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Próba oceny i interpretacji dotychczasowych wyników badań archeologicznych 

na stanowisku 1 w Zagórzycach, gm. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie. 

 

  

Badania archeologiczne prowadzone na stanowisku 1 w Zagórzycach są 

zaledwie częścią większego programu naukowego mającego na celu rozpoznanie rytmu 

przemian osadniczych i kulturowych w okresie lateńskim, rzymskim i 

wczesnośredniowiecznym, w obrębie mikroregionu osadniczego zlokalizowanego w 

międzyrzeczu dolnej Nidy i Nidzicy. Obszar ten został wydzielony na podstawie wyników 

długoletniej prospekcji wykopaliskowej i powierzchniowej, prowadzonej w północo-

wschodniej części Płaskowyżu Proszowskiego przez Instytut Archeologii UJ i Polską 

Akademię Nauk o. w Krakowie. Obie wymienione instytucje w swojej działalności położyły 

znaczny nacisk na rozpoznanie różnych form osadnictwa pradziejowego i 

wczesnohistorycznego w tym regionie, związanego datowanego na okres od wczesnego 

neolitu po schyłek wczesnego średniowiecza. Zakrojone na dużą skalę badania 

wykopaliskowe i powierzchniowe prowadzone w obrębie kompleksu stanowisk w 

Zagórzycach, wzbogacają  dotychczasowy stan naszej wiedzy głównie na temat struktur 

osadniczych związanych z dwiema najważniejszymi jednostkami kulturowymi epoki żelaza, 

za jakie uznaje się na obszarach zachodniej Małopolski kulturę lateńską oraz kulturę 

przeworską. W najnowszej literaturze przedmiotu dominuje pogląd, iż właśnie społeczności 

reprezentujące oba wymienione modele kulturowe doprowadziły do dynamicznego rozwoju 

terenów położonych w górnym dorzeczu Wisły u schyłku starożytności. Z pewnością 

sprzyjała temu procesowi niespotykana organizacja wewnętrzna żyjących ówcześnie na tych 

terenach grup ludzkich, a także utrzymywanie przez nie dalekosiężnych kontaktów ze 

światem zewnętrznym oraz łatwa adaptacja nowinek technologicznych i wszelkich prądów 

mody płynących najpierw ze świata celtyckiego, a później rzymskiego. Obraz ten doskonale 

potwierdzają źródła archeologiczne z okresu ostatnich wieków przed narodzeniem Chrystusa 

oraz pierwszych pięciu wieków n.e., których jednoznaczna wymowa i bogactwo wskazują na 

początki procesu krystalizacji na obszarach zwłaszcza zachodniomałopolskiej wyżyny 

lessowej struktur o charakterze protopaństwowym. Do dnia dzisiejszego za jedno z 

najważniejszych miejsc, w którym mogło dojść u schyłku starożytności do powstania 

lokalnego ośrodka władzy, uważa się rejon Jakuszowic oraz Kazimierzy Wielkiej. 

Potwierdzeniem tej hipotezy, a zarazem magnesem przyciągającym na ten teren liczne rzesze 
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nie tylko polskich archeologów stało się przypadkowe odkrycie pochówka o charakterze 

książęcym dokonane w początkach XX. wieku w granicach administracyjnych obecnej wsi 

Jakuszowice. Niezwykłą rangę pochowanego w tym grobie młodego osobnika podkreśla 

bogactwo stroju w jakim złożono zmarłego do grobu oraz sama forma całego założenia 

sepulkralnego, znajdującego się na wydzielonym, eksponowanym terenowo miejscu, jak 

gdyby podkreślającym znaczenie pochowanej tu osoby. Bez wątpienia mamy do czynienia w 

tym przypadku z reprezentantem lokalnej warstwy możnowładczej, wspaniale manifestującej 

się w materiale archeologicznym, co było już wielokrotnie podkreślane w licznych 

opracowaniach poświęconych temu znalezisku.  

       
Wybór zabytków odkrytych w grobie „księcia” z Jakuszowic (źródło: www.ma.krakow.pl) 

 

Jednak nie samo bogactwo grobu „księcia” z Jakuszowic zwróciło oczy niemal 

całego, europejskiego świata archeologicznego na to odkrycie. Niezwykłym, i to w skali całej 

Europy Środkowej, wydaje się ewidentny związek pochowanej w tym grobie osoby z warstwą 

huńskiej arystokracji plemiennej, poznanej dość dobrze na podstawie źródeł archeologicznych 

i pisanych z V. wieku n.e. Wskazują na to między innymi charakterystyczne elementy stroju 

paradnego „księcia jakuszowickiego” oraz obecność elementów uzbrojenia takich np. jak łuk 

refleksyjny. Związki zmarłego z odległymi obszarami dorzecza Cisy, zasiedlonymi w 

pierwszej połowie V w. n.e. przez plemiona Hunów, podkreśla obecność w tym zespole 

pochówka końskiego w paradnej uprzęży, ściśle wiążąca zespół grobowy z Jakuszowic z 

kręgiem wierzeń i rytuałów pogrzebowych typowych dla ludów koczowniczych. Okres życia 

księcia jakuszowickiego z pewnością przypadł na czasy tworzącej się potęgi państwa Hunów 

w Kotlinie Karpackiej, którzy zjednoczeni pod silnymi rządami Bledy i Attyli zdominowali 

arenę polityczną w Europie środkowej w ciągu pierwszej połowy V w. n.e.  
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Przybliżony zasięg tzw. Państwa Hunów w drugiej ćwierci V w. n.e. Strzałka wskazuje jeden z 

przybliżonych kierunków bezpośrednich oddziaływań tego organizmu politycznego na północ od 
łuku zachodnich Karpat (źródło: www.eliznik.org.uk). 

 

Niewykluczone, iż jeden z kierunków polityki zewnętrznej tego państwa, 

zdominowanej przez ciągłe konflikty z cesarstwem zachodnio- i wschodniorzymskim, mógł 

wiązać się z obszarami położonymi na północ od łuku zachodnich Karpat. Wybór padł 

między innymi na obszary zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, które w tym czasie 

musiały stanowić jeden z najsilniejszych politycznie i gospodarczo regionów dorzecza górnej 

Wisły.  

 
W śród elit huńskich powszechnym zwyczajem było deformowanie czaszek jeszcze w wieku 

dziecięcym. Prawdopodobnie  tak ukształtowaną czaszkę posiadał ”książe” z Jakuszowic, stojący 
na szczycie drabiny społecznej (źródło: www.conan.com).. 
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Rycina Johanna Nepomuka Geigera (1873) przedstawiająca walkę Hunów z Alanami 

 

Z pewnością grób księcia z Jakuszowic w sposób przekonujący potwierdza tezę o 

przejściowym przejęciu przez Hunów kontroli nad przynajmniej częścią obszarów zachodniej 

Małopolski. Trudno bowiem w obliczu przytoczonych powyżej faktów traktować ten zespół 

jako pochówek przedstawiciela lokalnej elity plemiennej, która jedynie uległa 

oddziaływaniom kultury Hunów w zakresie stroju i zwyczajów pogrzebowych. Z pewnością 

w rejonie samych Jakuszowic należy również liczyć się z obecnością liczniejszej grupy 

Hunów, która podczas składania księcia do grobu zadbała o zachowanie kanonów 

pogrzebowych zgodnych z tradycją i wierzeniami tej grupy plemiennej. Książę 

„jakuszowicki” jako przedstawiciel warstwy możnowładczej plemion huńskich przejął 

kontrolę nad jednym z najbogatszych regionów południowej Polski, na którym od dłuższego 

czasu rozwijała się duża enklawa osadnicza związana z miejscową ludnością kultury 

przeworskiej. Wydaje się, że to właśnie lokalne społeczności spowodowały niesamowity 

wręcz rozwój gospodarczy tego obszaru w wiekach III i IV n.e., co w znacznym stopniu 

mogło przyspieszyć tworzenie się wspólnot politycznych o zasięgu ponadregionalnym. W 

tym okresie mógł również ukształtować się ośrodek władzy w rejonie dzisiejszych 

Jakuszowic, który właściwie dopiero u schyłku swojego istnienia, czyli w pierwszej połowie 

V w. n.e. został zdominowany przez przedstawicieli elit plemion huńskich. Proces tworzenia 
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się takiego ośrodka miał raczej charakter długotrwały i wynikał w znacznym stopniu ze 

stabilizacji osadniczej i gospodarczej miejscowych społeczności. Znaczny wpływ na to 

zjawisko mogła mieć specyficzna struktura sieci osadniczej, oparta o szereg dużych osad o 

charakterze centralnym, funkcjonujących przez dłuższy okres czasu. Za jeden z takich 

obiektów uważana jest obecnie potężna osada kultury przeworskiej na stanowisku 2 w 

Jakuszowicach położona w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca odkrycia grobu książęcego. 

Stanowisko to traktowane również jako miejsce domniemanej siedziby książęcej było 

obiektem długoletnich i żmudnych prac wykopaliskowych prowadzonych przez prof. 

Kazimierza Godłowskiego z ramienia Instytutu Archeologii UJ.  

 

     
Prof. Kazimierz Godłowski (Archiwum Instytutu Archeologii UJ) 

 

Badania archeologiczne potwierdziły niezwykłą rangę tego miejsca i zapewne jego 

wiodącą pozycję w sieci osadniczej związanej z kulturą przeworską w tzw. młodszym i 

późnym okresie rzymskim (mniej więcej w latach około 200-375 n.e.). Występujące na 
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osadzie w Jakuszowicach w ogromnej ilości, jak na warunki dorzecza Odry i Wisły, importy 

rzymskie w postaci monet złotych, srebrnych, brązowych oraz części stroju i naczyń szlanych, 

potwierdzają dalekosiężne kontakty zamieszkującej tu ludności kultury przeworskiej. 

Jednocześnie fakt ten wydaje się potwierdzać tezę o niezwykłej otwartości i podatności na 

wpływy zewnętrzne zamieszkujących ten region społeczności, ale także wskazuje na ich 

niepoślednią pozycję wśród plemion z dorzecza górnej Wisły. Odkrycia w Jakuszowicach 

mimo, iż pośrednio potwierdziły zbudowanie u schyłku okresu rzymskiego znacznego 

potencjału gospodarczego przez lokalne wspólnoty „przeworskie”, nie dały jednak 

odpowiedzi na temat mechanizmów powstania tej sytuacji. W chwili obecnej wiemy, iż 

korzeni tej swoistej rewolucji gospodarczej należy poszukiwać wśród wydarzeń, jakie 

rozegrały się w międzyrzeczu dolnej Nidy i Nidzicy w I oraz II wieku n.e. Należy podkreślić, 

iż jest to okres niejako ginący w mrokach dziejów, „nie rozjaśniony”, jak dotąd wynikami 

badań archeologicznych na osadzie „jakuszowickiej”. Brak większej ilości materiałów z tego 

okresu na wymienionym stanowisku pozwala domniemywać, iż rola tego miejsca jako ważnej 

osady centralnej ograniczała się zapewne do czasów przypadających na III-IV w. i jeszcze 

pierwszą połowę V w. n.e. W tym miejscu należy podkreślić ogromną wagę prowadzonych 

od 2001 roku, zakrojonych na szeroką skalę badań archeologicznych w Zagórzycach, które 

przynoszą wiele odpowiedzi na temat obrazu osadnictwa ludzkiego w rejonie Jakuszowic 

właśnie w II. w. n.e. Na podstawie tych danych można również pokusić się o częściową, ale 

wciąż jeszcze hipotetyczną rekonstrukcję wydarzeń, jakie już w tym okresie (II. w. n.e.) 

doprowadziły do uformowania się jednego z najsilniejszych, pod względem politycznym i 

gospodarczym, regionów ziem południowej Polski. Upraszczając niezwykle postępowanie 

naukowe w tej sprawie moglibyśmy już teraz postawić pytanie: cóż działo się na tym terenie 

przed przejęciem przez osadę w Jakuszowicach funkcji miejsca centralnego – swoistego okna 

na świat ówczesnych społeczności kultury przeworskiej? Czy w okresie poprzedzającym 

początki III. w. n.e. można również wskazać podobne miejsce w tej samej okolicy, 

odgrywające zbliżoną rolę w miejscowej sieci osadniczej, jaką miało niewątpliwie później 

osiedle z obszaru dzisiejszej wsi Jakuszowice? Poruszając się w sferze pewnych hipotez 

badawczych możemy zaryzykować twierdzenie, że ludność, która przyczyniła się do rozkwitu 

osady centralnej w Jakuszowicach mogła częściowo zamieszkiwać w II. w. n.e. rejon 

dzisiejszej wsi Zagórzyce. Niewykluczone również, iż rodzajem takiego miejsca centralnego 

z II. w. n.e. mógł być kompleks osadniczy zlokalizowany w obrębie bezpośrednio 

sąsiadujących ze sobą stanowisk 1 i 2 w położonych na północnym obrzeżu Zagórzyc.  
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Mapa hipsometryczna pokazująca położenie wymienianych w tekście stanowisk archeologicznych w Zagórzycach i Jakuszowicach
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Wymienione stanowiska archeologiczne znajdują się w bliskiej odległości od 

opisywanej osady i miejsca odkrycia grobu książęcego w Jakuszowicach (około 4km w 

kierunku wschodnim od tego miejsca), co w sposób istotny wpływa na interpretację ich 

funkcji i znaczenia w pradziejowej sieci osadniczej. Przy opisie tego niewielkiego kompleksu 

osadniczego nie sposób również pominąć jego bardzo specyficznego położenia 

geograficznego. Nadaje ono temu miejscu wiele, naturalnych cech obronnych, będących 

wręcz magnesem dla społeczeństw pradziejowych, pozostających zwłaszcza we wstępnej 

fazie penetracji strefy wyżyny lessowej. Jedna z tych cech to lokalizacja obu stanowisk w 

obrębie doliny niewielkiego, lewobrzeżnego dopływu dolnej Nidzicy – Zagórzanki, 

osłoniętej, jak gdyby, pasmem wzgórz wysoczyzny lessowej, ciągnących się od okolic Bejsc 

po rejon Jakuszowic, Hołdowca i Kamyszowa. Można się domyślać, iż było to pierwotnie 

doskonałe odcięcie od istotnego szlaku komunikacyjnego, biegnącego wzdłuż doliny Nidzicy, 

opanowanego zapewne przez społeczności o rozwiniętym modelu organizacji wewnętrznej.  

 
Zdjęcie satelitarne pokazujące położenie stanowiska 1 w Zagórzycach z naniesioną siatką 

wykopów archeologicznych oraz odkrytymi w ich obrębie obiektami pradziejowymi  
(źródło www. earth.google.com) 

 
Cechą charakterystyczną obszarów położonych nad środkowym biegiem Zagórzanki jest 

wyjątkowy w skali zachodnio-małopolskiej wyżyny lessowej styk dwóch rodzajów pokryw 
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glebowych wykształconych na zróżnicowanych odmianach formacji lessowych. Chodzi 

mianowicie o występujące w tej okolicy specyficzne mało urodzajne gleby brunatne i 

miejscami bielicowe, sąsiadujące bezpośrednio z niezwykle żyznymi czarnoziemami 

pokrywającymi strefę wysoczyznową, oddzielającą dolinę Zagórzanki i Nidzicy.  Wydaje się, 

że te właściwości pokryw glebowych o zróżnicowanej przydatności rolniczej dla 

prymitywnego modelu gospodarowania człowieka pradziejowego, czytelne szczególnie w 

rejonie samych Zagórzyc, miały istotny wpływ na specyficzny obraz osadnictwa 

rejestrowanego na tym obszarze od okresu wczesnego neolitu po schyłek wczesnego 

średniowiecza. Sieć osadnicza manifestuje się tu między innymi brakiem dużych, długotrwale 

funkcjonujących osad, co przemawiałoby za tezą, iż nie był to obszar mogący stworzyć 

zaplecze gospodarcze wystarczające do dłuższego funkcjonowania i rozwoju dużych grup 

ludzkich. Należy sądzić również, iż okolice Zagórzyc były najczęściej krótkotrwale 

zamieszkiwane przez społeczności o mniej wymagającym modelu gospodarczym, opartym w 

znacznym stopniu na hodowli.  

Za kolejną z ważnych cech położenia kompleksu stanowisk w Zagórzycach należy uznać 

niesamowite, naturalne walory obronne tego miejsca, wynikające ze specyficznej rzeźby tego 

obszaru, opartej na silnie eksponowanych formach cypli i fragmentów terasy dolinnej, 

poprzecinanych licznymi obecnie zabagnionymi obniżeniami, stanowiącymi zapewne 

pierwotnie formy korytowe niewielkich bocznych dopływów Zagórzanki lub miejsca 

naturalnych wysięków wodnych. Za szczególnie korzystnie położony pod tym względem 

należy uznać obszar badanego wykopaliskowo niemal od 7 lat stanowiska 1 w Zagórzycach, 

zlokalizowanego na wyraźnie wyodrębniającej formie cypla, ograniczonego naturalnie z 

trzech stron doliną Zagórzanki oraz pozostałościami jej dwóch niewielkich dopływów. Nie 

dziwi zatem fakt, iż ten rodzaj naturalnego refugium, dostępny zapewne pierwotnie, jedynie 

od strony, wznoszącej się łagodnie ku wschodowi, strefy wysoczyznowej, stwarzał wręcz 

idealne warunki do bezpiecznej egzystencji społeczeństw pradziejowych. Poświadczają to 

uchwytne archeologicznie ślady penetracji obszaru cypla „zagórzyckiego” przez różne grupy 

ludzkie reprezentujące liczne kultury archeologiczne, jakie pojawiły się w tym miejscu w 

przedziale czasowym obejmującym okres od wczesnego neolitu po schyłkowy odcinek 

wczesnego średniowiecza. Z okresem funkcjonowania stabilnych form osadnictwa ludzkiego 

na przestrzeni zgoła 6500 lat, związane są pozostałości kilkunastu osiedli o zróżnicowanych 

rozmiarach i funkcji, odkrytych podczas badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w 

Zagórzycach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w oparciu o aktualny, stan rozpoznania 

archeologicznego tego stanowiska, uzupełniony naszą wiedzą z zakresu archeologii ziem 
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polskich, możemy stwierdzić, że żadna z tych osad nie mogła funkcjonować dłużej niż okres 

200-300 lat, a w przypadku jednostek kulturowych, o lepiej rozpoznanej periodyzacji 

wewnętrznej można by ten odcinek skrócić nawet do okresu życia 2-3 pokoleń.  

 

 

 

 

Nóż z płomieniście wygietym ostrzem i antenowatą rękojeścią datowany  na schyłek epoki brązu   
 

Spoglądając na diagram skonstruowany dla osadnictwa pradziejowego ze stanowiska 1 z 

uwzględnieniem takich cech, jak jego intensywność oraz ramowy czas trwania, zauważymy 

charakterystyczne podobieństwo tego wykresu do kardiogramu dorosłego człowieka. Liczne 

ugięcia krzywej widoczne na tym diagramie znamionują okresy, co do których jesteśmy 

niemal pewni, iż mogą one być odzwierciedleniem przerw w zasiedleniu obszaru stanowiska 

1, rysujących się niekiedy niezwykle ostro w materiale archeologicznym.  

 
Schematyczny wykres obrazujący rytm oraz intensywność osadnictwa ludzkiego 

zrekonstruowany na stanowisku 1 w oparciu o dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych 
 

Wyjaśnienie przyczyn takiego, charakterystycznego „pulsowania” struktur osadniczych, 

wykracza z pewnością poza ramy możliwości poznawczych samej archeologii. Częściowego 

rozwiązania tego problemu należy poszukiwać w wynikach badań interdyscyplinarnych, a 

zwłaszcza wśród danych, które dostarcza geomorfologia i palinologia, traktowanych, jako 
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nauki nie tylko pomocnicze dla archeologii, ale wręcz dziedziny często decydujące o 

interpretacji wyników badań archeologicznych. Z pewnością intensyfikacja badań nad 

rekonstrukcją pradziejowego środowiska naturalnego wokół stanowiska 1, w które muszą być 

również włączone inne dyscypliny naukowe, takie jak paleobotanika i archeozoologia, może 

doprowadzić do uzyskania odpowiedzi choćby na podstawowe pytania dotyczące przyczyn 

cyklicznego wyludniania się tego obszaru, rysującego się wyraźnie na skonstruowanym przez 

nas diagramie. Niewykluczone, iż po serii tego typu analiz będzie można z dość dużym 

prawdopodobieństwem wykluczyć czynnik naturalny w postaci tzw. presji środowiskowej, 

oddziaływującej na strukturę pradziejowej sieci osadniczej. Mamy tu na myśli różnego 

rodzaju zjawiska o charakterze klimatycznym niekorzystne dla opartej na rolnictwie i hodowli 

gospodarki człowieka, czułej na wszelkiego rodzaju załamania pogodowe w postaci 

katastrofalnych powodzi oraz długoletnich susz. Zwłaszcza cyklicznie powtarzające się klęski 

żywiołowe były niezwykle groźne dla stabilnego rozwoju społeczności pradziejowych 

uderzając bezpośrednio w podstawy ich egzystencji – prowadząc do wyjałowienia użytków 

rolnych oraz pastwisk. Zjawisko wyjałowienia gleb jest szczególnie prawdopodobne w 

przypadku rejonu stanowiska w Zagórzycach, który jak wspominano powyżej charakteryzuje 

się obecnością specyficznej mozaiki glebowej, z mniejszym niż na innych terenach 

zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej udziałem potencjalnych, pradziejowych użytków 

rolnych. Warunki tego typu mogły zmuszać, zwłaszcza dynamicznie rozwijające się 

demograficznie grupy ludzkie, do zmiany swych siedzib oraz strefy bezpośredniego 

zagospodarowania. 

  

Zdjęcia ogólne badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w 2002 roku.  
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Zdjęcia ogólne badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w 2003 roku. 
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Zdjęcia ogólne badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w 2003 i 2004 roku. 
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Zdjęcia ogólne badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w 2006 roku. 

 

  
Zdjęcia ogólne badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w 2007 roku. (fot. J. Chrustek) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia ogólne  stanowiska nr .1 i 2  w 2007 roku. (fot. J. Chrustek)
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Obiekty archeologiczne odkryte na stanowisku 1, związane z trzema osiedlami datowanymi na epokę żelaza w świetle wstępnych 
wyników badań wykopaliskowych.
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Od początku badań wykopaliskowych prowadzonych w Zagórzycach uwaga 

autorów niniejszego tekstu koncentruje się na rozpoznaniu na stanowisku 1 pozostałości 

trzech osad związanych epoką żelaza.  

 Najstarszą z nich tworzy małe osiedle o charakterze otwartym związane z tzw. 

kulturą lateńską, zamieszkiwane przez stosunkowo niewielką społeczność osadników 

celtyckich, wywodzących się zapewne z terenów dzisiejszych Moraw lub południowo-

zachodniej Słowacji. Dotychczasowe badania wykopaliskowe ujawniły pozostałości pięciu, 

występujących w znacznym rozrzucie, budynków o konstrukcji półziemiankowej, 

funkcjonujących w okresie istnienia na stanowisku 1 osady celtyckiej. W zasypiskach tych 

obiektów oraz luźno w warstwie wokół nich odkryto bogate materiały ceramiczne oraz liczne 

zabytki metalowe i pojedyncze ozdoby szklane wyznaczające okres użytkowania tego osiedla 

na lata około 300-150 p.n.e.  

 
Uchwytne archeologicznie ślady obiektów wziemnych związanych z osadą celtycką na 

stanowisku 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilka przykładów naczyń związanych z osadą celtycka na stanowisku 1. 
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Najważniejsze zabytki związane z osadą celtycką z III i pierwszej połowy II w. n.e. oraz graficzna próba porównania rozwoju osadnictwa celtyckiego 

w Zagórzycach z przemianami kulturowymi obszarów zachodniej Małopolski u schyłku starożytności.
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Pozostałości części przyziemnej jednego z domostw łączonych z Celtami na stanowisku w 

Zagórzycach oraz rysunkowa próba rekonstrukcji partii naziemnej tego budynku (u dołu ryciny 
– autor Maciej Jagielak). Fragment bransolety szklanej – charakterystyczny zabytek łączony 

pobytem Celtów na stanowisku 1 (u dołu ryciny). 
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Charakter znalezisk związanych z Celtami na omawianym stanowisku nie różni 

się niczym od materiałów spotykanych w tym samym czasie na osadach i cmentarzyskach 

celtyckich w dorzeczu środkowego Dunaju. Wskazuje to nie tylko na strefę wyjściową dla fali 

osadników celtyckich penetrujących tereny zachodniej Małopolski, ale dowodzi dość 

szybkiego przemieszczania się tych grup ludzkich i utrzymywania przez nie ożywionych 

kontaktów ze swoimi pierwotnymi siedzibami. Ustalony na podstawie wyników 

dotychczasowych badań kres funkcjonowania osady celtyckiej na stanowisku 1 w 

Zagórzycach przypadł na czasy około połowy II. w. p.n.e. Niewyjaśnione jak dotąd pozostają 

przyczyny bezpośrednio wiążące się z zanikiem kultury lateńskiej, nie tylko w skali badanego 

mikroregionu osadniczego, ale również obszarów całej zachodnio-małopolskiej wyżyny 

lessowej. Zastanawiający jest również stosunkowo niewielki wkład tej wysokorozwiniętej 

cywilizacji w powstanie nowej sytuacji kulturowej ukształtowanej na tych obszarach w 

początkach tzw. późnego okresu lateńskiego (około 120 p.n.e. do początków n.e.). Fakt ten 

przemawiałaby za szybkim i niemal całkowitym zastąpieniem starszego osadnictwa 

celtyckiego w Małopolsce przez nowe grupy ludności będące nosicielami kultury 

przeworskiej, której genezy należy poszukiwać w strefie Niżu polskiego. Niemal od stu lat w 

archeologii niemieckiej i polskiej trwa spór o przynależność etniczną ludności, która 

stworzyła jedną z największych kultur archeologicznych na obszarach tzw. Barbaricum. W 

istocie jest to długoletnia dyskusja nad problemem lokalizacji prakolebki Słowian, którzy jak 

chcą zwolennicy tzw. teorii autochtonicznej mieli zamieszkiwać obszary dorzecza Odry i 

Wisły jeszcze na długo przed powstaniem kultury przeworskiej i stali się spirytus movens 

procesu kształtowania oblicza kulturowego dzisiejszych ziem polskich u schyłku 

starożytności. Teza ta mimo, iż niewątpliwe potwierdzająca zasiedziałość naszych przodków 

na obszarach formowania się zrębów państwowości pierwszych Piastów pozostaje w 

sprzeczności z obrazem, jaki dla strefy położonej na północ od łuku zachodnich Karpat i 

Sudetów rysują rzymskie i greckie źródła pisane z pierwszych wieków po narodzeniu 

Chrystusa. Informacje te, mimo iż często o wyrywkowym charakterze i mocno nieprecyzyjne 

w swojej wymowie, jednoznacznie potwierdzają teorię o przynależności ludności 

zamieszkującej obszary położone na wschód od środkowego i dolnego biegu Odry do silnie 

zróżnicowanej wewnętrznie grupy plemion wschodniogermańskich Obraz ten doskonale 

potwierdza również archeologia dostarczając wielu argumentów z zakresu kultury duchowej i 

materialnej ówczesnych społeczeństw, przemawiających za lokalizacją terenów kształtowania 

się wspólnoty wczesnosłowiańskiej na wschód od granic powojennej Polski. Czy zatem tzw. 

kultura przeworska była zjawiskiem wytworzonym wyłącznie przez plemiona germańskie? 
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Odpowiedź na to niezmiernie trudne pytanie z pewnością wykracza poza formułę tematyczną 

niniejszego tekstu. Można jedynie podejrzewać, iż ludy uznawane powszechnie za 

wschodniogermańskie były swoistym prius motor powstania kultury przeworskiej i 

odgrywały dość ważną rolę w początkowym okresie jej rozwoju. Właśnie w tym czasie czyli 

mniej więcej w ostatnim wieku a.C. ludność związana z tą jednostką kulturową pojawia się na 

obszarach zachodniej Małopolski. Proces przenikania niewielkich, jak się wydaje, 

społeczności „przeworskich” z obszarów położonych na wschód od Nidy w strefę lessową, 

nie ominął również stanowiska 1 w Zagórzycach, na którym nowa ludność założyła niewielką 

osadę funkcjonującą tu przez ostatnie pół wieku przed narodzeniem Chrystusa. Okres I w. n.e. 

podobnie jak na znacznych obszarach międzyrzecza Nidy i Nidzicy przyniósł kolejne, 

poważne zmiany na mapie osadnictwa związanego z kulturą przeworską w tym regionie.  

 

 
Uchwytne archeologicznie ślady obiektów wziemnych związanych z najstarszą osadą ludności 

kultury przeworskiej na stanowisku 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilka przykładów naczyń  związanych  z najstarszą osadą ludności kultury przeworskiej na 
stanowisku 
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Stanowisko 1 w Zagórzycach podobnie jak wiele innych funkcjonujących 

wcześniej osad zostało najprawdopodobniej opuszczone, oczekując na ponowne „odkrycie” 

przez osadników „przeworskich” niemal do połowy II. w. n.e. W tym to okresie na cyplu 

„zagórzyckim” powstała duża osada otwarta, z którą związane są pozostałości około 

dwudziestu dużych obiektów o przyziemiach zagłębionych w podłoże.  

 

 
Uchwytne archeologicznie ślady obiektów wziemnych związanych z młodszą i największą osadą 

ludności kultury przeworskiej na stanowisku 1, datowaną na II w. n.e. 
 

Zróżnicowanie rozmiarów i konstrukcji tych założeń każe się domyślać, iż nie 

wszystkie pełniły funkcję mieszkalną, a przynajmniej w przypadku kilku można podejrzewać 

prowadzenie w ich obrębie zróżnicowanej działalności gospodarczej i rzemieślniczej. Na 

obecnym etapie badań nierozstrzygnięta musi pozostać kwestia ostatecznego kształtu i 

rozmiarów rekonstrukcji takich obiektów. Z pewnością odkryty ślad archeologiczny po takim 

domostwie, czyli jego część zagłębiona w podłoże, stanowił zaledwie jeden z fragmentów 

większego budynku, wzniesionego w nieuchwytnej, nawet dla najbardziej wyczulonego oka 

archeologa, konstrukcji zrębowej. Nie można również wykluczyć istnienia na tej osadzie 

całych domostw lub znacznych ich części wykonanych w technice sumikowi-łątkowej, która 

pozostawia ślady w postaci niewielkich dołków posłupowych, ginących niejednokrotnie w 

plątaninie różnoczasowych obiektów archeologicznych, odkrywanych wyjątkowo licznie w 

obrębie cypla „zagórzyckiego”. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt nie dotrwania do naszych 

czasów pozostałości konstrukcji drewnianych, które jak niemal wszystkie elementy 

organiczne uległy prawie kompletnemu rozkładowi w specyficznym podłożu glebowym 

występującym na stanowisku nr 1.  
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Fragment dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wykonanej podczas eksploracji jednego z 

domostw o przyziemiu zagłębionym w podłoże, datowanego na II w. n.e. 
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Próba rekonstrukcji wyglądu części naziemnej domostwa funkcjonującego na osadzie z II w. n.e.  

U(autor Jędrzej Bulas) U. 
 

Za rzecz niezmiernie charakterystyczną dla wczesnorzymskiej osady w 

Zagórzycach należy uznać  bogactwo artefaktów zgubionych lub najczęściej porzuconych 

przez mieszkańców tego osiedla. Powstające na tej podstawie wyobrażenie o zasobności 

zamieszkującej tu społeczności potęguje z pewnością fakt, iż zabytki rejestrowane przez 

archeologa w trakcie badań wykopaliskowych stanowią najczęściej niewielki wycinek 

pierwotnie istniejącej kultury materialnej społeczności pradziejowych. Zjawisko to 

niesamowicie działa nie tylko na wyobraźnię każdego badacza, ale nakazuje wręcz 

poszukiwanie wytłumaczenia sytuacji, w której ilość odkrytych zabytków przekracza poziom 

standardów wyznaczonych dla innych stanowisk archeologicznych. Możemy zatem wskazać 

kilka hipotez badawczych próbujących wyjaśnić tę sytuację w przypadku osady 

„zagórzyckiej”. Podstawą większości z nich jest przypuszczenie o dość wysokim statusie 

majątkowym społeczności zamieszkującej to miejsce w drugiej połowie II w. n.e. Status ten 

wynikał zapewne po części z otwartości tej grupy ludzkiej na wpływy zewnętrzne i 

utrzymywania przez nią dość szerokich kontaktów handlowych, potwierdzonych 

znaleziskami przedmiotów importowanych z obszarów prowincji Cesarstwa Rzymskiego oraz 

form związanych niewątpliwie z północnymi rejonami Europy środkowej. Obraz zasobności 

grupy ludzkiej zamieszkującej osadę w Zagórzycach potęguje fakt krótkotrwałego okresu 
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funkcjonowania tego osiedla, wyznaczony dość precyzyjnie na podstawie bogatego zbioru 

źródeł archeologicznych. Z pewnością osada w Zagórzycach nie mogła być zasiedlona dłużej 

przez ludność o przeworskim modelu kulturowym niż okres 2-3 pokoleń.  Fakt, iż w tak 

krótkim czasie zdeponowana została w ziemi ogromna liczba artefaktów może świadczyć nie 

tylko o nieprzeciętnym statusie żyjących tu osób, ale także o znacznych rozmiarach grupy 

ludzkiej zamieszkującej obszar stanowiska 1. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Przykłady zabytków importowanych z obszarów Imperium Rzymskiego odkrytych na 
stanowisku w Zagórzycach – srebrne monety, fragment naczynia ceramicznego typu terra 
sigillata, brązowa zapinka zoomorficzna zdobiona pierwotnie emalią oraz srebrna zapinka 

importowana z rejonów Adriatyku. 
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Wybór szpil kościanych i brązowych służących najprawdopodobniej do spinania szat, 

wyrabianych i użytkowanych przez mieszkańców osady z II w. n.e. 
 

 
Przykłady paciorków bursztynowych oraz importowany surowiec służący do ich wytwarzania w 

jednym z warsztatów odkrytych na osadzie z II w. n.e. 
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Przykłady zapinek brązowych zdobionych srebrnym drutem wytwarzanych na osadzie z II w. 

n.e. oraz próba rekonstrukcji ich funkcji w stroju kobiecym U(autor P. Lemaniak)U. 
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Przykład zapinki brązowej zdobionej złotą blaszką oraz fibuli wykonanej ze srebra – jedne z 
najbardziej efektownych przykładów wyrobów jubilerskich wytwarzanych na osadzie z II w. 

n.e. U(autor P. Lemaniak)U. 
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Wybór ozdób i części stroju porzuconych lub zgubionych przez mieszkańców osady z II w. n.e. na stanowisku w Zagórzycach. Przykłady zabytków 

miejscowych oraz importowanych z obszarów Cesarstwa Rzymskiego. Po stronie lewej ryciny próba porównania rozwoju osadnictwa kultury 
przeworskiej w Zagórzycach z przemianami kulturowymi obszarów zachodniej Małopolski u schyłku starożytności
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Nasuwa się zatem kolejne pytanie o miejsce tego, wyjątkowego w skali regionu, 

osiedla we współczesnej mu lokalnej sieci osadniczej, która jest systematycznie 

rozpoznawana w rejonie Zagórzyc przy pomocy prowadzonych niemal od 30 lat  

szczegółowych badań powierzchniowych. Z pewnością w przypadku stanowiska 1 mamy do 

czynienia z pozostałościami osiedla spełniającego swego rodzaju funkcję centralną wśród 

społeczności kultury przeworskiej z tego regionu. Czy zatem może to być obiekt 

odpowiadający pojęciu osad centralnych z III-IV w. n.e., których najlepiej przebadanym 

archeologicznie reprezentantem jest osada w Jakuszowicach? Odpowiedź na to pytanie 

znajduje się w dalszej części niniejszego tekstu, gdzie przedstawiono teorię o genezie takich 

osad znanych dość licznie z międzyrzecza środkowej i dolnej Nidy oraz Nidzicy. W tym 

miejscu można jednak nadmienić, iż krótkotrwała, rozległa osada w Zagórzycach mogła 

stanowić najwcześniejszą formę osiedla, które koncentrowało wokół siebie pozostałe punkty 

osadnicze jeszcze na przestrzeni II w. n.e. Odpowiedź na pytanie, czemu zatem tak bogatą i 

ważną dla lokalnych społeczności osadę założono w najmniej urodzajnej z okolicznych stref 

krajobrazowych, wiąże się ściśle z pochodzeniem grup ludności zasiedlających w drugiej 

połowie II w. n.e. obszar cypla „zagórzyckiego”. Opierając się na wstępnej analizie ceramiki 

ręcznie lepionej, która jest swoistym miernikiem przynależności kulturowej danej 

społeczności, możemy stwierdzić, iż w najstarszych zespołach związanych II-go-wieczną 

osadą pojawiają się elementy stylistyki typowe dla osadnictwa kultury przeworskiej oraz tzw. 

kultury puchowskiej z terenów położonych na południe od górnego biegu Wisły, polskiej 

części Pogórza Karpackiego oraz górzystych rejonów północnej Słowacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precyzyjna eksploracja zabytków odkrytych w Zagórzycach. Stanowisko  dostarcza wspaniałego 
i bogatego zbioru artefaktów zwiazanych z życiem codziennym mieszkańców wzgórza. 
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Przykłady form ceramiki stołowej użytkowanej przez mieszkańców osady z II w. n.e. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór dużych form naczyń (w tym egzemplarza o funkcji zasobowej) odkrytych w obiektach z 
II w. n.e. 
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Elementy „puchowskie” w zbiorze ceramiki kuchennej związanej z pozostałościami osady z II w. 
n.e. w Zagórzycach – jedno ze świadectw „obcego” pochodzenia osadników przeworskich 

zamieszkujących obszar stanowiska 1. 
 

 

Można zatem przypuszczać, iż około połowy II. w. n.e. w międzyrzeczu dolnej 

Nidy i Nidzicy musiały pojawić się nowe grupy osadników, poszukujące obszarów, które 

roboczo można określić mianem swoistych „nisz bezpieczeństwa”. Termin ten oznaczający 

enklawę osadniczą położoną nieco na uboczu głównych szlaków handlowych i 

komunikacyjnych, posiadającą naturalne warunki obronne, doskonale odpowiada strefie 

krajobrazowej, w której znajduje się kompleks stanowisk w Zagórzycach.  Obszar stanowiska 

1 i jego bezpośredniego sąsiedztwa znalazł się zatem w zasięgu strefy penetracji grup 

ludności kultury przeworskiej nie związanej ze starszym osadnictwem na obszarach 

międzyrzecza Nidy i Nidzicy.  
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„Nisza bezpieczeństwa” - próba odtworzenia specyficznych warunków środowiskowych wokół stanowiska w Zagórzycach w II w.n.e.  

U(rekonstrukcja Jędrzeja Bulasa) U 
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Jeszcze więcej pytań nasuwa się podczas prób interpretacji przemian 

osadniczych na tym terenie zachodzących na przełomie II. i III. w. n.e., kiedy to następuje 

nagły upadek osady „zagórzyckiej”.  

Jakie były zatem przyczyny opuszczenia przez ludność kultury przeworskiej tego 

miejsca? Czy były one związane z większymi ruchami plemion barbarzyńskich, jakie 

odnotowały u schyłku II. w. n.e. na terenach Europy środkowej rzymskie źródła pisane? 

Mieszkańcy osady zagórzyckiej mogliby wówczas wziąć udział w przemieszczeniach 

ludnościowych odczytywanych przez nas jako napór plemion barbarzyńskich z obszarów 

położonych na północ od łuku Karpat i Sudetów na limes środkowo-dunajski i wywędrować 

w kierunku obszarów dzisiejszych Moraw i Słowacji. Nie można zatem wykluczyć, iż w 

Zagórzycach śledzimy ślady archeologiczne części z owianych tajemnicą Superiores Barbari, 

których nacisk na żyjące wzdłuż limesu środkowodunajskiego plemiona barbarzyńskie miał 

być zdaniem autorów antycznych jedną z przyczyn tzw. wojen markomańskich. 

Czy też może opuszczenie osady „zagórzyckiej” przez ludność kultury przeworskiej miało w 

tym czasie związek z czynnikami o charakterze naturalnym? Jedną z takich przyczyn mógł 

być dynamiczny rozwój demograficzny grupy zasiedlającej wspominaną osadę. Proces ten 

mógł zmusić, w połączeniu z niezwykle małą powierzchnią dogodną do zasiedlenia na cyplu 

„zagórzyckim” i w jego bezpośrednim otoczeniu, ludność kultury przeworskiej do 

poszukiwania miejsca o dogodniejszych warunkach zasiedlenia dla dużej grupy ludzkiej. Inną 

przyczyną mogło być nagłe pogorszenie warunków naturalnych, sprzyjających osadnictwu 

człowieka pradziejowego w rejonie doliny Zagórzanki, związane z podniesieniem poziomu 

wód gruntowych i podtopieniem miejsc zamieszkałych przez społeczności „przeworskie”.  

Z wymienionymi wyżej czynnikami o charakterze naturalnym wiąże się pośrednio kolejna 

hipoteza próbująca wyjaśnić ten nagły regres osadnictwa przeworskiego obserwowany na 

omawianym stanowisku. Poszukując wyjaśnienia tej sytuacji należy poważnie brać pod 

uwagę czynnik w postaci stosunkowo prymitywnego modelu gospodarowania społeczności 

„przeworskich”, w którym dominowało wciąż rolnictwo, uzupełniane tylko hodowlą zwierząt 

domowych Proporcje te są nieco odwrócone w przypadku grupy „przeworskiej” 

zamieszkującej osiedle w Zagórzycach, co wiąże się ściśle z pochodzeniem tej ludności i 

faktem dość szybkiego przemieszczania przez nią swoich siedzib, o którym wspominano w 

jednej z wcześniejszych części tekstu. Struktura hodowli jest w takich przypadkach 

najlepszym miernikiem procesu migracji i manifestuje się znacznym udziałem w stadzie 

hodowlanym gatunków zwierząt o mniej wymagających warunkach chowu, np. owcy i kozy. 

Ta ostatnio wymieniona obserwacja wiąże się z wchodzeniem takich grup ludności w nowe
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 nisze środowiskowe, w których nie dysponowały one jeszcze odpowiednią ilością 

wysokogatunkowej paszy koniecznej do rozwijania hodowli bydła, świń oraz koni. Po tej 

krótkiej dygresji należy wrócić do podjętej próby wytłumaczenia regresu osadnictwa 

przeworskiego na obszarze cypla „zagórzyckiego”. Wydaje się, iż odejście ludności kultury 

przeworskiej z tego regionu może wynikać z faktu, iż były to społeczności stojące na wciąż 

niskim szczeblu rozwoju gospodarczego. Podstawowe źródło egzystencji takiej wspólnoty 

„przeworskiej” stanowiło rolnictwo. Uprawa roli, stosowanie płodozmianu musiały być 

wyjątkowo trudne w okolicach Zagórzyc, dla których charakterystyczny jest jak wspomniano 

znaczny udział mało urodzajnych gleb V i VI klasy. W sposób naturalny prowadzi to do 

kumulacji wydajnych użytków rolnych na stosunkowo niewielkiej przestrzeni i zazwyczaj 

prowadzi to do ich szybkiego wyjałowienia Trudności te, najczęściej niezauważalne dla 

współczesnego człowieka, stanowiły nie lada  problem dla społeczności pradziejowych, które 

przy użyciu bardzo prostych metod uprawy roli i narzędzi rolniczych nieomal walczyły o 

coroczną dostateczną ilość plonów. Można się domyślać na przykładzie grupy zasiedlającej 

osadę „zagórzycką”, iż radzono sobie z tym problemem przez zwiększanie roli hodowli, co 

nie zawsze dawało należyty efekt w przypadku rozrośniętych demograficznie grup ludzkich. 

Po raz kolejny zatem przewija się teza o znacznej liczebności grupy ludzkiej zamieszkującej 

w drugiej połowie II w. n.e. opisywany cypel. Tym razem ma to miejsce w kontekście 

otaczającego ją środowiska naturalnego, które w sposób pośredni mogło położyć kres 

osadnictwu przeworskiemu. 

Osada na stanowisku 1, która miała niewątpliwie znaczenie centralne dla sieci osadniczej 

kultury przeworskiej w rejonie Jakuszowic i Zagórzyc, mogła zostać opuszczona w związku z 

nie do końca rozpoznaną modyfikacją funkcji osad centralnych dla społeczności 

pradziejowych. Nie można wykluczyć, iż u schyłku II w. n.e. sprzyjające warunki 

ekonomiczne i polityczne doprowadziły do swoistego otwarcia tego typu miejsc. Mogło to 

zaowocować obserwowaną w materiale archeologicznym tendencją do przenoszenia ich w 

strefę dolinną większych arterii wodnych, pełniących zapewne funkcję ważnych szlaków 

komunikacyjnych i  handlowych dla społeczności pradziejowych. Hipotezę tą doskonale 

potwierdza przykład osady „zagórzyckiej”, której schyłek można wiązać z migracją jej 

mieszkańców na obszar dzisiejszych Jakuszowic. W obu przypadkach obiekty te pełniły 

funkcję osad centralnych – Zagórzyce w swoistym, naturalnym refugium, natomiast 

Jakuszowice, jako przykład jednego z wielu takich III-IV-wiecznych osiedli położone było na 

jednym z głównych szlaków komunikacyjnych jakim niewątpliwie była dolina Nidzicy. 

Proces „ujawniania się” tego typu osad na przełomie II/III w. n.e., odgrywających zapewne 



 37

niebagatelną rolę wśród lokalnych społeczności o przeworskim modelu kulturowym, możemy 

wiązać najprawdopodobniej ze zjawiskiem „okrzepnięcia” sieci osadniczej i związanego z 

tym faktem poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego danej wspólnoty lokalnej. Z kolei tego 

typu zjawiska stanowią jak gdyby wstępną fazę formowania się struktur o znaczeniu 

ponadregionalnym, być może o charakterze protopaństwowym. Takie właśnie przypuszczenia 

wysuwa się w przypadku mikroregionu osadniczego związanego w okresie III.-V. w. n.e. ze 

stanowiskami archeologicznymi w Jakuszowicach.  

 Wszystkie powyższe hipotezy próbują w mniej lub bardziej wiarygodny sposób 

wyjaśnić zniknięcie osadnictwa kultury przeworskiej z samego obszaru stanowiska w 

Zagórzycach. W podsumowaniu tej części należałoby wrócić do pytania postawionego w 

początkowych akapitach niniejszego tekstu, o proces krystalizacji lokalnego ośrodka władzy z 

III-V w. n.e. w rejonie dzisiejszych Jakuszowic. Nieco wcześniej postawiono tezę, iż ludność, 

która zasiedliła ostatnią z osad kultury przeworskiej na stanowisku 1 jest grupą wyraźnie obcą 

w miejscowym środowisku przeworskim. Wydaje się, iż podobne społeczności napływające 

liczniej około połowy II w. n.e na obszar międzyrzecza dolnej Nidy i Nidzicy., doprowadziły 

do znacznej destabilizacji sieci osadniczej rozwijającej się od okresu I w. p.n.e. Teoria o 

niestabilności osadnictwa związanego z kulturą przeworską w II. w. n.e. ma swoje solidne 

podstawy naukowe potwierdzone w chwili obecnej dość dużą liczbą źródeł archeologicznych. 

Jednoznaczna ich wymowa wskazuje na swoisty przełom w osadnictwie związanym z kulturą 

przeworską na tym obszarze na przełomie I. i II. w. n.e. Moment ten manifestuje się końcem 

funkcjonowania wielu osad i nekropoli, użytkowanych nieprzerwanie od I w. p.n.e. 

Równolegle obserwujemy zjawisko tworzenia się sieci osadniczej związanej, jak się wydaje, 

w dużej części z nowymi jakościowo na tym obszarze społecznościami o modelu kultury 

materialnej nawiązującym do nieco innych regionów kultury przeworskiej. 

Charakterystyczne, że „nowi” osadnicy wybierają miejsca z natury obronne, położone w 

dolinkach niewielkich cieków wodnych, ukrytych za pasmami wzgórz lessowych, biegnących 

wzdłuż brzegów Nidzicy. W tym świetle wysoce prawdopodobna staje się teoria mówiąca o 

poszukiwaniu w II. w. n.e. przez ludność kultury przeworskiej miejsc, które roboczo 

określono jako swoiste „nisze bezpieczeństwa”. Być może jest to chęć ukrycia owego miejsca 

centralnego, jaką niewątpliwie dla nowej ludności kultury przeworskiej była osada 

„zagórzycka”. Proces ten odbywa się nawet kosztem wyboru enklaw osadniczych o mniej 

korzystnych warunkach gospodarowania, co doskonale obrazuje przykład naszego 

stanowiska. Jednak nie tylko sama taktyka osadnicza mogła warunkować zachowania nowych 

społeczności przeworskich na tym obszarze. Na obecnym etapie badań nie można również 
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wykluczyć istnienia, w obrębie niektórych bardziej rozwiniętych gospodarczo stref głównych 

dolin rzecznych, starszego osadnictwa, którego obecność i wciąż silna pozycja polityczna, jak 

gdyby spychała nowe grupy osadników w mniej urodzajne rolniczo tereny. Dopiero 

„okrzepnięcie” sieci osadniczej w ciągu II. w. n.e. być może związane w znacznym stopniu z 

asymilacją nowoprzybyłych grup ludności z użytkującymi wcześniej ten obszar 

społecznościami przeworskimi, przyspiesza rozwój gospodarczy całego skupienia 

osadniczego położonego wokół stanowisk w Jakuszowicach i Zagórzycach. Proces ten jest 

widoczny na przykładzie zasiedlania i intensywnego użytkowania strefy czarnoziemów 

lessowych. Z tym faktem wiązać się może również zjawisko pozornego „boomu 

demograficznego” obserwowane w tej części zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej od 

początków III. w. n.e.. W źródłach archeologicznych notujemy wówczas wręcz lawinowy 

przyrost zróżnicowanych funkcjonalnie punktów osadniczych związanych z kulturą 

przeworską.  Ze starszych, nielicznych osad centralnych takich jak Zagórzyce rozwijają się 

wówczas dynamicznie obiekty w typie Jakuszowic, które stabilizują rozwój miejscowych 

społeczności przeworskich. Stabilizacja oznaczała zazwyczaj znaczne przyspieszenie 

gospodarcze dla danej wspólnoty lub wspólnot pradziejowych o modelu gospodarczym 

opartym na rolnictwie. Nie inaczej jest w przypadku terenów położonych wokół Jakuszowic i 

Kazimierzy Wielkiej, które w ciągu III i IV w. n.e. stają się jednym z najprężniej 

rozwijających się regionów położonych na północ od łuku Karpat. Trudno przypuszczać by 

stojące na tak wysokim poziomie rozwoju społeczności „przeworskie” nie posiadały ośrodka 

sprawującego nie tylko kontrolę nad nimi ale będącego zarazem siłą napędową do dalszego 

systematycznego rozwoju gospodarczego. Należy poważnie zatem brać pod uwagę 

możliwość powstania w obrębie enklawy osadniczej kultury przeworskiej z rejonu 

międzyrzecza dolnej Nidy i Nidzicy nadwyżek produkcyjnych będących źródłem utrzymania 

i funkcjonowania na tym terenie lokalnego ośrodka władzy opartego na warstwie miejscowej 

arystokracji plemiennej. Nie może być zatem dziełem przypadku, iż w pierwszej połowie V 

w. n.e. jeden z kierunków polityki zewnętrznej potężnego państwa Hunów był nastawiony na 

przejęcie kontroli nad najlepiej zorganizowanym pod względem administracyjnym i 

gospodarczym regionów dzisiejszych ziem polskich. Książę „jakuszowicki” musiał zatem 

stanąć na czele społeczności zhierarchizowanej, a Hunowie zdominowali wówczas jedynie 

górę istniejącej od dwustu lat drabiny społecznej ludności kultury  przeworskiej. 

Niewykluczone, że ta obca ingerencja w ukształtowane w III i IV w. n.e. struktury społeczne 

doprowadziła do upadku regionu, w stosunku do którego nie wahamy się użyć terminu 

„proto-państwo”. 
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Po odejściu ludności związanej z kulturą przeworską z obszaru stanowiska 1 jeszcze 

tylko raz człowiek w sposób trwały zasiedlił cypel „zagórzycki”. W wieku XI i XII istniała w 

tym miejscu niewielka osada, którą można identyfikować z najstarszym miejscem lokacji 

obecnej wsi Zagórzyce. Zagadką musi pozostać fakt, czemu nie notujemy na tym obszarze 

śladów osadnictwa z wcześniejszych okresów wczesnego średniowiecza i dlaczego przerwa w 

zasiedleniu stanowiska trwała z górą 800 lat(!). Oczywiście znowu można wziąć pod uwagę 

pewne uwarunkowania środowiska naturalnego, które stanęły na przeszkodzie trwałemu 

zasiedleniu tego miejsca. Można jednak również pokusić się o szersze refleksje na temat 

ogólnych zmian wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej w zachodniej Małopolsce i ich 

wpływie na obraz zasiedlenia naszego mikroregionu. Z pewnością za jeden z punktów 

zwrotnych w rozwoju wczesnohistorycznej Małopolski należy uznać okres upadku państwa 

Wiślan i związane z nim niekiedy poważne zmiany na mapie osadnictwa z okresu X w. 

Wówczas następuje ustabilizowanie się nowych, głównych ośrodków administracyjnych 

zachodniej Małopolski, widoczne w zjawisku zakładania, często „na surowym korzeniu” 

potężnych założeń grodowych. Najprawdopodobniej proces ten częściowo wiąże się z 

tworzeniem południowych granic monarchii wczesnopiastowskiej oraz prowadzoną 

równolegle akcją chrystianizacji tych ziem.  W tym okresie należy się liczyć ze wzrostem 

znaczenia takich miejscowości jak Kraków, Wiślica i nieco później Sandomierz. W ciągu XI 

wieku stabilizuje się przebieg nowego, niezwykle ważnego dla całej zachodniej Małopolski, 

szlaku komunikacyjnego i handlowego z Wiślicy do Krakowa. Szlak ten zwany również 

traktem królewskim przebiegał bezpośrednio w okolicach wschodniej części stanowiska 1 w 

Zagórzycach. Niewykluczone, iż powstanie właśnie w okresie XI wieku osady na naszym 

stanowisku należy łączyć z faktem funkcjonowania owego traktu  królewskiego. Biorąc pod 

uwagę wspominaną już specyfikę środowiska naturalnego wokół Zagórzyc można 

podejrzewać, iż podstawą utrzymania ludności zamieszkującej wczesnośredniowieczną osadę 

na stanowisku 1 było nie tylko rolnictwo. O ile ludność kultury przeworskiej z II w. n.e. 

rozwiązywała problem małej ilości produktów rolnych intensyfikując hodowlę, o tyle 

mieszkańcy osady wczesnośredniowiecznej postawili na rybołówstwo. Fakt ten poświadczają 

odkrywane w dość dużej ilości na stanowisku 1 ołowiane ciężarki do sieci rybackich oraz 

haczyki do wędek. Niewykluczone, iż właśnie w celach rozwoju hodowli ryb spiętrzono w 

prosty sposób wody Zagórzanki, tworząc w ten sposób potężne rozlewisko, którego ślady 

można zauważyć do dnia dzisiejszego w rejonie badanego wykopaliskowo stanowiska 1. 

Jednak czynności, które stały się podstawą codziennego utrzymania mieszkańców 

wczesnośredniowiecznej wsi Zagórzyce nie mogą do końca zaważyć na interpretacji funkcji 
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tego miejsca w lokalnych strukturach osadniczych. Sposób naszego patrzenia na osadę 

„zagórzycką” jako zwykłe osiedle rybackie zmienia odkrycie w roku bieżącym złotego 

krzyżyka relikwiarzowego, należącego do jednego z najbardziej efektownych przykładów 

wczesnośredniowiecznej sztuki złotniczej.  

 
Złoty krzyżyk relikwiarzowy z Zagórzyc – jedno z najbardziej spektakularnych znalezisk 

związanych okresem wczesnośredniowiecznym w zachodniej Małopolsce. 
  

Przedmiot ten musiał należeć do osoby o nieprzeciętnym statusie społecznym, która 

niewątpliwie zamieszkiwała przez pewien okres czasu w badanym przez nas miejscu. Jedną z 

takich postaci mógł być legendarny Jan ze Zbeltowic, którego źródła pisane określają jako 

wielmożę ze ścisłego otoczenia króla Bolesława Śmiałego. Wraz z królem Jan miał udać się 

na Węgry i otrzymać po swoim powrocie do Małopolski ziemie położone wokół dzisiejszych 

Zbeltowic (około 4km od Zagórzyc). Nie można wykluczyć, iż Zagórzyce mogły wejść 

wówczas w skład tego nadania, stając się jednym z centrów powstałej własności 

możnowładczej. Kres wczesnośredniowiecznej osady na stanowisku 1 tonie wciąż w mrokach 

dziejów i nie znalazł dotąd wytłumaczenia w źródłach archeologicznych oraz historycznych 

dokumentach pisanych. Być może kres funkcjonowaniu tego osiedla, jak i licznym podobnym 

miejscom w zachodniej Małopolsce przyniosły niszczące najazdy tatarskie z XIII wieku. Na 

tym etapie urywają się najważniejsze źródła archeologiczne odkryte dotąd na badanym 

wykopaliskowo stanowisku 1. Nie oznacza to jednak kresu istnienia średniowiecznej wsi 

Zagórzyce, która jedynie o kilkaset metrów zmienia swoje położenie, stając się jednym z 

centrów późnośredniowiecznej posiadłości rycerskiej. Jej pozostałości w postaci resztek 

dworu oraz towarzyszącej mu charakterystycznej wieży na kopcu znajdują się zupełnie w 
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innej, niż stanowisko 1 części obecnych Zagórzyc. 

 

 
Lokalizacja późnośredniowiecznego i nowożytnego założenia dworskiego w Zagórzycach z 

naniesioną na zdjęcie satelitarne (źródło www.earth.google.com) wstępną interpretacją wyników 
badań elektrooporowych, przeprowadzonych na tym obiekcie w 2007 roku  

(badania Ł. Porzuczka). 
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 Cichym marzeniem autorów jest podjęcie w niedalekiej przyszłości działań 

prowadzących do rozpoznania archeologicznego tego założenia. Korelacja wyników badań 

wykopaliskowych na tym obiekcie z istniejącymi, bogatymi źródłami pisanymi, związanymi z 

XIV i XV-wieczną historią Zagórzyc może okazać się modelowym wręcz przykładem 

rekonstrukcji wyglądu i dziejów późnośredniowiecznej posiadłości dominialnej w tej części 

Małopolski.   

Na sam koniec zamieściliśmy pewne wnioski konserwatorskie zmierzające do ochrony 

jednego z ważniejszych, jak staraliśmy się wykazać, stanowisk archeologicznych na obszarze 

zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. Z pewnością niezwykle ważną będzie kontynuacja 

prac wykopaliskowych na obszarze stanowiska 1, co znajduje swoje uzasadnienie w 

przedstawionych pokrótce wynikach dotychczasowych badań. Jednocześnie chcielibyśmy 

zwrócić uwagę na fakt, iż stanowisko w Zagórzycach jest, jak wiele innych tego typu 

obiektów położonych w strefie lessowej, intensywnie niszczone współczesną uprawą rolną. 

Głęboka orka traktorowa uruchamia niezwykle silne procesy erozyjne niszczące obiekty 

archeologiczne położone zwłaszcza na eksponowanych partiach cypla, na którym znajduje się 

stanowisko 1. Corocznie archeolodzy tracą w ten sposób istotną część danych pozwalających 

na odtworzenie pełnego obrazu zasiedlenia takiego miejsca w pradziejach. Uwaga ta jest 

swoistym wołaniem o pomoc w ratowaniu całej strefy lessowej, w sposób niezwykły 

narażonej na zniszczenie działaniami współczesnego człowieka. W przypadku stanowiska w 

Zagórzycach, gdzie wyniki prac wykopaliskowych wskazują na niezwykłą rangę tego miejsca 

w wielu okresach pradziejowych, priorytetem stanie się dalsze ratowanie najbardziej 

zagrożonych części stanowiska 1. W tym celu na przyszłe lata zaplanowano skoncentrowanie 

badań wykopaliskowych na kulminacji cypla zagórzyckiego, z powierzchni którego co roku 

znikają kolejne budynki związane z opisywaną osadą z II w. n.e. oraz wsią 

wczesnośredniowieczną.  

Równolegle z pracami wykopaliskowymi prowadzonymi w obrębie stanowiska 1 na 

przyszłe lata zaplanowano intensyfikację rozpoznania archeologicznego całego mikroregionu 

położonego w dorzeczu Zagórzanki oraz przyległych partiach doliny Nidzicy. Z tą myślą 

podjęto decyzję o wykonaniu serii badań sondażowych na wybranych stanowiskach 

archeologicznych i wykonanie w ich obrębie szczegółowych badań powierzchniowych oraz 

wstępnego rozpoznania przy użyciu badań elektromagnetycznych i elektrooporowych. 

Niemniej ważna wydaje się kontynuacja tzw. programu przyrodniczego i kryjących się pod 

tym pojęciem kompleksowych badań geomorfologicznych oraz palinologicznych 

zmierzających  do rozpoznania przemian środowiska naturalnego w dolinie Zagórzanki na 
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przestrzeni ostatnich siedmiu tysięcy lat. O potrzebie takich badań, mających niejednokrotnie 

kapitalne znaczenie dla samej archeologii wspominaliśmy już we wcześniejszej części 

niniejszego tekstu. Mamy nadzieję, że po zgromadzeniu całego kompleksu źródeł będziemy 

mogli przybliżyć, nie tylko gronu specjalistów ale również wspólnotom lokalnym, choćby 

część z owianej tajemnicą prahistorii jednego z najważniejszych regionów Małopolski.  

  

       Michał Grygiel, Jacek Pikulski 
       Instytut Archeologii UJ 


