieczona przed podmywaniem pionową, drewnianą ścianą ustawioną w niewielkiej odległości od muru baszty. Zasypana ona została
dopiero po opuszczeniu zamku na początku XVIII wieku.
Młodszą fazę reprezentuje mur domu z narożną wieżyczką, która dostawiona została do średniowiecznego muru obwodowego z jednej strony, a z drugiej wtopiona
w późniejszą substancję kurtyny zachodniej XVI-wiecznego zamku. Pozostała część
budynku była zapewne drewniana, o czym świadczyły fragmentarycznie zachowane
i płycej posadowione mury ściany bocznej. Natomiast na wypłaszczonej, północno-wschodniej partii zamczyska odsłonięto pozostałości pieca typu hypocaustum, wymurowanego z kamienia i grubej cegły gotyckiej103. Znajdował się on prawdopodobnie
wewnątrz nierozpoznanego, zapewne drewnianego dworu.

W trakcie renesansowej rozbudowy wzniesiono tutaj nową, sześcioboczną basztę
oraz rozpoczęto kopanie studni, która podczas badań okazała się rezerwuarem niezwykle cennych zabytków104. Prawdopodobnie na początku XVI wieku, w czasie rozbudowy zamku, rozpoczęto budowę studni i gdy wykopano ją już na głębokość 20
metrów, a nie dotarto do źródła wody, zdecydowano się na zaniechanie tej inwestycji
i zasypanie studni. W tym samym czasie trwały zapewne inne prace budowlane i remontowe, między innymi wyburzano stare piece, więc nadarzyła się znakomita okazja, by ten urobek, zamiast wywozić na skarpę, wrzucić do nieczynnej studni. Dzięki
tej szczęśliwej dla archeologa sytuacji, w czasie badań archeologicznych natrafiono na
trzymetrową warstwę rumoszu ze średniowiecznymi kaflami. Olbrzymia ilość materiału umożliwiła najpierw rekonstrukcję pojedynczych kafli, a potem wirtualne odtworzenie całej bryły średniowiecznego pieca (rys. 7). Zespół ten jest niezwykle cenny
nie tylko ze względu na okres, z którego pochodzi, ale także z uwagi na artystyczną
i ideologiczną wartość. Dolna część tego pieca wykonana została z kafli zdobionych
przedstawieniami rycerzy: halabardników, kusznika, rycerza ze sztandarem oraz trębacza. Uderza w nich duża staranność i realizm rysunku, a wszystko to wskazuje na
to, że także właścicielom prowincjonalnych zamków nieobcy był etos i kultura rycerska. O tym, że nowe prądy kulturowe docierały na prowincję o wiele szybciej niż się
powszechnie sądzi, świadczą jeszcze inne artefakty wydobyte z tej studni. Są to przede wszystkim kamienne, pięknie ornamentowane ościeża okna lub kominka105, które
w sposób jednoznaczny nawiązują do wczesnorenesansowej kamieniarki z Wawelu.
W pierwszej tercji XVI wieku powiększono znacznie zamek, prowadząc nowe kurtyny już po krawędzi stoku. Wzniesiono nową basztę sześcioboczną i przebudowano
basztę północno-zachodnią, zaś po częściowym rozebraniu średniowiecznego muru na
centralnym wypiętrzeniu przycięto stok i wybrukowano dziedziniec. Modernizowano
także wnętrza zamkowych pomieszczeń, czego dowodem są nowe rodzaje barwnych,
renesansowych kafli. Na wieku XVI kończy się okres rozkwitu i modernizacji czudeckiego zamku, chociaż nie obyło się zapewne bez drobnych remontów i zmiany wystroju wnętrza. Ten ostatni aspekt jest dobrze widoczny w zróżnicowanym chronologicznie i stylowo zbiorze kafli, który pozyskano w czasie badań archeologicznych. W tym
miejscu należy zwrócić uwagę, że wkład archeologii w poznanie czudeckiego zamku, to

100
Badania prowadzone były w latach 2001-2010 przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, pod kierunkiem
Antoniego Lubelczyka. Od 2003 roku w wykopaliskach brali udział studenci archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierownictwem prof. Ireny Kutyłowskiej, która była jednocześnie konsultantem badań.
101
A. Lubelczyk, Czudec, Godowa, Niziny…, s. 501-560; tenże, Zamek w Czudcu…, s. 131-191; tenże,
Grodzisko i zamek…, s. 235-254.
102
Tenże, Czudec, Godowa, Niziny…, s. 216-217; tenże, Zamek w Czudcu…, s. 133, 147 i nast.; tenże,
Grodzisko i zamek…, s. 233, ryc. 2.
103
Tenże, Grodzisko i zamek …, s. 268, ryc. 13-14, fot. 1-2).

104
Szerzej o efektach eksploracji zasypanej studni w odrębnym artykule – por. A. Lubelczyk, Średniowieczne
kafle ze studni zamkowej w Czudcu, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 29, s. 245-264.
105
Te detale architektoniczne znalezione zostały w górnej części zasypiska studni. Dostały się one tutaj
dopiero po opuszczeniu zamku i łączą się już z kolejną, renesansową rozbudową zamku. Zdjęcie i więcej
informacji zamieszczam w innym artykule - A. Lubelczyk, Zamek w Czudcu…, s. 165, 173, ryc. 19.
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nie tylko odkrywanie jego murów, co daje nam ogólne pojęcie o jego rozplanowaniu ,
lecz również próba określenia jego rangi i standardu życia poprzez analizę pozyskiwanych drobnych zabytków. Znajdowane fragmenty dachówek w rejonie baszt i reliktów
zabudowy wewnętrznej świadczą o tym, że budowle te kryte były dachówką, a nie gontem, jak to miało miejsce na mniejszych obiektach. Spotykane fragmenty szyb informują
nas o oprawie okien. Wspomniane zaś wcześniej detale architektoniczne z zamkowej
studni oraz oryginalne formy kafli świadczą o szybkim przyjmowaniu nowych wzorców
i wyczuciu ducha czasu przez ówczesnych właścicieli. Pozwoliłem sobie szerzej zająć się
efektami badań archeologicznych na zamku w Czudcu, ponieważ jak to wspominałem
już na wstępie, jego okazałość świadczy nie tylko o właścicielach Czudca, ale również
Strzyżowa106.
Nie mamy żadnych informacji o tym, aby zamek był zdobyty albo nawet oblegany.
W średniowieczu silnie umocniony zamek mógł spowodować odwrót wojsk węgierskich
w czasie słynnego najazdu na Podkarpacie107. Jakiś związek z walkami o zamek i przeprawę na Wisłoku może mieć przypadkowe znalezisko żelaznego grotu oszczepu w czasie
niedawnych prac związanych z budową nowego mostu na Wisłoku108. Mimo istniejących
legend109 nie był chyba nigdy oblegany przez Tatarów. Owszem w roku 1624 Tatarzy byli
w Czudcu i nawet zabili proboszcza i właściciela, ale miało to miejsce w samym mieście110.
Miasto Czudec w świetle badań archeologicznych
W przeciwieństwie do bardzo dobrego rozpoznania zamku w Czudcu, bardzo słabe
rozeznanie mamy w kwestii gospodarczego zaplecza tego obiektu, w tym także samego
miasta Czudec. W obrębie miasta nie prowadzono żadnych systematycznych badań wykopaliskowych, a nawet szerzej zakrojonych nadzorów archeologicznych111. Także standardowe badania powierzchniowe nie dostarczyły nowych stanowisk archeologicznych

z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego, a wynika to nie tylko z warunków, ale
też koncepcji prowadzenia i dokumentacji badań powierzchniowych dla tego okresu.
W świetle rozeznania historycznego i dokumentu powtórnej lokacji Czudca z 1461
112
roku , należałoby zwrócić uwagę na odkryte w trakcie badań powierzchniowych ślady wapiennika w Przedmieściu Czudeckim.113. Przytaczając tekst dokumentu powtórnej lokacji
Czudca, dotykamy ważnego problemu jakim jest nie tylko udzielenie odpowiedzi na pytanie,
dlaczego zaledwie po 34 latach od pierwotnej lokacji musiano na nowo organizować miasto,
ale też czy dotyczy to tego samego miejsca. W tej ostatniej kwestii dość zagadkowo przedstawia się użyta tu nowa nazwa miasta „Nowogród”, która się jednak później nie przyjęła.
W dotychczasowej literaturze brano pod uwagę jakieś niewielkie przesunięcia przestrzeni
miejskiej, ale w obrębie prawobrzeża Wisłoka. W. Gwoździcki próbę zmiany nazwy miasta
tłumaczy względami ambicjonalnymi Jana i Mikołaja Strzyżowskich114. Nie wyklucza on, że
powodem powtórnej lokacji był jakiś kataklizm – pożar lub najazd. Ostatnio A. Gliwa wysunął śmiałą koncepcję, że powtórna lokacja była związana także z radykalną translokacją115.
Według niego pierwotna lokacja miasta odnosiła się do terenu przylegającego do zamku. Być
może impulsem do podjęcia tej myśli były znane mu wyniki moich badań archeologicznych
w rejonie grodziska i zamku, w tym stwierdzona gęsta sieć osad wczesnośredniowiecznych
na prawobrzeżnej terasie Wisłoka. W tym miejscu muszę jednak zaznaczyć, że dotychczasowe wyniki badań archeologicznych w żadnej mierze nie mogą stanowić podstawy tej
tezy. Na badanych osadach znajdujących się przy samym grodzisku (Przedmieście Czudeckie stan. 8 i 9) brak nie tylko obiektów, ale nawet wyraźnie wyodrębnionej warstwy późnośredniowiecznej116. Wydaje się, że także ukształtowanie terenu nie sprzyjało rozmierzeniu
obszaru lokowanego miasta. Wreszcie lokalizację pierwszego znanego kościoła w Czudcu
pw. św. Marcina wiąże się z obecną kaplicą na starym cmentarzu. Niestety, w rejonie tego
ostatniego obiektu nie odkryto żadnych stanowisk wczesno – i późnośredniowiecznych117.

W średniowieczu dobra czudeckie i strzyżowskie były ze sobą ściśle związane, często nawet formalnie
nie dzielone miedzy użytkowników głównych obiektów, tj. zamku w Czudcu i dworu w Godowej.
107
Złupili oni Frysztak i dotarli nawet do Wysoki Strzyżowskiej - por. K. Baczkowski, Najazd węgierski na
Podkarpacie w 1474 roku, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, R. 9, s. 130 i nast.
108
Jest to duży grot o długości ponad 40 cm i długiej tulejce na osadzenie drzewca. Znaleziony został
w czasie budowy nowego mostu i przekazany przez Jacka Haligowskiego do Muzeum Samorządowego
Ziemi Strzyżowskiej. Chronologię na podstawie opisu i zdjęcia określił Piotr N. Kotowicz.
109
W. Gwoździcki, op. cit., s. 32.
110
Tenże, s. 54, 111.
111
W trakcie prac budowlanych związanych z budową apteki w południowo-zachodnim narożniku Rynku
odsłonięto relikty późnonowożytnej zabudowy, ale nie zarejestrowano żadnych istotnych nawarstwień
kulturowych. Jeszcze mniejsze efekty przyniósł nadzór archeologiczny na zapleczu kamienicy Rynek 26
(za wschodnia pierzeją). Ze starszych znalezisk na uwagę zasługuje skarb monet XVI-wiecznych, na jaki
natrafiono w latach 60. w trakcie budowy obecnego budynku Urzędu Gminy – materiał w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

112
W dokumencie tym jest zgoda na wybudowanie pieca do wypalania wapna - por. tłumaczenie
W. Gwoździckiego, op. cit., s. 41.; w świetle tego dokumentu wygląda, że brano pod uwagę odbudowę
miasta w formie murowanych domów.
113
Przedmieście Czudeckie stan. 15 – AZP 105-74/54. Jest to gruba warstwa przepalonego wapna i zeszkliwionych grudek, które prawdopodobnie łącza się z funkcjonowaniem nowożytnego wapiennika - por.
A. Lubelczyk, Nowe odkrycia kurhanów oraz wapiennika na Pogórzu Strzyżowskim, „Rocznik Przemyski”,
t. 37, z. 1, Archeologia, s. 71-74.
114
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka..., s. 43.
115
A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów…, s. 29.
116
Na osadzie przylegającej do grodziska znaleziono zaledwie kilka fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej i to w warstwie humusu, zaś odkryty zarys studni łączy się już z obiektem nowożytnym (nie
starszym niż XVI wiek).
117
Ostatnio miałem możliwość zaobserwowania profilu przyciętej skarpy na wschód od współczesnego
cmentarza, w którym nie widać było najmniejszych śladów warstwy kulturowej.
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Gryfici z Prochnej
Skupiając się na głównym obiekcie późnośredniowiecznym w naszym regionie tj.
zamku w Czudcu i jego późniejszych właścicielach (Strzyżowskich), niejako na boku
pozostawiłem działalność w okolicach Czudca innego rodu, jakim byli Gryfici. Ta jedna z najważniejszych jeszcze w XIII wieku rodzin w Małopolsce, w okresie późnego
średniowiecza ulega znacznej degradacji. Na duże zasługi tej familii w zagospodarowaniu północno-wschodniej partii naszego regionu zwracałem już niejednokrotnie uwagę przy omawianiu najstarszych źródeł pisanych i wyników badań na zamku w Czudcu. Wskazywałem też na nich jako na potencjalnych budowniczych średniowiecznego
zamku w Czudcu118. W średniowieczu, po domniemanej utracie zamku i innych dóbr
wokół Czudca, centrum ich posiadłości na obszarze dzisiejszego powiatu strzyżowskiego staje się dwór w Prochnie, znajdujący się w miejscu dzisiejszego budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicy. Zespół ten nie został do tej pory bliżej rozpoznany, ale często wzmiankowany jest w średniowiecznych i XVI-wiecznych źródłach
pisanych, które jednoznacznie wiążą ten obiekt z Procheńskimi herbu Gryf. Pierwsza
wzmianka o wsi Prochna znalazła się w cytowanym wielokrotnie dokumencie legata papieskiego Filipa dla Cystersów z roku 1279, a archeologicznym potwierdzeniem
jej istnienia jest stanowisko nr 10 w Babicy (rys. 1, nr 1). W późnym średniowieczu
do tej rodziny należały jeszcze następujące wsie: Prochna (Babica), Wyżne, Połomia,
Lutcza oraz pewne części Żyznowa i Glinika. Bardzo wymowny jest tutaj dokument
króla Władysława Jagiełły z roku 1390, przenoszący wyżej wymienione wsie z prawa
polskiego na niemieckie119. Wskazuje on nie na moment powstawania nowych wsi, ale
na ich zmianę organizacyjno-prawną. Jest potwierdzeniem wysuwanej przeze mnie
tezy, że rozwój osadnictwa nad środkowym Wisłokiem, w rejonie Czudca i Wyżnego,
rozpoczął się już w okresie wczesnego średniowiecza, mając wtedy charakter spontanicznego zasiedlania, a dopiero później przyjmował zorganizowaną formę.
Zdawać sobie należy jednak sprawę, że obszary oddalone od głównej osi komunikacyjnej, jakim był Wisłok, i głównego centrum, jakim był zamek, zagospodarowywane były później, chociażby z racji przygranicznego położenia i zalesienia (np. rejon
Niebylca).
W tym miejscu można by zwrócić uwagę na stanowisko nr 11 w Lutczy, znajdujące się nad Stobnicą, naprzeciw drewnianego kościoła o średniowiecznej metryce.
W strefie zaciemnionej ziemi znaleziono tutaj kilkanaście nieco większych fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej. Poza tym brak jakichkolwiek archeologicz-

nych źródeł dotyczących późnego średniowiecza na obszarze będącym we władaniu
rodzin wywodzących się od Gryfitów (Procheńskich, Ciepielewskich i Domaradzkich). W kontekście zachowanych obiektów sakralnych uwagę należy zwrócić jeszcze
na wieś Połomię, z parafią ufundowaną przez Gryfitów i zachowanym ze starego kościoła średniowiecznym tryptykiem datowanym na koniec XV wieku120.

118
119

Por. uwagi o właścicielach Czudca i dzwonie.
MRPS, t. IV, cz. 3, nr 346; por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 72.
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Kolonizacja dorzecza górnej Gwoźnicy przez Machowskich
Wiek XV jest czasem okrzepnięcia dotychczasowej struktury osadniczej i zakładania nowych osad w głębi Pogórza. W źródłach pisanych pojawiają się także po raz
pierwszy wzmianki dotyczące osad w górnym biegu Gwoźnicy. Niestety są to zazwyczaj bardzo zwięzłe noty dotyczące właścicieli, spraw sądowych lub erygowania parafii. W XV i XVI wieku teren dzisiejszej gminy Niebylec wydaje się być zdominowany
przez ród Machowskich herbu Habdank. W ich posiadaniu są: Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa i Niebylec121. Niemniej jednak w średniowieczu pod te tereny podchodziły już posiadłości Strzyżowskich122. Machowscy
są ponadto właścicielami wsi i dworu rycerskiego w Nizinach (dziś Strzyżów – rejon
tzw. Zadworza w zakolu Wisłoka) oraz Zaborowa i Nowej Wsi. Szczególnie frapujący
jest ów dwór w obrębie średniowiecznej wsi Niziny, która później wchłonięta została
przez wieś Żarnową (fot. 6, ryc. 1). Być może była to główna siedziba Machowskich,
zasiedlonych w naszym regionie. Ze względu na rangę obiektu i prowadzone tutaj badania wykopaliskowe zagadnienie to omówiono w podrozdziale dotyczącym wykopalisk w Strzyżowie. Tutaj wspomnieć jedynie należy, iż pierwsza wzmianka o tej wsi
pochodzi z roku 1445123.
Dobra Strzyżowskich
Kompleks dóbr Strzyżowskich składał się z dwóch ośrodków – pierwszy był skupiony wokół zamku i miasta Czudec, a drugi związany był z dworem w Godowej, miastem Strzyżowem oraz przyległymi do niego kilkoma wsiami: Łętownią, Gbiskami,
Brzeżanką, Godową, i Żyznowem. Ten pierwszy omówiony wyżej, rozpoznany został
dość dobrze pod względem archeologicznym. Długoletnie wykopaliska na zamku
120
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 81; E i F. Stolotowie, Zabytki sztuki w okolicach Strzyżowa,
[w: ] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 404.
121
J. Malczewski, Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Niebylec, maszynopis
w Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie, s. 15, 21, 30, 35, 40.
122
W roku 1457 Pakosz kupuje Barycz (dzisiejsza Baryczka) i Glinik od Doroty Mylow oraz Katarzyny
i Jana Linowa.
123
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 80.
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w Czudcu pozwoliły w nieco innym świetle spojrzeć na rangę ośrodka, kondycję ekonomiczną i status jego właścicieli. Gorzej pod tym względem przedstawia się sytuacja
odnośnie do Strzyżowa. Do niedawna cała nasza wiedza o średniowiecznym Strzyżowie i otaczających go wsiach była efektem badań historycznych. Z racji warunków
obserwacji i małej reprezentatywności materiału archeologicznego, do rozpoznania
tego okresu nie wniosły nic szczególnego badania powierzchniowe, chociaż odkryte
stanowiska późnośredniowieczne wykazują pewną koncentrację na stokach wzgórz
ciągnących się po obrzeżach średniowiecznego miasta. Prowadzone w obrębie miasta prace ziemne zazwyczaj pozbawione były nadzoru archeologicznego, a szkoda, bo
w ich trakcie byłaby potencjalna możliwość odkrycia starszych nawarstwień kulturowych związanych z rozwojem miasta. Dopiero projekt rewitalizacji strzyżowskiego
rynku sprawił, że pod kierownictwem Moniki Bober, obecnego Dyrektora Muzeum
Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, przeprowadzono wyprzedzające badania wykopaliskowe w obrębie rynku, a późniejsze prace ziemne były
prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Z wynikami tych prac archeologicznych, Czytelnik będzie się mógł zapoznać za sprawą odrębnego artykułu zamieszczonego w tym wydawnictwie przez samą autorkę badań. Za jej przyzwoleniem
wspomnę jedynie o odsłonięciu w części północnej rynku warstwy szarej ziemi zalegającej na głębokości około 1 metra. Jest to prawdopodobnie poziom humusu pierwotnego z okresu przedindustrialnego. Pozyskany stąd materiał ceramiczny wiązać należy
z rozwiniętą fazą późnego średniowiecza (prawdopodobnie XV wiekiem). Sytuacja ta
wskazywać może na to, że istotnie pierwotna, wczesnośredniowieczna osada wiejska
znajdowała się w innym miejscu niż późniejszy rynek.
Będąc przy pracach archeologicznych w rejonie rynku wspomnieć muszę jeszcze o nadzorowanych przeze mnie w roku 2004 wykopach pod budowę kamienicy na
styku ulicy Słowackiego i Kilińskiego124. Jest to parcela przyległa niemal do kamienicy
narożnej w pierzei wschodniej rynku. W świetle zachowanych planów katastralnych
z roku 1851 i 1910125 wynika, że w 2. połowie XIX i na początku XX wieku pozbawiona ona była trwałej zabudowy. W trakcie sprawowanego nadzoru, na głębokości 50
cm zarejestrowano poziom szaroczarnej ziemi z okruchami cegły i grudkami zaprawy
wapiennej, która występowała w obrębie niemal całej działki, zalegając zazwyczaj na
gliniastym calcu. Warstwa ta posiadała miąższość około 40 cm i pozyskano z niej kilka
fragmentów ceramiki nowożytnej, a ze znajdującego się pod nią wkopu podobną cera-

mikę i fragmenty kafli z 1. połowy XVII lub końca XVI wieku. W warstwę tę wcięły się
relikty sklepienia ceglanej piwnicy, która zajmowała pas przylegający do sąsiadującej
od południa kamienicy (Kilińskiego 2). Relikty te wiązać należy z zabudową działki
po roku 1910. Na uwagę zasługuje jeszcze poziom przepalonej ziemi i polepy, który uchwycono na środku parceli pod opisaną wyżej (prawdopodobnie XVII wieczną)
warstwą czarnej ziemi. Brak materiału nie pozwolił określić bliższej jej chronologii.
Niestety, nie prowadzono żadnych wykopalisk wokół siedziby właściciela miasta,
tj. dworu w Godowej. Prawdopodobnie pierwotny dwór znajdował się nieco na południe od obecnego XIX-wiecznego budynku. Nie mamy żadnych informacji, które
pozwoliłyby określić bryłę i skalę tego założenia. O randze obiektu świadczyć może
to, że była to siedziba Mikołaja Strzyżowskiego – dworzanina i urzędnika królewskiego oraz dwukrotnego posła Kazimierza Jagiellończyka do Turków126. Zastanawiający jest też końcowy fragment dokumentu powtórnej lokacji Czudca przez Jana i Mikołaja Strzyżowskich: „Działo się to i dane zostało w sobotę najbliższą św. Jerzego
męczennika, roku pańskiego 1461 rozumie się w Godowej, w obecności rycerzy Jana
z Niedrwyczy i rycerzy braci Henryka i Piotra z Lutoryża oraz wielu innych godnych
wiary świadków”127. Wyrażenie to tłumaczyć można albo dominująca rolą Mikołaja,
którego siedziba znajdowała się w Godowej, albo tym, że zamek w Czudcu był w tak
wielkiej ruinie, że oczywistą wydawało się rzeczą wydanie tego dokumentu na dworze
Mikołaja. W tym kontekście wydaje się zasadnym wysunięcie postulatu badań archeologicznych w rejonie dworu w Godowej. Zważywszy na sprawowane przez Mikołaja
Strzyżowskiego urzędy i kontakty z dworem królewskim, sądzić można, że musiała to
być okazała siedziba. Być może natrafiono by tutaj na pozostałości okazałych pieców
z przedstawieniami rycerzy i herbów rodowych jak w Czudcu. Z funkcjonowaniem
średniowiecznego dworu nad Stobnicą wiązać można przypadkowe znalezisko dwóch
mieczy, które obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej. Znalezione one zostały naprzeciw dworu, w żwirowni znajdującej się na drugim brzegu Wisłoka128. Jeden z tych mieczy, lepiej zachowany, stał się przedmiotem
szczegółowej analizy typologiczno-chronologicznej przeprowadzonej przez M. Glinianowicza i P. N. Kotowicza, którzy datują go na okres od połowy XIV do początku

124
A. Lubelczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego w kwietniu 2004 roku na narożnej parceli u zbiegu ulic Kilińskiego i Słowackiego w Strzyżowie, maszynopis w Muzeum Okręgowym
w Rzeszowie, poz. 160.
125
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 1313, sygn. 2277.

S. Gawęda, Rozwój gospodarki…, s. 87; A. Gliwa, Zamek w Czudcu…, s. 15; tenże, Strzyżów. Zarys dziejów…, s. 32-33.
127
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka..., s. 39-43, przytacza on tekst tego dokumentu za Encyklopedią Orgelbranda, t. I, s. 592)
128
Wg informacji A. Kluski miało to miejsce w żwirowni, ale natrafić można też na wzmianki mówiące
o korycie rzeki. Niezależnie od bliższej lokalizacji miejsce to wiązać należy z przeprawą na Wisłoku, na
drodze do dworu.
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XV wieku129. Brak natomiast innych stanowisk archeologicznych, które łączyły by się
bezpośrednio z istnieniem dworu.
Do ogólnego rozeznania stanu zagospodarowania dóbr Strzyżowskich w rejonie
Strzyżowa nic szczególnego nie wnoszą odkryte w trakcie badań powierzchniowych
stanowiska archeologiczne na terenie wsi do nich należących: Brzeżanki, Gbisk, Godowej, Łętowni i Żyznowa. O dobrym zagospodarowaniu terenu świadczyć może
w pewien sposób duża ilość nazw lokalnych występujących w aktach rozgraniczenia
pomiędzy dobrami strzyżowskich i cystersów. Dnia 9 września 1373 roku, na żądanie
opata Konrada określono granice między Dobrzechowem i Strzyżowem. Granica ta
miała przebiegać wzdłuż rzeki Dobrzechowa, od jej ujścia do Wisłoka, idąc w górę do
rzeczki zwanej Trczana i wzdłuż aż do jej źródeł. Niewielkie potoki: Golczowa Rzeka,
Cisna, Bartna, Odnoga, Świna i Jazona, dopływy Dobrzechowej oraz oba jej brzegi
miały należeć do Cystersów130. W tym samym czasie rozgraniczono również dobra
cysterskie w Wysokiej od Strzyżowa i Brzeżanki. Także tutaj pojawia się szereg nazw
lokalnych, świadczących o dobrym zagospodarowaniu terenu. Granica biegła rzeką
Brzeżanką i kierowała się w stronę wzniesienia „Ploszy dzal” i „Wpelsz”131.

(ryc. 2) pokazuje opisywane zabudowania dworskie w kształcie litery L obwiedzione od wschodu i północy linią, odzwierciedlającą prawdopodobnie płot lub parkan.
W narożniku północno-wschodnim widoczna jest niewielka wypustka, sugerująca istnienie tutaj bramy, od której wychodzi także droga. Obecnie zespół ten wykreśla dwór
od strony zachodniej, kamienna piwnica na ogrodzie, tj. w narożniku południowo-zachodnim, oraz murowana stodoła (dawna oficyna) od strony południowej (rys. 6).
Właśnie ten ostatni, niepozorny budynek okazał się najciekawszy. Pierwotna jego forma została mocno zakłócona na początku XX wieku, po parcelacji dworu i budowie
tutaj młyna, a następnie stajni i stodoły, ale pod nim zachowały się w niezmienionej
postaci dwie duże, kamienne piwnice.
Szczegółowa prospekcja powierzchniowa wokół dworu doprowadziła do odkrycia rozległego stanowiska archeologicznego z licznym materiałem archeologicznym,
datowanym głównie na późne średniowiecze i okres nowożytny134. Ceramika późnośredniowieczna koncentrowała się wyraźnie na tyłach oficyny, gdzie później odkryto
kamienną piwnicę. Drugie skupisko ceramiki późnośredniowiecznej zarejestrowano
znacznie dalej w kierunku południowo-wschodnim. Natomiast nowożytny materiał
zabytkowy oraz kamienie występowały głównie na wprost dworu, po jego południowej stronie. Z całego zaś otoczenia omawianego zespołu dworskiego pochodził rozdrobniony materiał z przełomu wczesnego i późnego średniowiecza. Zabytki ruchome
znakomicie wpisują się w skromne źródła pisane, które wymieniają wieś i dwór w Nizinach. Pierwsza wzmianka o tej nieistniejącej dziś wsi pochodzi z roku 1445 i wtedy
miało istnieć tutaj sołectwo i dwa stawy rybne135. Wieś i posiadłość rycerska są wymieniane w dwóch niezależnych dokumentach z 2. połowy XV wieku. Interesujący jest
przekaz Długosza informujący, że wieś należy do parafii czudeckiej, a z istniejącej tu
posiadłości rycerskiej pobierana jest dziesięcina snopowa136. Wynikać z tego może, że
osada ta powstała jeszcze przed powołaniem parafii strzyżowskiej (tj. pomiędzy 1326
a 1345 rokiem). Istniały co prawda podejrzenia, że chodzić tu może o inną wieś, ale
wątpliwość tą rozwiewa inny dokument z tego czasu. Jest to ordynacja Jana z Czudca
i Mikołaja z Godowej z roku 1480, w której między innymi nadają miastu pewną rolę,
przylegającą do posiadłości Stanisława Machowskiego z Nizin137. Jednak już w roku

Dwór Machowskich w Nizinach
W okresie średniowiecza, w zakolu Wisłoka, na cyplowatym skłonie Żarnowskiej
Góry, a naprzeciw dworu godowskiego funkcjonował inny jeszcze dwór szlachecki
(rys. 5), związany z Machowskimi i nieistniejącą już dziś wsią Niziny. Obecnie teren
ten leży już w granicach miasta Strzyżowa, ale do niedawna znajdował się w obrębie
Żarnowej (ryc. 1-2). Chociaż w średniowieczu położony był na samych przedmieściach Strzyżowa, to jednak nigdy nie był z nim związany. W obecnej postaci obiekt
nosi znamiona przebudowy z przełomu XVIII i XIX oraz początku XX wieku (fot. 6),
ale dość nieoczekiwanie w toku opracowania historycznego i związanymi z tym badaniami terenowymi zwrócono uwagę na kamienne piwnice zlokalizowane w ogrodzie
i pod stodołą132. Do dzisiaj ten zespół dworski zachował znamiona historycznego układu działki i zabudowy zamykającej się w czworoboku. Plan katastralny z roku 1851133
129
M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz, Dwa nieznane późnośredniowieczne miecze z południowo-wschodniej Polski, [w:] P. Kucypera, p. Pudło, G. Żabiński (red.) Arma et medium aevum. Studia nad uzbrojeniem
średniowiecznym, Toruń 2009, s. 184-189, s. 189.
130
KDM, nr 856,; por. streszczenie po polsku L. Grzebień, Dzieje kościelne parafii Dobrzechów, Kraków
2004, s. 35.
131
KDM, nr 587; K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 70.
132
Szerzej o tym J. Malczewski, Studium ochrony (…) dla gminy Strzyżów, maszynopis w Urzędzie Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie.
133
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 1313, sygn. 2968.
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134
Weryfikacyjne badania powierzchniowe przeprowadzał tutaj kilkakrotnie autor niniejszego artykułu,
w efekcie których sporządzono nową kartę ewidencji stanowiska archeologicznego (KESA) - Strzyżów
stan. 22. Włączono ją do standardowej dokumentacji obszaru AZP 107-74 pod numerem 61.
135
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 80.
136
LB , t. II, s. 256-257.
137
J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 139 – w załączniku 1 (tamże, s. 138-142), zamieszcza on cały
dokument.
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1536 wieś ta włączona została do Żarnowej, zaliczanej tutaj do parafii strzyżowskiej.
Wymieniony został także dwór zwany Niziny138.
Przedstawione wyżej przesłanki skłoniły autora do podjęcia w obrębie tego zespołu badań wykopaliskowych, które były prowadzone w latach 2000-2001139. Przebadano
łącznie powierzchnię 4 arów i zinwentaryzowano kamienne piwnice – dwie pod oficyną (obecnie stodołą) oraz jedną w ogrodzie (ryc. 6). Na wstępie skupiono się na rozpoznaniu koncentracji materiału późnośredniowiecznego na tyłach oficyny i od razu
natrafiono na relikty kamiennej piwniczki, z otoczenia której pozyskano ponad 1000
fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej i 600 artefaktów nowożytnych140. W kolejnym sezonie założono wykopy już na szerszej przestrzeni, w celu określenia zasięgu
i stratygrafii całego stanowiska oraz pełniejszego rozpoznania założenia dworskiego.
W wykopach zlokalizowanych w obrębie wyodrębniającej się wyraźnie na planie katastralnym z roku 1851 działki nie udało się uchwycić śladów obwałowań lub parkanu.
Nie odkryto również śladów jakiegoś większego założenia późnośredniowiecznego,
z którym można by wiązać odsłoniętą w wykopach piwnicę. Za to zarejestrowano w jej
pobliżu kilka głębokich obiektów XVI-wiecznych (rys. 6b)141, w zasypisku których,
oprócz ceramiki późnośredniowiecznej na złożu wtórnym, występowały również duże
kamienie, zapewne ze wspomnianego wyżej podpiwniczonego obiektu. Obiekt ten
to kamienna piwniczka o wymiarach zewnętrznych 6,10 x 4,60 m i wewnętrznych
5 x 3,40 m, odsłonięta w odległości 13 m od podpiwniczonej oficyny. Zbudowana została z niezbyt dużych płyt kamiennych o grubości 4-6 cm spojonych gliną, a w górnej
partii położonych na zaprawie wapiennej. Zachowały się tylko dolne partie ścian na
wysokość 80-100 cm. Przy ścianie wschodniej uchwycono też wejście do piwnicy z dostawionymi ściankami osłonowymi o długości 90 cm (rys. 6b, fot. 8). Ciekawą relację
stratygraficzną odnotowano w rejonie aneksu przed wejściem do piwnicy. Najpierw
pod warstwą orną natrafiono na luźne zasypisko, a następnie pojawił się jakby grubszy
rumosz, sprawiający wrażenie muru. Po starannym jego wyeksplorowaniu okazało się,
że istotnie jest to słaby mur wchodzący w środek aneksu i wejścia do piwnicy (fot. 8).
Niewątpliwie był to fundament pod drewniany budynek, widoczny na planie katastralnym z roku 1899. Wzniesiono go po roku 1851, ale już pod koniec XIX wieku był
w takim stanie, że przeznaczony został do rozbiórki. Czytelny układ stratygraficzny
zarejestrowano także wokół piwnicy. Korona murów występowała pod warstwą orną
A. Pawiński, Polska XVI wieku. Źródła dziejowe, t. XIV. Małopolska, Warszawa 1886, s. 527.
A. Lubelczyk, Sprawozdanie z archeologicznych badań…, s. 227-252; tenże Czudec, Godowa, Niziny…,
s. 209-267.
140
Tenże, Sprawozdanie z archeologicznych badań, s. 230, ryc. 3, s. 240-242, zestawienie 1-3.
141
Tenże, Czudec, Godowa, Niziny..., s. 256, ryc. 22.

i luźnym destruktem, a wnętrze piwnicy zasypane było do dna luźną ziemią z drobnym gruzem. Na zewnątrz obiektu zarejestrowano poziom szarobrązowo-żółtej ziemi
z bardzo dużą ilością ceramiki późnośredniowiecznej (tabl. VI). W większości były
to niewielkie fragmenty naczyń, z których udało się nawet wykleić cały garnek. Na
uwagę zasługują również głębokie misy i patelnia na trójnogu (tabl. VII). Będąc przy
prezentacji materiału, chciałbym zwrócić uwagę na znalezione w otoczeniu dworu
średniowieczne i renesansowe kafle piecowe, świadczące o dość wysokim standardzie
funkcjonujących tu pomieszczeń. Szczególnie interesująca jest w tej kategorii trójkątna, ozdobna płytka ze zwieńczenia gotyckiego pieca (rys. 7b). Dopiero po kilku latach
okazało się, że identyczne kafle znaleziono w zamkowej studni w Czudcu. Pozyskany
tam zbiór kafli posłużył nawet do wirtualnej rekonstrukcji średniowiecznego pieca
(rys. 7a). Idąc tropem znalezionego przy dworze Machowskich kafla, możemy domyślać się, że także w tutejszych pomieszczeniach mógł być wzniesiony tak okazały piec.
W świetle uzyskanego materiału tę kamienną piwniczkę należy datować na 2. połowę
XV lub ewentualnie sam początek XVI wieku. Brak śladów dostawianych ścian wskazuje albo na jej samodzielne funkcjonowanie lub, co bardziej prawdopodobne, znajdowała się ona wewnątrz większego, drewnianego budynku. Niewielkie jej rozmiary
i grubość murów (50-60 cm) wykluczają interpretację jej jako samodzielnej wieży.
Niewykluczone, że z późnym średniowieczem wiązać trzeba również fundamenty dzisiejszej stodoły, a dawnej oficyny. Oficyna ta na planie katastralnym z roku 1851
(ryc. 2) oznaczona została jako budynek murowany. Nie ma na nim jeszcze późniejszych dobudówek od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej, ale w podstawowym obrysie odpowiada ściśle dzisiejszej stodole o wymiarach: 19 m (długość)
x 10 m (szerokość). Swoje dworskie przeznaczenie zatraciła na przełomie XIX i XX wieku, po zakupie folwarku przez Żydów i założeniu tutaj młyna, ale w niezmienionej postaci pozostały piwnice. Podpiwniczona jest tylko zachodnia połowa budynku. Znajdują
się tutaj dwie, skomunikowane ze sobą piwnice, zajmujące całą szerokość budynku. Mają
one długość 7,20 i szerokość 4 metry i są przesklepione kolebkowo, rozpościerającą się
między wschodnią i zachodnią ścianą. Łuk sklepienia sięga niemal samego dna (przy
wysokości piwnicy około 3 m). Sklepienia obu piwnic wymurowane zostały ze stosunkowo cienkich płyt kamiennych na jasnej i silnej zaprawie wapiennej, w przeciwieństwie
do ścian czołowych, będących jednocześnie fundamentem oficyny, które położono na
glinie (fot. 7). Może to świadczyć o pewnej różnicy chronologicznej, zwłaszcza że sklepienia wyraźnie dostawione są do ścian magistralnych. Piwnice te wzniesiono prawdopodobnie w wieku XVI, a starsze mogą być jedynie mury fundamentowe oficyny. Ściany
fundamentowe miały grubość 120 cm i wykonane zostały z dużych płyt piaskowca na
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zaprawie glinianej. Od strony południowej, w ścianie magistralnej oficyny, znajdowało
się wyjście na zewnątrz. Tutaj, po roku 1899 dostawiona została przybudówka, wybudowana analogicznie jak piwniczka odsłonięta w wykopach archeologicznych. Natomiast
ściana północna tej piwnicy jest rozczłonkowana, z częścią wschodnia wysuniętą do
wnętrza około 80 cm. Od strony zachodniej widoczna jest natomiast ściana magistralna
budynku z zaślepioną małą wnęką, prawdopodobnie otworem zsypowym. Grubość fundamentów oficyny sugeruje, że opierały się na nim mury jakiegoś znaczniejszego obiektu, niż dzisiejsza stajnia i stodoła. Rodzaj surowca, zaprawa gliniana i sposób wykonania
upodabniają ją do obiektu odsłoniętego w trakcie wykopalisk. Zaznaczyć tutaj należy, że
obiekty te dzieli odległość zaledwie 13 metrów. Niewykluczone też, że późniejsza oficyna
mogła być pierwotnie dworem właściwym o średniowiecznej jeszcze metryce. W piwnicach tych nie wykonywano jednak żadnych sondaży archeologicznych.
Na uwagę zasługuje jeszcze jedna widoczna na ogrodzie piwnica, osypana ziemią,
przez co przypomina kopiec. Znajduje się ona w południowo-zachodnim narożniku
parceli, będąc niejako łącznikiem między dworem i oficyną w czworobocznym założeniu dworskim (ryc. 6a). Ma ona długość 10 i szerokość 4 metrów oraz 2,5 m wysokości. Zbudowana została w sposób identyczny, jak wyżej omówione piwnice pod
oficyną. Niewykluczone, że i ta piwnica zbudowana została w XVI wieku, ale zastanawiający jest jej brak na planie katastralnym z roku 1851 i 1899. Nie wydaje się jednak
prawdopodobne, by wzniesiono ją dopiero w XX wieku, chociaż tradycja budowania
piwnic naziemnych, obsypywanych ziemią, żywa była w tych okolicach jeszcze po II
wojnie światowej (tzw. gruby).

a skończywszy na Czudcu144. Chociaż cystersi i Bogoriowie odegrali pierwszorzędną rolę w kolonizacji dorzecza środkowego Wisłoka głównie na przełomie wczesnego
i późnego średniowiecza, to i w następnych stuleciach utrzymali w niektórych rejonach swój stan posiadania. Od pewnego momentu te dwa podmioty rozwijają się jakby
innymi torami. Cystersi utrzymują pierwotne nadania, a nawet w ciągu XIV i XV wieku
nabywają kolejne miejscowości, zaś Bogoriowie już od początku XV wieku szybko tracą kolejne wsie na rzecz pojawiających się nowych rodów145. W późnym średniowieczu, w naszym regionie dobra Bogoriów skupiały się wokół Kożuchowa i Wiśniowej.
Ta gałąź rodu przeżywała swój moment historyczny w 2. połowie XIV wieku za sprawą
powinowactwa z arcybiskupem gnieźnieńskim Jarosławem Bogorią. Wtedy też właściciel Kożuchowa – Mikołaj Bogoria pełnił funkcję kanonika krakowskiego146, a nawet podjął pewne działania w celu objęcia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego147. W tym
okresie pojawiają się już o wiele częstsze wzmianki w źródłach pisanych o kolejnych
wsiach i zasadniczo nie mamy problemów z przypisaniem ich do poszczególnych
właścicieli148. Dobre rozeznanie historyczne zawdzięczamy nie tylko profesjonalnym
opracowaniom historycznym149, ale również wydawnictwom regionalnym150, co zwalnia mnie od szczegółowego omawiania zagadnienia. Zwrócić można uwagę, że o dobrym zagospodarowaniu terenu świadczy duża ilość nazw lokalnych w dokumentach
opisujących stan posiadania lub w sprawach sądowych. Dobrej kondycji gospodarczej
regionu widocznej w źródłach pisanych nie odzwierciedlają jednak źródła archeologiczne, ograniczone do materiału zebranego w trakcie badań powierzchniowych (rys.
2). Mniejsza lub większa ilość stanowisk archeologicznych zarejestrowanych w trakcie
badań powierzchniowych wynika też z warunków obserwacji. Odzwierciedla to po
części mapa (rys. 2) z dużą ilością stanowisk późnośredniowiecznych na otwartym
terenie w Markuszowej i Kozłówku oraz małą ilością stanowisk w gęsto zabudowanym
Kożuchowie. Na żadnym stanowisku nie prowadzono badań wykopaliskowych.
W rozwiniętej fazie późnego średniowiecza dość znaczny majątek w regionie
strzyżowskim utrzymali, a nawet powiększyli cystersi z Koprzywnicy151. W drugiej połowie XIV wieku oprócz od dawna trzymanego Dobrzechowa i Lubli, posiadają oni

Bogoriowie oraz cystersi z Dobrzechowa i Wysokiej
W centralnej i zachodniej partii regionu istnieje stare centrum osadnicze związane z cystersami z Koprzywnicy i Bogoriami. Do nich odnoszą się dwa najstarsze źródła
pisane z naszego regionu tj. akt nadania w roku 1185 pewnych dóbr dla zakonu cystersów w Koprzywnicy przez Mikołaja Bogorię142 oraz dokument legata papieskiego
Filipa z roku 1279143, potwierdzający cystersom należne im dziesięciny nie tylko z Dobrzechowa i Lubli, ale również z kilku innych miejscowości w naszym regionie (Kożuchowa, Tułkowic, Strzyżowa, Zaborowa, Czudca i Przedmieścia Czudeckiego oraz
Prochny). W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że niektórzy historycy w Bogoriach
upatrują pierwotnych włodarzy całej doliny środkowego Wisłoka, począwszy od Lubli,
142
143

Por. przyp. 58.
Por. przyp. 59.
90

Dobitnie to podkreślił w swojej ostatniej pracy A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów…, s. 19 i nast.,
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 76.
146
Tamże, s. 66.
147
T. Szetela, Zarys dziejów …, s. 18.
148
Jest to więc sytuacja zupełnie odmienna niż w przypadku właścicieli dóbr czudecko-strzyżowskich.
149
Studia nad dziejami…, red. S. Cynarski tam artykuły K. Baczkowskiego, Osadnictwo regionu…, s. 5983 i S. Gawędy, Rozwój gospodarki…, s. 85-110.
150
L. Grzebień, Dzieje kościelne..., s.13; T. Szetela, Zarys dziejów..., s.18.
151
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka..., s. 10; L. Grzebień, Dzieje kościelne..., s. 30-42, 70-71.
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również Wysoką, Sośninę, Frysztak, Kobyle i Glinik, a zapewne też Grodzisko i Zawadkę152. Przejściowo należał do nich także Kozłówek i Oparówka. Stan ich posiadania
prześledzić możemy głównie na podstawie toczących się spraw sądowych o granice
z sąsiadami. Na uwagę zasługuje rozgraniczenie z roku 1373 między posiadłościami dziedzica Strzyżowa Wojtka i wsiami należącymi do cystersów z Koprzywnicy
– Wysoką i Dobrzechowem153, zawierające dokładny opis wspólnej granicy. Niestety,
podobnie jak w przypadku innych, omawianych już wcześniej kompleksów majątkowych z naszego regionu, archeologia nie dostarcza jakichś nowych, znaczących źródeł
w kwestii poznania ich gospodarczego zaplecza. W tym rozległym terenie dzierżonym
przez cystersów wyróżnić można dwa główne ośrodki, tj. Dobrzechów z Wysoką, Grodziskiem, Sośniną i Zawadką oraz okolice Frysztaka z Lublą, Kobylem i Glinikiem.
O ile ten pierwszy był niejako bezpośrednio administrowany przez zakon, to w drugim przypadku, może poza Lublą, była to tylko własność formalna, a gospodarowanie
oddane w ręce sołtysów i wójtów.
Wracając zaś do cystersów z Dobrzechowa, zwrócić należy uwagę na przeniesienie w roku 1425 dworu i ich głównej siedziby z Dobrzechowa do Wysokiej. Nie
znamy przesłanek, które skłoniły opata Suchorabskiego do podjęcia tego kroku154, ani
lokalizacji obu obiektów. Na dość wczesne wybudowanie dworu w Wysokiej wskazuje
adnotacja w kronice cystersów w Mogile, gdzie pod rokiem 1473 odnotowano „Opat
Mikołaj Trebure zbudował dwór znaczny w Wysokiej”155. W tym kontekście chciałbym
zwrócić uwagę na nowożytne pozostałości dworu i folwarku w Wysokiej (na tzw. Golcówce). W grupie zabudowań folwarcznych skrył się, niewidoczny od drogi głównej,
budynek łączący w sobie jeszcze w 2. połowie XX wieku funkcję obory i stodoły (fot.
9). Dziś obecny właściciel, pan Tomasz Włodyka, urządził w nim swoją prywatną izbę
pamięci „Golcówkę” z niesamowitą ilością zebranych z okolicy i skupionych eksponatów: militarnych pozostałości ostatnich wojen, przedmiotów domowego użytku oraz
narzędzi rolniczych. Już na pierwszy rzut oka widać, że ten budynek był wielokrotnie
przebudowany, bo od jednej strony jest ściana z przemurowaniami między filarami
i typowy wjazd do stodoły z wąskiego boku, a pozostałe dwie ściany (zachodnia i południowa) są jakby z całkowicie innego budynku. Całość zmurowana jest z cegły, ale
te dwie ostatnio wymienione ściany są jakby elementem reprezentacyjnego budynku
ze śladami po niezbyt dużych, łukowato przesklepionych oknach. Od razu zoriento-

wać się można, że obecny węższy bok był pierwotnie główną fasadą budynku, o czym
świadczy strzęp ściany w narożniku południowo-wschodnim (fot. 9). Mur ten kontynuuje się w kierunku wschodnim, łącząc się pierwotnie z drugim budynkiem, który
do dziś jest zamieszkały. Podejrzenia te zmieniły się w pewność po analizie planu katastralnego z roku 1851156, na którym mamy długi budynek zorientowany odwrotnie
w stosunku do dzisiejszego obiektu (ryc. 3).
Celem sprawdzenia tej hipotezy w roku 2011 w niezabudowanym pasie między obydwoma budynkami wykonano 2 niewielkie wykopy sondażowe. W wykopie założonym na linii fasady południowej obu budynków uchwycono kontynuację
strzępia muru z głównego obiektu, a więc istotnie oba budynki jeszcze w połowie
XIX wieku stanowiły jedną całość. Zespół ten został rozdzielony prawdopodobnie
na początku XX wieku i wtedy reprezentacyjny budynek przebudowany został na
stodołę i budynek gospodarczy157. Odzwierciedleniem tego etapu jest cała ściana
wschodnia z widocznym późniejszym zamurowaniem przestrzeni między filarami
(fot. 9).
Na początku XX wieku w obrębie zespołu dworskiego funkcjonowała prawdopodobnie gorzelnia, przeniesiona w roku 1912 przez W. Michałowskiego do Dobrzechowa. Z obiektem tym może być związany, odsłonięty w drugim wykopie archeologicznym, betonowy silos z prowadzącymi do niego schodami158. Jeszcze przed samą
I wojną światową Michałowscy sprzedają majątek w „Golcówce” Żydom, a ci w latach
trzydziestych XX wieku okolicznym chłopom. Z rozbieranych wtedy budynków folwarcznych wzniesiono między innymi dom, znajdujący się przed naszym głównym
obiektem. Pozwoliłem zająć się szerzej tym zespołem podworskim, gdyż mimo jego
nowożytnej metryki, jego okazałość pozwala brać pod uwagę fakt lokalizacji tutaj
średniowiecznej i wczesnonowożytnej siedziby cystersów159. Niestety w żadnym z wykopów archeologicznych nie natrafiono na średniowieczny materiał, który uwiarygodniłby nasze domysły. Obiekt ten dotychczas był całkowicie pomijany w opracowaniach
konserwatorskich i publikacjach dotyczących regionu160. Ze względu na walory historyczne powinni się nim zainteresować historycy.

K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 67; L. Grzebień, op. cit. s. 38-42.
KDM, t. III, nr 857, por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s.70; L. Grzebień, Dzieje kościelne..., s. 35,
W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka..., s. 22.
154
L. Grzebień, Dzieje miasteczka..., s. 70.
155
Tenże, s. 71, przyp. 59.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 1313, sygn. 3451.
Przekształcenia tego mogli dokonać Żydzi, którzy tuż przed I wojną światową zakupili obiekt od poprzedniego właściciela Władysława Michałowskiego.
158
Chyba że jest silosem na kiszonkę dla bydła.
159
Jeszcze jeden zespół podworski w Wysokiej znajduje się w części przyległej do Dobrzechowa i Markuszowej.
160
Z niewiadomych powodów pominął go nawet J. Malczewski w „Studium wartości (…) dla Gminy Strzyżów”.
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Cystersi i Frysztaccy włodarzami Kotliny Frysztackiej
Pewną specyfiką w późnym średniowieczu odznacza się rejon Frysztaka, bo z
jednej strony obecność cystersów w Lubli już od 1185 roku wskazuje na wczesne zagospodarowanie Kotliny Frysztackiej, a z drugiej strony mamy znikomą ilość stanowisk archeologicznych z okresu wczesnego i późnego średniowiecza. Późniejsze już
źródła pisane wskazują na wyjątkowo aktywną tutaj rolę króla Kazimierza Wielkiego,
który wprowadza do gry różne podmioty – cystersów, osadników niemieckich, a nawet ruskich bojarów161. Wydaje się, że w rejonie Frysztaka, jeszcze w 1 połowie XIV
wieku liczyć się trzeba ze znacznym udziałem własności królewskiej. Na wzmożoną
akcję osadniczą w połowie XIV wieku wskazują dwa dokumenty lokacyjne Kazimierza Wielkiego. W roku 1352 zezwala on Krystynowi z Sobniowa na lokację na prawie
magdeburskim wsi Kobyle, a w roku 1366 miasta na obszarze tej wioski, ale już pod
nazwą Wisłok. Miało się ono rozciągać po obu stronach rzeki na obszarze 200 łanów,
począwszy od Pogorzela aż do osady Łąckie Poręby162. Nie wiadomo jednak w jakim
zakresie udało się zrealizować to zlecenie. Dokument ten uważany jest za najstarszy
akt lokacji miasta Frysztaka, chociaż z nazwy nie został w nim wymieniony163. Wyżej
przytoczone dokumenty wskazują jednoznacznie na tereny doliny Wisłoka jako strefę
pierwotnego osadnictwa średniowiecznego, a nie wyniosłą górę, na której znacznie
później rozwinęło się miasto. W tej strefie znajduje się również miejsce późniejszego zamku w Twierdzy (rys. 8). Niestety ani w trakcie badań powierzchniowych, ani
w trakcie nadzorowanych prac ziemnych przy budowie oczyszczalni ścieków nie pozyskano żadnych materiałów archeologicznych, które wskazywałyby na wzmożoną
działalność inwestycyjną w okresie późnego średniowiecza.
Ważnym momentem dla tej części regionu strzyżowskiego jest rok 1374, kiedy to
królowa Elżbieta Łokietkówna nadaje cystersom z Koprzywnicy Frysztak w zamian
za odebrane im jeszcze przez Kazimierza Wielkiego Jasło164. W dokumencie tym po
raz pierwszy pojawia się nazwa Frysztak. Wydaje się, że jeszcze w tym czasie miasto
funkcjonuje u podnóża wzgórza165. Zwrócić należy uwagę, że już w roku 1375 cystersi

oddają frysztackie wójtostwo w ręce Jana, syna Bartolda i niejakiego Harbarda, dostrajając normy prawne do nowej sytuacji166. Nie wiadomo jak długo dzierżyli oni to
wójtostwo, ale pewne jest, że jeszcze kilkakrotnie przechodziło ono z rąk do rąk, zanim w roku 1429 zostało sprzedane przez klasztor Janowi z Kołaczyc167. Niewątpliwie
jest on protoplastą rodu Frysztackich, gdyż często pojawia się w dokumentach z lat
1429-1452, w których określany jest jako „Advocatus de Fristath”, a w roku 1453 już
jako wójt nobilitowany – „Nobilis Johannes Advocatus de Fristath”168. Jest on zapewne ojcem słynnego Mikołaja Frysztackiego – wojewody siedmiogrodzkiego i dowódcy
rycerstwa polskiego na Węgrzech, walczącego z Turkami, ale też czasem mieszającego
się w wewnętrzne walki o władzę w tym kraju169. Mikołaj Frysztacki pojawia się także
w dokumentach dotyczących miasta i regionu. J. Piętniewicz przypisuje mu też pełniejsze urządzenie frysztackiej twierdzy pod miastem. Według niego w czasie kopania
fundamentów znajdowano tutaj resztki zbroi rycerskich, kafle (w tym „figurę rycerza
w glinie polewanej”), płytki posadzkowe i kamienie ciosowe170.
Frysztaccy do końca XV wieku posiadali już znaczny kompleks dóbr skupionych
wokół Frysztaka, a powiększają go jeszcze w początkach XVI wieku. W roku 1509 król
Zygmunt Stary zezwala Mikołajowi Frysztackiemu na zakup od Cystersów Frysztaka
i Glinika, ale z niewiadomych przyczyn do transakcji tej dochodzi dopiero w roku
1522. Staje się to na mocy zamiany tych dóbr na nabyte wcześniej przez Frysztackich
Kozłówek i Oparówkę171. Na początku XVI wieku wyraźnie wzrasta znaczenie gospodarcze i polityczne Frysztaka, o czym świadczy przeniesienie do niego w roku 1510
komory celnej z Wojnicza oraz uzyskanie prawa pobierania cła mostowego172. Niewątpliwie w tej sytuacji nabrał większego znaczenia również zamek, funkcjonujący przy

W roku 1353 ma miejsce darowizna króla Kazimierza Wielkiego na rzecz trzech ruskich bojarów –
Chodka, Ostaszka i Piotra, obejmująca kilka wsi, wśród nich z naszego regionu Gogołów (por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 70-71).
162
K. Baczkowski, Osadnictwo regionu…, s. 69; W. Gorczak, A. Sapeta, B. Tondos, J. Tur, Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy
Frysztak, maszynopis w Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie,
s. 8-9; J. Wyrozumski, Miasta regionu…, s. 133; J. Kurtyka, Południowy odcinek..., s. 188.
163
J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 133.
164
KDM, t. III, nr 869; LB, t. III, s. 281-282; por. J. Wyrozumski, s. 133, przyp. 91, 92.
165
J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 135; K. Szopa, Parafia Frysztak w latach 1918-1945, s. 39.

J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 134, przyp. 87, KDM III, nr 869.
Tenże, s. 136.
168
J. Piętniewicz, Z przeszłości miasta Frysztaka, maszynopis w Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków
w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie, s. 37; J. Wyrozumski , op. cit., s. 116, 136).
169
Był zaufanym człowiekiem Władysława Warneńczyka. Wsławił się w zwycięskiej bitwie z Turkami
w roku 1443 i do tych wydarzeń odnosić się mogło malowidło w kościele, przedstawiające zwycięską konnicę. Za te zasługi został nobilitowany zapewne przez króla Władysława III oraz mianowany wojewodą
siedmiogrodzkim. On i jego rodzina otrzymują tytuł szlachecki z herbem Radwan (żółta chorągiew kościelna w polu czerwonym), tamże s. 43,47. Rodzina Frysztackich jest więc przykładem możliwości awansu
do warstwy szlacheckiej nie z racji urodzenia, lecz zasług dla króla. Brał niewątpliwie też udział w bitwie
pod Warną, w której zginął król Polski, ale źródła nie przybliżają nam jego udziału w tej niechwalebnej
potyczce. Być może angażuje się w sprawy węgierskie jeszcze później i dlatego w czasie słynnego najazdu
Węgrów na Podkarpacie w roku 1474 okolica Frysztaka została dotkliwie zniszczona. K. Baczkowski,
Najazd węgierski…, s. 130 i nast. Jednak w kontekście tych wydarzeń nie wymienia go żaden dokument.
170
J. Piętniewicz, Z przeszłości..., s. 46.
171
J. Piętniewicz, Z przeszołości..., s. 96.
172
J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 137.
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drodze prowadzącej do mostu na Wisłoku. Jednak jeszcze przed połową XVI wieku
Frysztaccy szybko zaczęli się wyzbywać dóbr, które nabyli na początku tego stulecia173.
Na mocy transakcji handlowych, a także częściowo małżeństw, Frysztak i okoliczne
wsie przechodzą w większości w posiadanie Ankwiczów, a Frysztaccy pod koniec XVI
wieku opuścili region strzyżowski174.

ną tutaj budową domu jednorodzinnego, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przeprowadziło sondażowe badania wykopaliskowe mające na celu rozpoznanie charakteru
i stopnia zachowania reliktów dworu obronnego, czy też jak głosi tradycja – zamku.
Pomimo niewielkiego zakresu prac archeologicznych osiągnięto dość ciekawe rezultaty 178. Wstępnie rozpoznano stratygrafię nawarstwień „zamkowego” wzgórza , które
okazało się być w znacznej mierze sztucznie usypane w trakcie budowy fortalicium
i jeszcze po jego likwidacji.. Na stoku wzgórza odsłonięto resztki kamiennego fundamentu bliżej nieokreślonej budowli, a od strony południowej negatyw podpiwniczonego obiektu, zasypanego w XVII wieku. Wracając jeszcze do zarejestrowanej w trakcie
badań stratygrafii, zwrócić należy uwagę na uchwycony we wszystkich wykopach poziom prawdopodobnie późnośredniowiecznego humusu, który przykryty jest zwałem
żółtej gliny179. Nieliczny materiał późnośredniowieczny pozyskano natomiast z innych
warstw niwelacyjnych.
Najciekawszym efektem przeprowadzonych badań było pozyskanie ciekawego
zbioru kafli renesansowych i XVII wiecznych, które są jakby zwiastunem tego, czego
należy się spodziewać w toku dalszych prac. Szczególnie interesujący jest zespół renesansowych kafli, który niestety wystąpił w warstwie niwelacyjnej180. Są to głównie
pozostałości kafli wypełniających, ale również kafli gzymsowych, fryzowych i sterczyn
oraz dachówek piecowych. Zwracają uwagę, rzadko do tej pory spotykane w tym rejonie, kafle pokryte wielobarwną polewą i ornamentem rozet kwiatowych (tabl. VIII,
4-6, 8). Efektownym znaleziskiem jest też kafel z portretem starszej pani (tabl. VIII,
1) oraz fragment „kafla z Jonaszem” (tabl. VIII, 2). Na tym ostatnim widnieje łaciński
napis oraz miejsce wykonania kafla- Jasło. Wszystkie odkryte w tym miejscu kafle
renesansowe należy datować na 1. połowę XVI wieku.
Ten niezwykle bogaty zespół kafli świadczy o tym, że jeszcze w 1 połowie XVI
wieku, dwór Frysztackich musiał przeżywać okres świetności. Jego rangę podnosił fakt
położenia przy samej drodze w kierunku nieodległej przeprawy przez Wisłok. Znamienne jest to, że w roku 1510 roku przeniesiono komorę celną z Wojnicza do Frysztaka181. Nie wiemy natomiast, co tak naprawdę przyczyniło się do upadku Frysztackich
w 2 połowie XVI wieku, którzy już pod koniec tego stulecia opuścili region strzyżow-

Dwór Frysztackich w Twierdzy w świetle badań archeologicznych
Przy analizie rozwoju przestrzennego Frysztaka dość istotnym problemem jest
ilość i miejsce lokalizacji dworów będących siedzibami właścicieli miasta oraz wójtów.
Nie mamy żadnych informacji o siedzibie lub miejscu zatrzymywania się we Frysztaku
cysterskiego przedstawiciela. Natomiast dość powszechnie przyjmuje się, że siedzibą
wójtów frysztackich był tzw. dom na górce, znajdujący się naprzeciw kościoła175, który
przeniesiony miał być później do zamku przed wjazdem do miasta od strony Krosna.
Odnośnie do interesującego nas zamku, czy też tylko dworu w dzisiejszej Twierdzy,
wydaje się, że wzniesiono go bardziej w celu ekonomicznej kontroli szlaku handlowego niż ze względów obronnych. Znajdował się przecież przy drodze w kierunku
przeprawy przez Wisłok. Obiekt ten znajduje się na wyodrębnionym, w znacznym
stopniu sztucznie usypanym, kolistym pagórku, położonym na skraju lewobrzeżnej
części doliny Wisłoka (rys. 8, fot. 10). Obecnie oddalony jest on niespełna 200 metrów od koryta rzeki. Po przeciwnej stronie ogranicza go droga główna z Rzeszowa do
Jasła i Krosna oraz jej odnogi do Kobyla i Frysztaka. Właśnie w trakcie przebudowy
tego węzła komunikacyjnego w latach pięćdziesiątych XX wieku wzniesienie to zostało
częściowo przycięte od strony zachodniej, a ze skarpy wydobyto zachowany w całości
kafel gotycki z przedstawieniem heraldycznego lwa (tabl. VIII, 3). Niemniej jednak
i dzisiaj ukształtowanie terenu odpowiada zarysowi parcel zarejestrowanych w najstarszych źródłach kartograficznych (na mapie Miega z lat 1779-1782) oraz bardziej
szczegółowych planach katastralnych z roku 1851 (ryc. 4) i 1875176. Obecnie na pagórku stoi drewniany dom zbudowany jeszcze przed II wojną światową (fot. 10) oraz duży
budynek gospodarczy.
Zespół ten jest słabo rozpoznany i nawet w kwestii formalnego określenia jego
charakteru istnieją pewne rozbieżności177. W maju 2012 roku, w związku z planowaS. Gawęda, Rozwój gospodarki..., s. 98.
174
Tamże, s. 106.
175
J. Piętniewicz, Z przeszłości..., s. 46; W. Gorczak, A. Sapeta, B. Todos, J. Tur, Studium ochrony..., s. 17.
176
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 1313, sygn. 3158 i 3831; por. A. Lubelczyk, Zespół kafli…,
ryc. 3.
177
A. Lubelczyk, Zespół kafli…, s. 73.

Przebadano powierzchnię 36m2 w obrębie 4 wykopów archeologicznych. Wyniki badań, ze szczególnym uwzględnieniem analizy pozyskanego zbioru kafli, zostały zamieszczone w niedawno opublikowanym artykule – por. A. Lubelczyk, Zespół kafli…, s. 73-102.
179
Z tego poziomu humusu nie pozyskano niestety żadnego materiału.
180
Materiał ten wystąpił w wykopie 3/2012, założonym przy ścianie zachodniej drewnianego budynku,
widocznego na fot. 10 (od strony szosy).
181
J. Wyrozumski, Miasta regionu..., s. 137.
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ski. W tym właśnie momencie także zamek mógł popaść w ruinę, a renesansowe kafle
przykryte zostały zwałami gliny. Za ostateczny kres zamku przyjmuje się rok 1657,
kiedy to zniszczył go Rakoczy.
Na obecnym etapie badań nie było możliwe wskazać konkretnego czasu rozbiórki
murów, w celu uzyskania kamienia na budowę dworu w Wiśniowej. Może nie chodzi tu
o budowę rezydencji Firlejów w XVII wielu, ale o XVIII-wieczną przebudowę.
Na planie katastralnym z roku 1851 (ryc. 4) jest jeszcze zarys murowanego obiektu - prawdopodobnie wieży, której nie ma już na kolejnym planie z roku 1875182. Nic
szczególnego do analizy narysu zamku nie wnosi tzw. mapa Miega z lat 1779-1782,
która uwidacznia tylko obecność pagórka ze słabo zaznaczonymi obiektami. Nie można na nim dopatrzeć się śladów wieży i murów obwodowych183.

że zasiedlanie okolic Czudca przez Słowian miało charakter spontaniczny tj, nie wynikający z planowych akcji podejmowanych znacznie później przez książąt i królów.
W kontekście wyników badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku w Przedmieściu Czudeckim istotnym problemem do rozwiązania jest określenie skutków jego
spalenia w XI lub na początku XII wieku oraz uchwycenie momentu wzniesienia na
tym samym miejscu nowego obiektu obronnego, tj. zamku. Rozwiązanie tych dylematów pomogłoby nam poznać rzeczywistych prekursorów wczesno- i późnośredniowiecznej akcji osadniczej.
Jeszcze większe efekty uzyskaliśmy odnośnie do funkcjonującego tutaj średniowiecznego i renesansowego zamku. Odsłonięte grube mury obwodowe i baszty narożne
pozwoliły nam na określenie jego formy zewnętrznej, a wydobyty z ziemi materiał (dachówki, detale architektoniczne, kafle i naczynia szklane) wskazują na nieprzeciętne wyposażenie zamku. Są też świadectwem statusu i kultury ich właścicieli - którymi w okresie od początku XV do początku XVII wieku byli Strzyżowscy. Niezwykle efektowne,
średniowieczne kafle z przedstawieniami rycerzy świadczą o tym, że także właścicielom
prowincjonalnych zamków i dworów nieobcy był etos i kultura rycerska, a renesansowa
kamieniarka o tym, że nowe prądy kulturowe docierały tutaj bardzo szybko.
Wreszcie badania archeologiczne mogą przyczynić się w poważnym stopniu do
wyjaśnienia rodowodu, a przynajmniej wizerunku herbu Strzyżowskich. Okazało się,
że przedstawienie herbu na wydobytych z zamkowej studni kaflach jest identyczne jak
na dzwonie z kościoła parafialnego w Czudcu, ufundowanym w roku 1600 przez Mikołaja i Samuela Strzyżowskich (fot. 5 ). Dopowiedzieć też należy, że przedstawienia te
rozmijają się nieco z przyjętym w herbarzach wizerunkiem herbu Gozdawa184.
Tak spektakularnych odkryć jak na zamku w Czudcu nie mieliśmy niestety
w Strzyżowie, chociaż i tutaj wiele się ostatnio zmieniło za sprawą badań archeologicznych przeprowadzonych przez Monikę Bober na strzyżowskim rynku. Nie prowadzono niestety żadnych wykopalisk archeologicznych w rejonie dworu Strzyżowskich
w Godowej. Nie posiadamy żadnych informacji o jego wyglądzie, ale domniemywać
możemy, że musiała to być przynajmniej w 2 połowie XV wieku okazała siedziba, skoro zamieszkiwał tutaj Mikołaj Strzyżowski, najsłynniejszy członek rodu. W tym miejscu chciałbym wysunąć postulat przeprowadzenia badań archeologicznym przy tym
obiekcie, które mogą przynieść efekty podobne do tych z zamku w Czudcu.

Zakończenie
Z racji pogranicznego charakteru obszarów położonych nad środkowym Wisłokiem, problematyka zagospodarowywania tych terenów od dawna była przedmiotem
szerokiego zainteresowania zarówno historyków, jak i archeologów, ale znikoma ilość
zarejestrowanych tutaj stanowisk wczesnośredniowiecznych utwierdzała wszystkich
w przekonaniu o słabym ich zagospodarowaniu przed końcem XIII lub nawet połową
XIV wieku.
Podjęta przeze mnie, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, akcja weryfikacyjnych badań powierzchniowych, a następnie wykopalisk na wybranych
obiektach przyniosła znaczące rezultaty. Odkryte nowe stanowiska wczesnośredniowieczne są oczywiście różnej wielkości i rangi. Jedne z nich (z rejonu Czudca i Wyżnego) mogą istotnie korygować dotychczasowe poglądy archeologów i historyków
w kwestii osadnictwa wczesnośredniowiecznego nad środkowym Wisłokiem, inne zaś
(głównie z rejonu Strzyżowa) wypełniają tylko materialną treścią znane od dawna XII
i XIII-wieczne źródła pisane i pozwalają cofnąć przynajmniej o kilka dziesięcioleci
akcję kolonizacji tych terenów.
Bardzo istotnym efektem przeprowadzonej akcji weryfikacyjnej było udokumentowanie istnienia wczesnośredniowiecznego grodziska w obrębie średniowiecznego zamku w Czudcu (Przedmieście Czudeckie stan. 7). Okazało się, że ten warowny obiekt nie został wzniesiony w niezagospodarowanym terenie, ale spinał niejako
łańcuch osad otwartych na prawobrzeżnej terasie Wisłoka. Wszystko wskazuje na to,
Por. A. Lubelczyk, Zespół kafli…, ryc. 3.
Wycinek mapy F. Miega przejrzałem w wersji elektronicznej, znajdującej się w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie - Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

184
W herbarzach herbem Gozdawa jest przewiązana lilia bez żadnych dodatków (por. T. Gajl, Herby
szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2003, s. 69; Niesiecki, Herbarz Polski, s. 24; J.
Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, t. V, Warszawa 1898, s. 158; B. Paprocki, Herby rycerstwa…,
s. 291; J. Szymański, Herbarz średniowiecznego…, s. 127), a tymczasem na kaflach i dzwonie mamy lilię
z różyczkami u boku.
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Do poważniejszych prac, oprócz badań archeologicznych na strzyżowskim rynku,
zaliczyć można dwusezonowe wykopaliska w obrębie zespołu dworskiego na Żarnowskiej Górze. W okresie późnego średniowiecza i w wieku XVI znajdowała się tutaj
posiadłość Machowskich z dworem i wsią zwaną „Niziny”. W czasie badań odsłonięto pozostałości średniowiecznego dworu, a z otoczenia tych reliktów zebrano bardzo
dużo fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej. Znajdowano też pozostałości kafli,
w tym na większą uwagę zasługuje trójkątna płytka ze zwieńczenia pieca (rys. 7b).
Zwracam uwagę akurat na ten element, ponieważ identyczne kafle znajdowano w zespole średniowiecznych kafli z zamkowej studni w Czudcu.
W świetle przedstawianego do tej pory materiału wynika, że zarówno w średniowieczu, jak i w wieku XVI, dominującymi ośrodkami w regionie były Czudec i Strzyżów. Ostatnio jednak, za sprawą wykopalisk archeologicznych w obrębie tzw. zamku
w Twierdzy, pozyskaliśmy spektakularny zbiór kafli renesansowych (tabl. VIII 1, 2,
4-6), świadczący o dość okazałej siedzibie Frysztackich. Ta rodzina, wywodząca się
z warstwy chłopskiej (sołtysów), jest przykładem możliwości zrobienia jeszcze w średniowieczu kariery i awansu społecznego za sprawą osobistych zasług dla króla. Nobilitację do warstwy szlacheckiej otrzymał z rąk Władysława Warneńczyka zapewne
Mikołaj Frysztacki.

Skróty źródeł drukowanych:
KDM
KDP

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876
Kodeks dyplomatyczny Polski, t. I, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, J. Bartoszewicz, Warszawa 1847-1858.
LB
Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. II, wyd. A. Przeździecki, Cracoviae 1864
MPV Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913.
MRPS Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae 1907
ZDM Zbiór dokumentów małopolskich, t. I-VII, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa,
Wrocław 1962-1973.
Bibliografia
Adamska B., Gawek B., Majka J., Podgórska-Czopek J., Ruszel K., Gacek J. (red.)
2005 70 skarbów muzealnych, Rzeszów.
Baczkowski K.
1978 Najazd węgierski na Podkarpacie w 1474 roku [w:] „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, t. 9, s. 125-134.
1980 Osadnictwo regionu strzyżowskiego do r. 1450 [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa
i okolic, Rzeszów, s. 59-84.
Czopek S.
2003 Pradzieje Polski południowo-wschodniej, Rzeszów.
Cynarski S. (red.)
1980 Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, Rzeszów.
Derwich M., Mrozowicz W.
2003 Wykazy osób [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Piastów. 1038-1399,
Wrocław, s. 245-249..
Długosz J.
1864 Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. II, Cracoviae.
1975 Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. VII-VIII, wyd. K. Pieradzka, Warszawa.
Fastnacht A.
1962 Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, „Rocznik Przemyski”, t. 9 , z. 2, s. 187-192.
Gajl T.
2003 Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk.
Gawęda S.
1980 Rozwój gospodarki wiejskiej od połowy XV do początków XVII wieku [w:] Studia nad
dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów, s. 85-110.
Ginalski J., Kotowicz P. N.
2004 Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego
„Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 25, s. 187-257.

100

101

Antoni Lubelczyk
y

Ziemia Strzyżowska
y
od wczesnego
g średniowiecza...

Glinianowicz M., Kotowicz P. N.
2009 Dwa nieznane późnośredniowieczne miecze z południowo-wschodniej Polski [w:] Arma
et medium aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. P. Kucypera,
P. Pudło, G. Żabiński, Toruń, s. 182-197.

Kompleks osadniczo-obronny z okresu wczesnego średniowiecza w Budach Głogowskich,
woj. Rzeszów. Sprawozdanie z badań sondażowo-ratowniczych na stan. 11 i 36 przeprowadzonych w roku 1994 i 1995, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka
Archeologicznego”, t. 17, s. 85-112.
2001 Nowe odkrycia kurhanów oraz wapiennika na Pogórzu Strzyżowskim, „Rocznik Przemyski”, t. 37, z. 1, Archeologia, s. 71-74.
2002 Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych w roku 2000 na stanowisku
22 w Strzyżowie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 23, s. 227-252.
2003 Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2001 na wczesnośredniowiecznej osadzie nr 14 w Wyżnem, pow. Strzyżów, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 24, s. 185-212.
2006 Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie Pogórza Strzyżowskiego w świetle weryfikacyjnych badań powierzchniowych i wykopalisk w latach 1996-2003 [w:] Wczesne
średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno, s. 501-560.
2007 Czudec, Godowa, Niziny. Przykłady średniowiecznych rezydencji średniozamożnej
szlachty na Pogórzu Strzyżowskim [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich,
red. J. Gancarski, Krosno, s. 209-267.
2008a Zamek w Czudcu po renesansowej rozbudowie [w:] Archeologia okresu nowożytnego
w Karpatach polskich, red. Gancarski J., Krosno, s. 131-191.
2008b Średniowieczne kafle ze studni zamkowej w Czudcu, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 19, s. 245-264.
2010 Grodzisko i zamek w Czudcu – 10 lat później [w:] Variae Sententiae. Księga Jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, red. J. Podgórska-Czopek,
Rzeszów, s. 231-282.
2013 Zespół kafli z dawnego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie, „Materiały
i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 34, s. 73-102.

Gliwa A.
2007 Zamek w Czudcu i jego właściciele w świetle źródeł archiwalnych i literatury przedmiotu;
maszynopis w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, poz. 196.
2014 Strzyżów. Zarys dziejów miasta od średniowiecza do połowy XIX wieku, Strzyżów.
Gorczak W., Sapeta A., Tondos B.,Tur J.
1988 Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak, maszynopis w archiwum Urzędu Ochrony
Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie.
Grzebień L.
2004 Dzieje kościelne parafii Dobrzechów, Kraków.
Grzesik R.
2003 Przebudowa państwa [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Piastów
1038-1399, red. M. Derwich, Wrocław, s. 24-29.
Gwoździcki W.
1992 Dzieje miasteczka i parafii Czudec, Przemyśl.
Klejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, Kraków 1931.
Kołodziejski S.
1994 Średniowieczne rezydencje możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego,
Kraków.
Kunysz A.
1968 Grodziska w województwie rzeszowskim, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego
Ośrodka Archeologicznego za rok 1968”, s. 25-87.
Kumor B.
1964 Archidiakonat sądecki [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 9, s. 93-286.
Kurtyka J.
1994 Osadnictwo średniowieczne. Początki osady i miasta [w:] Dzieje Rzeszowa,
t. 1, Rzeszów, s. 97-166.
1996 Południowy odcinek granicy polsko-ruskiej we wczesnym średniowieczu (przed 1340 r.)
w świetle źródeł historycznych [w:] Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, red. M. Parczewski, Rzeszów, s. 183-204.
Leńczyk G.
1938 Zamki i grodziska nad Wisłokiem, „Z otchłani wieków”, R. XIII, s. 99-104.
Lubelczyk A.
1993 Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 1992
na stanowisku w Jazowej i nr 15 w Strzyżowie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata1991- 1992”, s. 197-203.

102

1996

Malczewski J. (kierownik Zespołu)
1995 Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla miasta i gminy Strzyżów, maszynopis w archiwum Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie.
1997 Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazu dla gminy Niebylec, maszynopis
w archiwum Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie.
Morajko K.
2008 Początki fundacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu, Kraków.
Niesiecki K. (ed. J. N. Bobrowicz)
1841 Herbarz Polski, t. VII, Lipsk.
Oliwińska Wacko A., Wacko R.
2010 Dzieje Czudca, t. 1, Rzeszów.
Ostrowski J.
1898 Księga herbowa rodów polskich, t. V, Warszawa.

103

Antoni Lubelczyk
y
Paprocki B. (ed. K. J. Turowicz)
1858 Herby rycerstwa polskiego, Kraków.
Parczewski M.
1991 Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, Kraków.
Pawiński A.
1886 Polska XVI wieku, Źródła dziejowe, t. 14. Małopolska, Warszawa.
Piętniewicz J.
1927 Z przeszłości miasta Frysztaka, maszynopis w Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków
w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie.
Przyboś K.
1993 Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych, „Studia Historyczne”, t. 36, s. 297-312.

Ziemia Strzyżowska
y
od wczesnego
g średniowiecza...
Early and late Medieval settlements in the area of Strzyżów
The article looks at the currently known facts and archaeological records related to settlements emerging in the areas of the foothills along the middle section of the Wisłok River
during the Early and Late Middle Ages. Due to the scarcity of written records and rarity of archaeological sites from the early Medieval period, even in the 1990s historians and archaeologists claimed that it was not until the mid-1200s, that the areas of the foothills along the middle
section of the Wisłok witnessed significant development of settlements.
Initiated by the author, the initial examination of the surface and the subsequent excavations at selected locations resulted in the discovery of 20 new archaeological sites with relics
dating from the Early Middle Ages and led to further excavation-based research at medieval
courtyards (Strzyżów location no. 22 and Twierdza location no. 2) as well as hill fort and castle
in Czudec (today Przedmieście Czudeckie location no. 7).
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Rys. 1. Rozmieszczenie wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych na terenie
powiatu strzyżowskiego (numery na mapie odpowiadają numeracji stanowisk w wykazie 1). a - stanowiska z młodszej fazy wczesnego średniowiecza; b - stanowiska z materiałem z okresu plemiennego
i z młodszej fazy wczesnego średniowiecza; c - stanowiska z okresu plemiennego wczesnego średniowie-

cza; d - wczesnośredniowieczne grodziska po polskiej stronie granicy, e – wczesnośredniowieczne stanowiska archeologiczne po ruskiej stronie granicy; f - grodzisko w Lubeni; g. miejscowości znane z XIII
– wiecznych dokumentów; h – zakres terytorialny opracowania; i – średniowieczna granica polsko-ruska
(przed połową XIV wieku).
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Rys. 2. Rozmieszczenie późnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych na terenie
powiatu strzyżowskiego. a - osady średniowieczne; b – kościoły o średniowiecznej metryce; c – miasta
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o średniowiecznej; d – późnośredniowieczne dwory i zamki; e – zakres terytorialny opracowania;
i – średniowieczna granica polsko-ruska (przed połową XIV wieku).
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Tabl. I. Wyżne, stan. 14, pow. strzyżowski. Wybór ceramiki z okresu plemiennego wczesnego średniowiecza z obiektów 2 (6); 3 (1), 5(3 , 5); 6(40 i 7(2).

Fot. 1-2. Przedmieście Czudeckie stan. 9, pow. strzyżowski. Odsłonięta w czasie wykopalisk ziemianka
z okresu plemiennego wczesnego średniowiecza. a – rzut na poziomie wyróżnienia; b - cięcia profilowe
i destrukt kamiennego pieca w narożniku obiektu.
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Tabl. II. Przedmieście Czudeckie stan. 7 i 8, pow. strzyżowski. Naczynie – ofiara zakładzinowa z ziemianki na stan. 8 (1) oraz fragmenty naczyń z wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej na grodzisku (2-3).

Fot. 3. Przedmieście Czudeckie stan. 7 (grodzisko i zamek), pow. strzyżowski. Widok na „Zamkowa
Górę” z naniesionym na zdjęcie narysem średniowiecznego i renesansowego zamku.
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Fot. 4. Przedmieście Czudeckie stan. 7 (grodzisko i zamek), pow. strzyżowski. Przekop przez wał południowy grodziska. a – widok na średniowieczny mur obwodowy wcinający się w przepalony wał grodziska; b – profil poprzeczny wału grodziska i w głębi średniowieczny mur obwodowy; c – grób ofiary ataku
na grodzisko odsłonięty u jego podstawy.

Rys. 3. Przedmieście Czudeckie stan. 7, pow. strzyżowski. Odcinek południowy wału grodziska z pozostałościami spalonych belek i dołkami posłupowymi uchwyconymi w partii spągowej wykopów (a) oraz
przekrój poprzeczny wału po linii A-B (b).
Legenda: I – zniwelowany poziom przed linią wału (tzw. berma); IIA i IIB – słabo odznaczająca się na tym
profilu szerokość pierwszego i drugiego rzędu skrzyń we wale; a – humus; b – gruz kamienny z zaprawą;
c – brązowo-żółta ziemia; d – żółta ziemia bez dodatków; e – brązowo-żółta, luźna ziemia; f – żółta, gliniasta ziemia ze śladami polepy; g – regularny wkop wypełniony bordową ziemią; h – brunatna ziemia
– negatyw belki; i – spylona polepa przemieszana z żółtą i brązową ziemią; j – destrukt po pożarze; k –
żółta, zwięzła ziemia o szaro-beżowym odcieniu; l – jasnoszara, dość zwięzła ziemia o beżowym odcieniu;
m – ciemnoszara zwięzła ziemia; n – jasnoszaro-popielata ziemia; o – calec; p – strop warstw związanych
z wałem grodziska; r – belki drewniane w profilu.
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Tabl. III. Przedmieście Czudeckie stan. 7, pow. strzyżowski. Wybór ceramiki z destruktu wału grodziska.

Tabl. IV Przedmieście Czudeckie stan. 7 i 11, pow. strzyżowski. Wybór broni (1-2) i części rzędu końskiego (3) ze spalonego wału grodziska oraz duży grot włóczni znaleziony niedawno w trakcie prac ziemnych
związanych z budową nowego mostu na Wisłoku (4).
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Tabl. V. Przedmieście Czudeckie stan. 7, pow. strzyżowski. Wybór ceramiki z wczesnośredniowiecznej
warstwy kulturowej na grodzisku.

Rys. 4. Herb Strzyżowskich („Gozdawa”) na kaflach wydobytych z zamkowej studni (a, b) oraz podobne przedstawienia ze współczesnego herbarza (T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 69); c- herb „Gozdawa”;
d- herb „Poronia”.
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Fot. 5. Dzwon z kościoła parafialnego w Czudcu, ufundowany w roku 1600 przez Mikołaja i Samuela
Strzyżowskich, z umieszczonymi na nim herbami. a - widok ogólny dzwony, ze słabo widocznym gryfem;
b – zbliżenie na herbowego gryfa; c – zbliżenie na herb Strzyżowskich (przewiązaną lilię i różyczkami z boku).
Fot. L. Drzał.

Fot. 6. Strzyżów stan. 22, miasto pow. Zespół zabudowań dworskich w ujęciu od strony wschodniej. Od
frontu dwór, a z lewej stodoła (dawna oficyna), za którą odkryto relikty starszego założenia.
Ryc. 1. Rejon dworu w zakolu Wisłoka na mapie Friedricha von Miega sporządzonej w latach 1779-1783.
(Őster. Kriegsarchiv Karternsamlung, sygn. B IX a 390, F.von Mieg, Karte Konigsreichs Galizien und
Lodomerien, 1779-1783, Col. XII, sectio 87).
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Rys. 5. Strzyżów, miasto powiatowe. Kompleks stanowisk wczesnośredniowiecznych w otoczeniu średniowiecznych dworów w Godowej (obecnie Strzyżów stan. 1) oraz Nizinach (obecnie Strzyżów stan. 22).
Ryc. 2. Strzyżów stan. 22, miasto powiatowe. Fragment planu katastralnego z roku 1851 z dobrze widocznym zespołem dworskim (wówczas jako Żarnowa). Z przodu na granicy z ogrodem oficyna, przed którą
prowadzono badania wykopaliskowe. Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 1313.

Rys. 6. Strzyżów stan. 22, miasto powiatowe. Plan wykopów i obiektów archeologicznych z lat 20002001 w rejonie dworu na „Zadworzu” wraz z piwnicami pod dawną oficyną (a) oraz zbliżenie na obiekty wokół reliktów średniowiecznej piwnicy (b). a - strefa odsłoniętej warstwy późnośredniowiecznej;
b - średniowieczna piwnica odkryta w trakcie wykopalisk; c - inne obiekty archeologiczne (na rys. 6a);
d – wykopy archeologiczne; e – obiekty późnośredniowieczne; f - obiekty XVI-wieczne (e-f do rys. 6b).
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Fot. 7. Strzyżów stan. 22, miasto pow. Piwnica wschodnia pod dawną oficyną (a). Zwraca uwagę odmienność faktury i rodzaju spoiwa w ścianie czołowej (fundamentowej) spojonej gliną oraz sklepienia kolebki
zmurowanej na zaprawie wapiennej. Fot. 8. Wejście do średniowiecznej piwnicy, zlikwidowane w końcu
XIX wieku poprzez wstawienie fundamentu drewnianego budynku (b). Ujęcie od strony wschodniej.
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Tabl. VI. Strzyżów, stan. 22, miasto pow. Wybór materiału z otoczenia kamiennej piwnicy (obiektu 1).
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Tabl. VII. Strzyżów, stan. 22, miasto pow. Wybór materiału z otoczenia kamiennej piwnicy (obiektu 1).

Rys. 7. Rekonstrukcja średniowiecznego pieca w oparciu o kafle „rycerskie” wydobyte z zamkowej studni
w Czudcu (a) oraz element gotyckiego zwieńczenia pieca(b) i naczynia z otoczenia kamiennej piwniczki
(c) ze stan. 22 w Strzyżowie.
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Fot. 9. Wysoka Strzyżowska, pow. strzyżowski. Pozostałości dworu cysterskiego na tzw. „Golcówce”. Ujęcie od strony południowo-wschodniej, z widokiem na strzęp muru po wyburzonym segmencie starszego
założenia.
Ryc. 3. Wysoka Strzyżowska, pow. strzyżowski – fragment planu katastralnego roku 1851 z widoczną
zabudową zespołu dworskiego. Zwraca uwagę murowany, wydłużony obiekt w części NE zespołu, którego
częścią jest dzisiejszy budynek gospodarczy, przedstawiony na fot. 9. Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
Zespół 1313.

Rys. 8. Średniowieczny zespół osadniczy w rejonie Frysztaka, pow. Strzyżów, ze zbliżeniem lokalizacji
stanowiska 2 w Twierdzy.
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Fot. 10. Twierdza, stan. 2, pow. strzyżowski. Widok pagórka po dawnym zamczysku od strony skrzyżowania drogi do Krosna i Frysztaka. Wykop 3/2012, w którym wystąpiły kafle renesansowe, założony został
przy węższym boku drewnianego domu.
Ryc. 4. Wycinek planu katastralnego z roku 1851 z rejonem zamczyska. Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół 1313, kataster gruntowy, sygn. 3158.

Tabl. VIII. Twierdza, stan. 2, pow. strzyżowski. Kafle renesansowe (1, 2) z wykopu 3/2012 oraz kafel
gotycki (3) znaleziony w latach sześćdziesiątych w przycinanej skarpie pod poszerzaną drogę Rzeszów-Krosno.
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Tabl. IX. Twierdza, stan. 2, pow. strzyżowski. Kafle renesansowe (4-8) z wykopu 3/2012.
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