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„Multimedialna lekcja prahistorii” 
  

Na terenie naszej gminy w dniach od 30 marca do 6 kwietnia b.r. przebywała ekspedycja 

Zagórzycka, której celem było dokonanie prospekcji terenowej w ramach ogólnopolskiego 

projektu AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski), który ma za zadanie rejestrację stanowisk 

archeologicznych na bazie znalezisk powierzchniowych. 

Władze Gminy Kazimierza Wielka żywo interesują się oraz otaczają opieką prace 

archeologów. 

Oczywiście Gmina w miarę posiadanych możliwości stara się również wspomagać prace 

badawcze naukowców. 

Na obszarze Zagórzyc niejednokrotnie wykorzystano i sprawdzano metody i rozwiązania 

badawcze, które często powiela są w innych regionach Polski jak również innych krajach 

Europy. Wszystkie te działania są prowadzone w trosce o dobro narodowe, jakim jest historia 

naszego regionu.  

 
Prelegent Pan Marek Trojan, który wygłosił wykład na temat badań archeologicznych.  

 

W Kazimierskim Ośrodku Kultury w dniu 4, kwietnia 2008 r. odbyły się prelekcje 

wzbogacone pokazem multimedialnym, który poprowadził Pan Marek Trojan przedstawiciel 

ekspedycji Zagórzyckiej – student V roku Instytutu Archeologii UJ w Krakowie. To w 

sezonie wykopaliskowym 2007 rozpoczęła się jego przygoda w Zagórzycach. Jak się okazało 
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był to jeden z najbardziej owocnych sezonów w prowadzonych od 2001 wykopaliskach w 

Zagórzycach. W roku ubiegłym dokonano jednego z najbardziej spektakularnych znalezisk 

związanych z okresem wczesnego średniowiecza w Małopolsce, którym był złoty krzyżyk 

relikwiarzowy.  
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Prezentacja miała na celu przybliżenie wiedzy na temat badań archeologicznych 

prowadzonych na terenie osady w Zagórzycach w latach 2001 – 2008.  
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Stanowisko archeologiczne w Zagórzycach kryje wiele innych bezcennych informacji, które 

kierują oczy i uwagę archeologów z kraju i zagranicy na ziemię kazimierską. 

O godz. 1000 Zastępca Burmistrza MiG Pan Czesław Kowalski powitał uczniów szkół 

podstawowych nr 1 i nr 3 oraz gimnazjów z terenu Gminy Kazimierza Wielka, a o godz.1100 

uczniów liceum ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej i liceum ekonomicznego w 

Odonowie.  

 
Pan Czesław Kowalski  podkreślił cenne walory historyczne Zagórzyc. 

Szczególnie bogatą kulturę materialną, którą pozostawili po sobie osadnicy na przestrzeni 

wieków. Prelekcja połączona z pokazem multimedialnym miała na celu przybliżenie 

znalezisk archeologicznych w Zagórzycach, oraz niektóre z tajemnic, jakie kryje Ziemia 

Kazimierska np. bogato wyposażonych grób tzw. Księcia z Jakuszowic (więcej informacji na 

www.ma.krakow.pl).  

W przedstawionej prezentacji omówione zostały epizody osadnicze związane z 4 grupami 

ludzkimi zasiedlającymi stanowisko w Zagórzycach. Podczas tej prelekcji młodzież 

dowiedziała się, że pierwszą z grup ludzkich która wybrała wzgórze w Zagórzycach pod 

miejsce swojego zasiedlenia, byli piersi rolnicy zasiedlający obszary ziem polskich (min. 

obszary małopolski) ok. 5200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Jedna z roboczych hipotez 

badawczych opiera się o założenia, iż w pewnym okresie czasu w miejscowości Zagórzyce 

ludność zamieszkująca omawiamy obszar (przypuszczalnie w epoce żelaza lub 
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średniowieczu) dokonała akcji spiętrzenia wód potoku płynącego przez miejscowość tym 

samym tworząc niewielki zbiornik wodny.  

 

 

Był on źródłem wody pitnej i jednocześnie dostarczał dodatkowego pożywienia w postaci 

ryb, ptactwa wodnego, skorupiaków oraz zwierząt przychodzących polować na ptactwo 

wodne.  

 
 

Wykres ukazujący sejsmikę (nasilenie i długość trwania) osadnictwa ludzkiego na obszarze stanowiska w 
Zagórzycach. 
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Kolejnym okresem bliżej omawianym był horyzont osadniczy związany z Celtami, 

którzy na przełomie III i II wieku przed Narodzeniem Chrystusa zasiedlili stanowisko w 

Zagórzycach zakładając niewielką osadę o charakterze mieszkalnym. 

 
Jeden z obiektów mieszkalnych  łączonych z ludnością kultury lateńskiej (Celtami III /II w. p. n. e). 

 

Horyzont osadniczy związany z Celtami poświadczony jest przez występowanie na 

stanowisku wyrobów takich jak: 

-          przedmioty metalowe codziennego użytku, ozdoby i części stroju, 

 
Fragment fibuli celtyckiej służącej do zapinania stroju (rodzaj agrafki) 
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-          najliczniejszą kategorię zabytków stanowią fragmenty naczyń ceramicznych wykonanych      

       z gliny z domieszką grafitu. 

 
Ryciny przedstawiające fragmenty naczyń pochodzące z czasów zasiedlenia wzgórza w Zagórzycach przez 

Celtów. 
 

Po okresie użytkowania stanowiska, w którym obszar zajęty był przez ludność Celtycką 

następuje krótkotrwały okres przerwy, po którym na stanowisko wkracza kolejna fala 

osadników związanych z tzw. Kulturą Przeworską. Ma to miejsce ok. połowy I w. przed 

Narodzeniem Chrystusa. 

 
Artefakty związane z ludnością kultury przeworskiej zasiedlającą obszar stanowiska w tzw. młodszym 

okresie przedrzymskim. 
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Ryciny przedstawiające fragmenty naczyń pochodzące z czasów zasiedlenia wzgórza w Zagórzycach przez 

ludność kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim. 
 

 
 

Widzowie, którzy przybyli na wykład z wielkim zaciekawieniem i podziwem patrzyli na efekty prac oraz 
ustaleń naukowców. 
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Po kolejnym hiatusie osadniczym (przerwie) trwającym przypuszczalnie ponad 100 lat 

na obszar wzgórza w Zagórzycach wkracza kolejna fala osadników związanych również z 

Kulturą Przeworską (Ludność tę łączy się z plemionami Germańskimi).  

W wyniku długoletnich badań archeologicznych odkryto liczną grupę obiektów będących 

pierwotnie zagłębionymi partiami domów. Odkryto w nich liczną serię przedmiotów 

codziennego użytku takich jak gliniane naczynia lepione ręcznie, pewną serię zabytków 

będących elementami stroju, sprowadzane min. z obszarów prowincji Imperium Rzymskiego.  

 
 

 
Próby rekonstrukcji chat z okresu wpływów rzymskich (Kultura Przeworska II w. n.e.) 

 
Wśród innych znalezisk znajdują się zabytki sprowadzone z dalekiej północy (obszary 

Jutlandii oraz obecnych terenów Niemiec) a także z wybrzeży Morza Bałtyckiego, na co 
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wskazują odkrycia dużej ilości surowca do produkcji wyrobów bursztynowych. Wśród 

przedmiotów importowanych znalazły się okazy szpil do włosów wykonanej z kości 

słoniowej, która sprowadzona była z najdalszych części Imperium Rzymskiego. 

 
Wyroby, półwyroby oraz kawałki surowca bursztynowego odkryte w jednym z obiektów datowanych na 

okres wpływów rzymskich. 
  

Pani mgr Ulana Zielińska dokonała w ostatnim czasie analizy pokonsumpcyjnych 

materiałów kostnych odkrytych w obiektach z okresu rzymskiego. Udało jej się wstępnie 

odtworzyć strukturę stada zwierzęcego hodowanego przez omawianą populację ludzką. 

Model ten jest modelem pasterskim wypasu bydła gdzie pierwsze miejsce w udziale 

procentowym zajmuje bydło, następnie owce i kozy a dopiero na trzecim miejscu trzoda 

chlewna. Ustalenia te wydają się niezmiernie ciekawe. 

 
Graficzne przedstawienie wyników badań archeozoologicznych. 

                          
Pod koniec II w. po Narodzinach Chrystusa następuje zanik osadnictwa na stanowisku 

w Zagórzycach, który trwa aż do VII – VIII w. kiedy to rejon stanowiska zostaje zasiedlony 
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przez ludność Słowiańską, która pozostaje do XIII w. na badanym wykopaliskowo terenie a 

być może  również do czasów dzisiejszych, jeśli wliczać w to obecną wieś Zagórzyce. 

 
 

Lokalizacja stanowisk z okresu wczesnego i późnego średniowiecza w miejscowości Zagórzyce 
 (źródło: www.earth.google.com). 

  

 
Młodzież z zainteresowaniem słuchała i oglądała prezentacje przygotowaną przez Pana mgr Michała 

Grygiela i Pana mgr Jacka Pikulskiego. 
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Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy licznie przybyła młodzież 

wydelegowana przez szkoły w ilości–400 osób. 
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Autorzy prezentacji, pragną złożyć wielkie podziękowania wszystkim za ogromne 

zainteresowanie wykładem. Pragnęli byśmy w przyszłości informować mieszkańców powiatu 

Kazimierskiego o postępie i efektach prac badawczych. 
 

Michał Grygiel, Jacek Pikulski, Marek Trojan 

 

 
                                              
 


