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Cmentarz parafialny, Wielka Wojna i archeologia. 

W 100 lecie pierwszych odkryć archeologicznych w Książnicach Wielkich 
 

Podczas I Wojny Światowej wzgórze usytuowane na południe od Kościoła i cmentarza 

książnickiego pocięte było okopami i stanowiskami bojowymi. Po opuszczeniu okopów przez 

wojsko, oglądający to miejsce ówczesny proboszcz parafii w Książnicach Wielkich - ksiądz 

Józef Later1, dokonał niezwykłego odkrycia archeologicznego. Na polach za cmentarzem, w 

widocznych jeszcze ścianach rowów strzeleckich, zauważył tkwiące w ziemi kości ludzkie i 

czaszki oraz fragmenty naczyń glinianych. Wkrótce okazało się, że najstarsze z nich pochodzą  

sprzed ponad 5 tysięcy lat, a rowy wojenne częściowo naruszyły prehistoryczną osadę i 

cmentarzysko. Odkryte przedmioty ks. J. Later zabezpieczył, a w 1921 r. o znalezisku 

powiadomił krakowskiego archeologa Józefa Żurowskiego z Muzeum Archeologicznego 

Polskiej Akademii Umiejętności. Taki był początek kilkuletnich (1921-1924) wykopalisk 

archeologicznych w Książnicach Wielkich, które przyniosły im rozgłos naukowy w 

Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

 

                                                 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Józef Żurowski (1892-1936) 

                        Krakowski archeolog, autor wykopalisk  
              w Książnicach Wielkich w latach 1921-1924 
          (fot. ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 

 

 

Regularne wykopaliska rozpoczęto w 1922 r. na polu W. Waszkiewicza, miejscowego 

organisty. Proboszcz J. Later wskazał J. Żurowskiemu miejsce swoich odkryć i okazał wydatną 

pomoc w zorganizowaniu badań.  Za swoje zaangażowanie i wkład w odkrycia 

                                                           
1 Ks. Józef Later -  proboszcz i dziekan w Książnicach Wielkich w latach 1913-1923. Duszpasterz otaczany 

wielkim szacunkiem i autorytetem. Wywarł wielki wpływ na życie duchowe mieszkańców Książnic Wlk. To 
właśnie on w 1920 r. ochrzcił w tutejszym kościele przyszłego biskupa kieleckiego Jana Gurdę.  
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archeologiczne proboszcz książnicki otrzymał w 1922 r. pisemne podziękowanie z 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Ministerstwo 

sfinansowało badania. Dzięki temu J. Żurowski, który pełnił wówczas podległy ministerstwu 

urząd Konserwatora Zabytków Archeologicznych na Małopolskę Zachodnią, mógł 

przeprowadzić duże wykopaliska (ok. 20 arów powierzchni) i zatrudnić do pracy 

mieszkańców Książnic Wlk. Rozpoczęcie badań zbiegło się też w czasie z inicjatywą 

powiększenia cmentarza parafialnego i zakupieniem na ten cel sąsiadujących z nim gruntów. 

Właśnie ten obszar w dużej części przebadano archeologicznie. Dzisiaj w miejscu tym 

znajduje się cmentarny ołtarz polowy i nagrobki, z których najstarsze pochodzą z 1923 roku 

(założone jeszcze podczas trwania wykopalisk). 

 

 
 
 
 
Pisemne podziękowanie  
dla ks. J. Latera za pomoc w przeprowadzeniu  
wykopalisk w Książnicach Wielkich, przekazane 
w 1922 r. przez Ministerstwo Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego w Warszawie 
(z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 
 

„Do Przewiel. Ks. Dziekana Józefa Latera 
Książnice Wkie o.p. Koszyce Kieleckie 
Prezydium P.G.K.Z.P. przy Min. W.R i O.P. dziękuje niniejszym 
najuprzejmiej za wysoce obywatelskie stanowisko, jakie 
Przew. Ksiądz Dziekan zajął wobec prac wykopaliskowych 
wykonywanych we wrześniu i październiku b.r. w Książnicach 
Wielkich i za ułatwienie przeprowadzenia badań archeolog.  
na gruntach znajdujących w tejże miejscowości 
Warszawa 17.X.1922 
Za Prezydium Wł. Antoniewicz Wiceprezes” 

 

Wyniki swoich prac wykopaliskowych  J. Żurowski na bieżąco publikował w formie 

sprawozdań, a także referował na kongresach polskich i międzynarodowych. Wiele 

informacji przekazała lokalna prasa. Do dzisiaj stanowisko w Książnicach Wielkich jest 

jednym z najważniejszych punktów archeologicznych młodszej epoki kamienia w 

Małopolsce, znanym każdemu badaczowi tej epoki.  Jak na okres międzywojenny, książnickie 

wykopaliska wyróżniały się skalą badań, powierzchnią rozpoznanego terenu oraz naukowym 

znaczeniem odkryć. Na podstawie zachowanej dokumentacji polowej J. Żurowskiego oraz 

zabytkom przechowywanym nieprzerwanie od prawie 100 lat w Muzeum Archeologicznym 
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w Krakowie, możemy odtworzyć najstarszą historię wzgórza za cmentarzem, a tym samym 

pradziejowe początki Książnic Wielkich.  

 

„Głos Pińczowski” z 1 września 1923 r.  
informujący o znaleziskach i badaniach archeologicznych w Książnicach Wielkich  
(z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 

 

Początki zasiedlenia przez ludzi tego miejsca sięgają ponad 5,5 tys. lat. Założono tu 

wówczas dużą osadę, zabudowaną prawdopodobnie naziemnymi, drewnianymi domami, 

które nie pozostawiły po sobie śladów. Domom tym towarzyszyły jednak różnego typu 

zabudowania gospodarcze, wkopane głęboko w ziemię i zadaszone. To właśnie na ich 

pozostałości natrafił ks. J. Later, a potem J. Żurowski. Podczas 3 lat wykopalisk odkryto i 

przebadano ponad 60 tego rodzaju „gospodarstw” (piwnic, magazynów na żywność, 

palenisk). Przechowały one bardzo wiele przedmiotów opowiadających nam o pierwszych 

mieszkańcach Książnic Wlk. Są wśród nich gliniane naczynia i ich fragmenty, ciężarki i 

przęśliki tkackie, narzędzia z kości zwierzęcych (igły, szydła), ozdoby z kłów zwierzęcych 

(zawieszki z otworem), siekiery krzemienne i różnego rodzaju narzędzia wykonane z 

krzemienia, w tym tzw. wiórowce, czyli noże z zębatymi krawędziami. Z wkopanych niegdyś 

w ziemię spichlerzy pochodzą liczne znaleziska przepalonego ziarna pszenicy, a także muszli 

małży rzecznych. Bardzo ważnym źródłem informacji są kości zwierząt udomowionych i 

dzikich, pośród których przeważają kości bydła rogatego i świni domowej, a w dalszej 
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kolejności jeleni, saren i zajęcy. Wszystkie te dane tworzą nam obraz najstarszych 

mieszkańców Książnic jako wszechstronnych rolników, uprawiających zboże, hodujących 

stada bydła i świń, polujących na zwierzęta dzikie i zbierających dobra przyrody, np. małże 

słodkowodne. Można przypuszczać, że ludność ta zamieszkiwała teren Książnic Wlk. nawet 

przez kilkaset lat, tworząc część większego organizmu społeczno-politycznego na terenie 

dzisiejszej Małopolski. W archeologii określana jest mianem ludności tzw. kultury pucharów 

lejkowatych (od charakterystycznego kształtu glinianych pucharów o lejowato rozchylonym 

brzegu). 

 

 

Fragmenty naczyń glinianych (brzegi i ucha) sprzed  ok. 5,5 tys. lat 
(kultura pucharów lejkowatych). Ilustracja z jednej z przedwojennych publikacji J. Żurowskiego  
na temat Książnic Wielkich  
(z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 
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Rysunki krzemiennych ostrzy noży sprzed 5 tys. lat 
o długości 18,5 cm i 16,5 cm, odkryte w Książnicach Wlk.  
(z publikacji J. Żurowskiego) 

 

Drugim istotnym okresem w pradziejach Książnic Wielkich były czasy młodsze od 

opisanych wyżej o ok. 2 tys. lat. Do doliny Szreniawy i na otaczające je wzniesienia przybyła 

nowa ludność, o odmiennej gospodarce, w której dominowało pasterstwo. Była to ludność 

półwędrowna, przemieszczająca się na znacznych obszarach. Nie zakładała długotrwałych 

osad, ale swoich zmarłych chowała w ściśle wyznaczonych miejscach, na eksponowanych i 

dobrze widocznych w krajobrazie wzgórzach. Około 4,5 tys. lat temu takim właśnie miejscem 

grzebalnym stało się wzniesienie zajęte współcześnie przez książnicki cmentarz. Podczas 

wykopalisk w latach 1921-24 odkryto 14 pochówków omawianej ludności. Groby te miały 

ciekawą konstrukcję. Po wykopaniu owalnego zagłębienia, w jego dnie drążono boczny 

korytarz (przejście) do właściwej, dużej niszy grobowej, założonej już na głębokości ok. 2 m 

od powierzchni gruntu. Na dnie tej komory składano zmarłego w pozycji skurczonej na boku, 

wyposażając go bogato w naczynia gliniane, siekiery krzemienne, topory z kamienia, a także 

ozdoby z kości i rogu. Groby sytuowano w bliskiej od siebie odległości. Od zwyczaju 

ozdabiania naczyń glinianych odciskami sznura, społeczność tą określa się jako tzw. kulturę 

ceramiki sznurowej. 
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Szkielet ludzki sprzed 4,5 tys. lat 
(kultura ceramiki sznurowej) odnaleziony w Książnicach Wielkich w 1924 roku   
(z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 

 

 

Naczynia gliniane (amfory i puchar) 
z grobów ludności kultury ceramiki sznurowej odkrytych w Książnicach Wielkich  
(z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 
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Dziennik badań J. Żurowskiego z lat 20-tych ubiegłego wieku oprócz relacji i 

dokumentacji archeologicznej zawiera bardzo ciekawe informacje o przebiegu wykopalisk. 

Wspomniano już, że w wykopaliskach brali udział mieszkańcy Książnic Wielkich. Zachowały 

się listy obecności pracowników, a nawet listy płac i zobowiązania finansowe wobec 

zatrudnionych do prac ziemnych włościan, a także włościanek. W notatkach autora badań 

najczęściej wymieniane są nazwiska: Kukułka (Jerzy), Przybyś (Jan), Klasa, Stachura, Nowak, 

Ptasznik, Wojtusik, Bułaj, Łuczka. Wiele jest zapisów szczegółowych, takich jak np. „kopanie 

od śniadania po 30 tys.”. W archiwum muzealnym zachowało się też kilkanaście zdjęć z 

wykopalisk, przedstawiających m.in. wymienionych powyżej z nazwiska pracowników. 

Niestety fotografie nie są opisane i nie wiemy kogo przedstawiają. Wydaje się, że jedyną 

szansą identyfikacji jest rozpoznanie swoich dziadków i pradziadków przez ich wnuków i 

prawnuków, mieszkających do dziś w Książnicach Wielkich.  

 

 

Mieszkańcy Książnic Wielkich  
przy pracy na wykopaliskach w 1924 roku  
(z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 
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Mieszkańcy Książnic Wielkich  
przy pracy na wykopaliskach w 1924 roku  
(z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie) 

 

W okresie międzywojennym J. Żurowskiemu nie udało się przebadać całego 

stanowiska archeologicznego przy książnickim cmentarzu. Nie była znana w związku z tym 

rzeczywista wielkość prehistorycznej osady i cmentarzyska. Żeby to ustalić Muzeum 

Archeologiczne w Krakowie dzięki przychylności i pomocy obecnego proboszcza ks. Wiesława 

Barana, przeprowadziło w 2017 r. badania geofizyczne, polegające na wykonaniu pomiarów 

na powierzchni terenu za pomocą magnetometru. Urządzenie to rejestruje zmiany w gruncie 

do głębokości ok. 1 metra, lokalizując niewidoczne już dzisiaj na powierzchni ślady zabudowy 

osiedli, a także groby sprzed kilku tysięcy lat. W miejscach gdzie w pradziejach istniały domy 

mieszkalne, urządzenia gospodarcze (piwnice, spichlerze, paleniska, studnie), a także 

pochówki ludzkie, ślady takie tworzą na mapach geofizycznych owalne i koliste zaciemnienia. 

Ich położenie można bardzo precyzyjnie określić, a następnie podjąć w tych miejscach 

wykopaliska. Przejście z magnetometrem po książnickim polu otoczonym ogrodzeniem 

cmentarza ujawniło archeologiczne bogactwo tego terenu. Zarejestrowano istnienie 

kilkudziesięciu śladów po dawnej zabudowie, w tym prawdopodobnie również grobów, 
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poświadczających, że duża część pradziejowej osady i cmentarzyska wciąż czeka na swoje 

odkrycie.  

Po prawie 100 latach od badań J. Żurowskiego i ks. J. Latera, Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie wraca do Książnic Wielkich z zamiarem wznowienia wykopalisk. Objęty nimi 

zostanie obszar w nowej części obecnego cmentarza (aktualnie pole uprawne), a dokładniej 

miejsce, w którym poszerza się strefa zajęta przez współczesne nagrobki. Badania zostaną 

sfinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i przeprowadzone 

we współpracy z Instytutem Archeologii UJ. Będą one mieć charakter ratowniczy i 

wyprzedzający powiększanie się książnickiej nekropoli. Można się spodziewać, że jeszcze 

bardziej przybliżą one historię wzgórza nad Szreniawą, które od przeszło 5 tys. lat przyciąga 

ludzi jako miejsce bezpiecznego zamieszkania i spoczynku swoich bliskich. 

 

Dr Albert Zastawny 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 


