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1. Imię i nazwisko

Marek Florek

Instytut Archeologii, Uniwersytet Mani Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:

- stopień magistra archeologii uzyskany w 1981 r. w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie 

na podstawie pracy „Kultury kompleksu trzciniecko - sośnicko -komarowskiego“; promotor - 

doc. dr hab. Jan Kowalczyk; streszczenie opublikowane w 1981 r. [158],

- tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskany w 2001 r. na Wydziale Humanistycznym 

UMCS w Lublinie na podstawie dysertacji „Zaplecze osadnicze i rozwój funkcji miejskich w 

Sandomierza w średniowieczu“; promotor - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł; recenzenci: prof. 

dr hab. H. Samsonowicz, dr hab. prof. UMCS S. Hoczyk.

3. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

1979-1982 - Biuro Podróży i Turystyki „Almatur" w Lublinie - Kierownik Działu Krajowego; 

1982-1991 - Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu - Kierownik Biura, 

Konserwator Zabytków Archeologicznych w Tarnobrzegu;

1986-1988 - Pracownia Etnograficzno-Historyczna P.P. PKZ w Lublinie - starszy specjalista;

1991-1998 - Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu - 

Kierownik Działu Dokumentacji, Konserwator Zabytków Acheologicznych;
1999-2000 - Podkarpacki Oddział Wojewódzki Służby Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu - 

Główny specjalista ds. Archeologii;

od 2000 - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu - 

Konserwator Zabytków Archeologicznych (od 2005 roku zatrudnienie w wymiarze 

niepełnego etatu);

2002-2004 - zajęcia zlecone w Katedrze Archeologii UMCS - konwersatorium „Wstęp do 

muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego“; wykłady monograficzne: „Źródła 
archeologii średniowiecznej i nowożytnej" i „Lubelszczyzna i pogranicze polsko- 
ruskie w średniowieczu"; labolatoria „Źródłoznawstwo - archeologia 

późnośredniowieczna i nowożytna"; prowadzenie ćwiczeń terenowych;
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2003-2007 - zajęcia zlecone na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie - 

wykład monograficzny i ćwiczenia: „Wybrane zagadnienia z etnografii i 
muzealnictwa“

od 01.10. 2004 roku - Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie, adiunkt w Zakładzie Archeologii Wczesnośredniowiecznej;
2006-2008 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Rzeszowie nad wyprzedzającymi ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi na trasie autostrady A4 na odcinku Dębica - Rzeszów i drogi 
ekspresowej S19 na odcinku Stobierna - Rzeszów i obwodnicy Jarosławia.

2009-2011 - koordynacja i nadzór nad ratowniczymi badaniami archeologicznymi 

prowadzonymi przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na trasie 

autostrady A4 na odcinku Przeworsk - Radymno.

2008-2011 - zajęcia zlecone w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego - 
wykłady i konwersatoria specjalizacyjne dot. obrządku pogrzebowego w 

średniowieczu i węzłowych problemów archeologii średniowiecza w Polsce.

4. Wskazane osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz.U. nr 65 poz. 595 ze zm.).

Jako podstawę postępowania habilitacyjnego wskazuję następujące publikacje oraz 

inne działania związane z tematem Cmentarze i obrządek pogrzebowy jako wyznaczniki 

społeczności lokalnych i zróżnicowania społecznego w pradziejach i średniowieczu:

1. Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej, Lublin 2003, ss. 97 (wspólnie z H. Taras).

2. Wzgórze Salve Regina w Sandomierzu. O powstaniu i trwałości pewnego mitu 

archeologicznego (w:) Polonia Minor Medii Aevi, red. Z. Woźniak i J. Gancarski, Kraków 

-Krosno 2003, s. 311-326.

3. Osadnictwo w rejonie Sandomierza od końca X do końca XIII wieku. Struktury osadnicze i 

przemiany (w:) Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, red. J. Libera i A. Zakościelna, 

Lublin 2004, s. 325-335.

4. Osadnictwo grup ludności z terenu Węgier w Malopolsce i na Rusi Halickiej w XI-XIII w. 

w świetle źródeł archeologicznych i topomastycznych (w:) Wczesne średniowiecze w 

Karpatach Polskich, red. Jan Gancarski, Krosno 2006, s. 729-740.

5. Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Malicach
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Kościelnych, pow. Opatów (w:) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury 
pucharów lejkowatych, red. J. Libera i K. Tunia, Lublin - Kraków 2006, s. 361-384 
(wspólnie z B. Bargieł)

6. Cmentarzysko w Pawłowie, pow. Sandomierz, na tle innych podobnych stanowisk kultury 

pucharów lejkowatych (w:) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury 

pucharów lejkowatych, red. J. Libera i K. Tunia. Lublin - Kraków 2006, s. 385-400 

(wspólnie z B. Bargieł).

7 Cmentarzyska z grobami „niemegalitycznymi" i pochówki w jamach gospodarczych w 
obrębie osad w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (w:) Idea 

megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, red. J. Libera i K. 

Tunia, Lublin - Kraków 2006 s. 407-422.

8. Archeologiczne wyznaczniki społeczności lokalnych w pradziejach i wczesnym 

średniowieczu (na przykładzie badań w okolicach Sandomierza) (w:) Tradycja z 

przyszłością. Pochwała prowincji. Materiały z konferencji etnologicznej, Sandomierz 24- 

15.05.2007, Sandomierz 2007, s. 97-107.

9. Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na Wyżynie Sandomierskiej. Historia i stan 

badań. „Wiadomości Archeologiczne“, t. 60, 2008. s. 97-123.

10. Issues concerning the existence and functions of the so-called great kurgans in 

Małopolska in early phases of the Early Middle Ages, „Annalecta Archaeologica 

Ressoviensia“, t. 3, 2008, s. 273-296.

11 Synchroniczność czy asynchroniczność przemian kulturowych ? Uwagi o schyłku kultury 

tizcinieckiej na Wyżynie Sandomierskiej i terenach sąsiednich, (w:) Hereditas Praeteriti. 

Additamenta archaeologica et historica dedicata loanni Gurba Octogesimo Anno 

Nascendi, red. H. Taras i A. Zakościelna, Lublin 2009, s. 209-222.

12. Obrządek pogrzebowy w międzyrzecze Wieprza i Bugu we wczesnym średniowieczu. 
(w:)

Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, seria „Skarby 

z przeszłości" t. 10, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2010, s. 53-72.

13. Uwagi o zróżnicowaniu słowiańskiego obrządku pogrzebowego w Małopolsce w okresie 

plemiennym (do końca X w.) (w:) In silvis, campis ... et urbe. Średniowieczny obrządek 

pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N.

Kotowicz, Rzeszów-Sanok 2011, s. 59-77.

14 Kopce i cmentarzyska kurhanowe na Wyżynie Sandomierskiej (w:) Kurhany i obrządek 

pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., red. H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak, 

Kraków - Warszawa 2011, s. 235-254.

15. Nowe dane do badań nad cmentarzyskami wczesnośredniowiecznego Sandomierza,
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„Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego", t. 33, 2011, s. 

169-180 (wspólnie z M. Bajka).

16. Średniowieczne i nowożytne cmentarze Sandomierza (od początku XI do końca XVIII 

wieku), „Pamiętnik Sandomierski”, t. 4, 2012, s. 39-71.

17. „Obcy" we wczesnośredniowiecznym Przemyślu. Kim byli Węgrzy pochowani na tzw. 

cmentarzysku „staromadziarskim”przy ul. Rycerskiej ? (w:) „Funeralia Lednickie. 
Spotkanie 14", red. J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki, Poznań 2012, s. 295-311.

18 Geto-Dakowie nad dolnym Sanem ? Wyniki badań kopca nr 1 na cmentarzysku 

kurhanowym w Przędzelu (stan. 10), pow. Nisko, woj. podkarpackie. Przyczynek do 

badań nad zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym Podkarpacia w okresie rzymskim (w:) 

Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym 

średniowieczu, red. J. Gancarski, Krosno 2013, s. 61-85 (wspólnie z M. Kuraś).
19 Węgrzy w Przemyślu. Historia alternatywna (w:) Transkarpackie kontakty kulturowe w 

okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu, red. J. Gancarski, Krosno, s. 
453-488.

20. Średniowieczne płyty nagrobne z Ziemi Sandomierskiej z przedstawieniami mieczy, 

„Acta Militaria Mediaevalia", t. 9, 2013, s. 39-61.

21 Osadnictwo okolic Sandomierza w wiekach VIII-XIII (w:) Atlas Historyczny Miast 

Polskich, t. V. Małopolska, z. 2: Sandomierz, red. Z. Noga, Sandomierz 2014, s. 6.
22. Sandomierz przedlokacyjny (od VIII do XIII wieku) (w:) Atlas Historyczny Miast 

Polskich, t. V. Małopolska, z. 2 Sandomierz, red. Z. Noga, Sandomierz 2014, s. 7.

23. Zapomniani krzyżowcy. Zapomniane nagrobki. Płyty nagrobne z przedstawieniami 

mieczy z ziemi sandomierskiej (w:) Funeralia Lednickie. Spotkanie 16. Królowie i biskupi, 

rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 

2014, s. 357-374

24 Kilka uwag o zmianie słowiańskiej obrzędowości pogrzebowej na ziemiach polskich 

(przejściu od ciałopalenia do inhumacji) i jej związkach z recepcją chrześcijaństwa (w:) 

Funeralia Lednickie. Spotkanie 17. Cmentarzyska - relacje społeczne i międzykulturowe, 

red W. Dzieduszycki i J. Wrzesiński, Poznań 2015, s. 143-149.

Moje główne zainteresowania badawcze i związane z nimi osiągnięcia dotyczą 

studiów nad cmentarzyskami i obrządkiem pogrzebowym w pradziejach i średniowieczu, 

przede wszystkim na terenie Małopolski. W znacznej mierze opierają się one na wynikach 

prowadzonych przeze mnie badań terenowych, zarówno wykopaliskowych, jak i 

powierzchniowych. Najważniejsze stanowiska sepulkralne badane przeze mnie, to:
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- Złota, woj. świętokrzyskie - cmentarzyska kultur ceramiki sznurowej, złockiej, 

mierzanowickiej i groby późnośredniowieczne; tzw. kopiec Kwacała - prawdopodobnie 

pozostałość grobowca megalitycznego kultury pucharów lejkowatych wtórnie użytkowanego 

w średniowieczu (badania 2002-2004, 2012, 2013);

- Malice Kościelne, woj. świętokrzyskie - cmentarzyska z grobowcami megalitycznymi kultury 

pucharów lejkowatych, cmentarzyska kultur ceramiki sznurowej i mierzanowickiej (badania 

1996-1998);

- Pawłów, woj. świętokrzyskie - cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych z grobowcami 

megalitycznymi, groby w obrębie osady kultury pucharów lejkowatych (badania 1999-2003);

- Dylągówka, woj. podkarpackie - kurhan kultury ceramiki sznurowej (badania 1999-2000);

- Dacharzów, woj. świętokrzyskie - cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych; zespół 

kultowo-grobowy kultury trzcinieckiej (badania 1993-1995);

- Przędzel, woj. podkarpackie - cmentarzysko kurhanowe kultur ceramiki sznurowej i 

kurhanów karpackich (badania 1982, 1987, 2008);

- Kleczanów, woj. świętokrzyskie - ciałopalne cmentarzysko kurhanowe z VIll-X w. (badania 

1990-1991, 2011);

- Międzygórz, woj. świętokrzyskie - ciałopalne cmentarzysko kurhanowe z VIII-IX w. 

(badania 2006-2009);

- Stary Gaj, woj. lubelskie - ciałopalne cmentarzysko kurhanowe z VIIl-IX w. (badania 2008); 

- Sandomierz, woj. świętokrzyskie - cmentarzyska szkieletowe rzędowe z XI-XII w. i 

cmentarze przykościelne z XII-XVIII w., w tym przy kościele św. Jakuba i klasztorze 

dominikanów (1983-1986, 1990-1992, 2001-2008, 2011-2012).

W trakcie prowadzonych od lat 80.tych ub. wieku badań powierzchniowych na terenie 

obecnych województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego zlokalizowałem 

nieznane wcześniej cmentarzyska kurhanowe w Międzygórzu, Kleczanowie (oba w woj. 

świętokrzyskim) i Przędzelu (woj. podkarpackie) oraz pojedyncze duże kopce w 

Radoszkach, Dobrocinach, Nowej Wsi, Kolonii Konary, Podolu, Wojciechowicach, 

Janowicach. Malicach Kościelnych i Dziewkowie (wszystkie w woj. świętokrzyskim) oraz 

kurhan w Jaworniku Polskim (woj. podkarpackie). Jednocześnie sukcesywnie podejmowałem 

badania weryfikacyjne wybranych kurhanów, w dotychczasowej literaturze przedmiotu 

wiązanych najczęściej z okresem wczesnego średniowiecza. Przeprowadzone prace 

terenowe, w połączeniu z analizą wyników wcześniejszych badań zawartych w publikacjach i 

dokumentacjach archiwalnych, pozwoliły wykluczenie z listy przypuszczalnych 

wczesnośredniowiecznych stanowisk sepulkralnych rzekomych cmentarzysk kurhanowych w 

Ulanowie i Jeżowem, cmentarzyska kurhanowego w Przędzelu (wszystkie w woj. 
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podkarpackim) oraz kopców w Malicach Kościelnych, Gorzyczanach, Złotej, Nosowie, 

Dacharzowie, Święcicy, (wszystkie w woj. świętokrzyskim), które okazały się być bądź 

formami naturalnymi bądź obiektami pradziejowymi. Wyniki badań nad chronologią i funkcją 

zarówno dużych pojedynczych kopców, jak i mniejszych, tworzących cmentarzyska 

kurhanowe, na Wyżynie Sandomierskiej zostały podsumowane w artykule opublikowanym w 

2011 roku [14], Jednocześnie prowadziłem, podejmowane głównie ze względów 

konserwatorskich, badania cmentarzysk pradziejowych, głównie neolitycznych i z epoki 

brązu, których wyniki stały się punktem wyjścia do studiów nad obrządkiem pogrzebowym 

kultur pucharów lejkowatych [5, 6, 7] i trzcinieckiej [1] na Wyżynie Sandomierskiej oraz jego 

lokalną specyfiką, a także chronologią tej ostatniej kultury na tym terenie [11],

Podsumowaniem badań nad cmentarzyskami i obrządkiem pogrzebowym kultury 

pucharów lejkowatych na Wyżynie Sandomierskiej był opublikowany w 2008 roku artykuł [9], 

w którym nie tylko zebrałem wszystkie informacje na ich temat, ale postawiłem również tezę 

o istnieniu lokalnej specyfiki obrzędowości funeralnej ludności tej kultury na tym terenie, 

wyrażającej się: 1) istnieniem dwóch kategorii cmentarzysk: z grobami megalitycznymi i 

towarzyszącymi im grobami jednostkowymi płaskimi (charakterystycznymi dla starszej fazy 

tej kultury na tym terenie) i wyłącznie z grobami płaskimi jednostkowymi (w fazach 

młodszych) oraz sporadycznymi pochówkami w obrębie osad; 2) występowaniem 

grobowców megalitycznych na cmentarzyskach zazwyczaj parami (po 2 obiekty); 3) 

wznoszeniem na cmentarzyskach dużych obiektów o funkcjach grobowo-sakralnych i 

obrzędowych; 4) występowaniem specyficznych sposobów traktowania ciał części zmarłych, 

które można określić jako szeroko rozumiane praktyki „antywampiryczne”; 5) istnieniem 

zwyczaju obrzędowego „zamykania" użytkowania cmentarzyska, poprzez nakrywanie 

wszystkich grobów wspólnym kopcem (potwierdzonego jednoznacznie dla cmentarzyska w 

Malicach Kościelnych).

Po badaniach zespołu grobowo-obrzędowego kultury trzcinieckiej w Dacharzowie, w 

opublikowanej wspólnie z Haliną Taras monografii stanowiska [1], zasugerowaliśmy 

możliwość lokalnego przeżywania kultury trzcinieckiej na Wyżynie Sandomierskiej w głąb 

epoki brązu, nawet do początków okresu halsztackiego. Koncepcję tę, m.in. opartą na 

występujących na tym terenie specyficznych formach obrządku pogrzebowego, a także 

chronologii niektórych cmentarzysk określonej na podstawie dat C14 rozwinąłem w artykule 

opublikowanym w roku 2009 [11], Wskazałem w nim na możliwość lokalnego przetrwania na 

obszarze Wyżyny Sandomierskiej społeczności kultury trzcinieckiej co najmniej do schyłku 

epoki brązu a być może nawet w głąb okresu halsztackiego, a więc do czasów, gdy na 

terenach sąsiednich rozwijają się różne ugrupowania kultury łużyckiej. Wyrazem odrębności 
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ludności kultury trzcinieckiej na Wyżynie Sandomierskiej, która nie poddała się akulturacji ze 

strony otaczających ją społeczności kultury łużyckiej stosujących w większości płaskie 

pochówki popielnicowe było trwanie przy obrządku szkieletowym i chowanie zmarłych w 

różnego typu grobach zbiorowych o formach będących realizacją idei tzw. domów zmarłych.

Z kolei po badaniach cmentarzyska kurhanowego w Przędzelu w woj. podkarpackim 

oraz analizie materiałów z odkryć przypadkowych i dawniejszych prac wykopaliskowych 

niektórych stanowisk archeologicznych z Podkarpacia wysunąłem koncepcję epizodycznego 

pojawiania się niewielkich, wędrujących grup ludności kultury kurhanów karpackich w 

północnej części Kotliny Sandomierskiej, bądź nawet istnienia tu enklaw tej kultury w późnym 

okresie rzymskim, a być może nawet do przełomu okresu wędrówek ludów i wczesnego 

średniowiecza [18], Jeśli hipoteza ta została by potwierdzona w trakcie dalszych badań, 

uzyskalibyśmy nowy argument w dyskusji nad genezą obrządku kurhanowego na terenie 

wczesnośredniowiecznej Małopolski.

Jednak głównym przedmiotem mojego zainteresowania były cmentarze i obrządek 

pogrzebowy w Małopolsce we wczesnym średniowieczu i możliwości ich wykorzystania w 

badaniach nad zróżnicowaniem terytorialnym i społecznych ówczesnych społeczeństw. 

Jednym z elementów studiów nad tymi zagadnieniami była weryfikacja chronologii i funkcji 

tzw. wielkich kopców małopolskich (inaczej kopców typu krakuszowickiego), od czasu 

opublikowania w 1974 roku przez A. Żakiego „Archeologii Małopolski 

Wczesnośredniowiecznej”, uważanych za kurhany wczesnośredniowieczne z okresu 

plemiennego i traktowanych jako jeden z wyznaczników odrębności kulturowej Małopolski 

(por. m.in. A. Buko; Z. i S. Kurnatowscy, P. Urbańczyk).

Przeprowadzona przeze mnie analiza wyników dotychczasowych badań tych kopców, 

zapoczątkowana studiami nad pochodzeniem rzekomych tradycji i legend dotyczących tzw. 

kopca „Salve Regina” w Sandomierzu oraz interpretacją wyników jego rozpoznania 

archeologicznego [2] pozwoliła na postawienie tezy, że prawie wszystkie z nich to, bądź 

obiekty naturalne („kopce" Salve Regina w Sandomierzu i Tatarski w Przemyślu), bądź 

późniejsze - średniowieczne a nawet nowożytne - nasypy nie będące mogiłami (kurhanami) 

(„Księżycowa Mogiła” w Husynnem, kopiec w Solcy k. Przemyśla, kopiec w Krakuszowicach, 

tzw. kopiec Esterki w Krakowie, tzw. kopiec Jadwigi w Przemyślu), bądź też kurhany 

pradziejowe (tzw. kopiec Kwacały w Złotej i inne duże kopca z okolic Sandomierza). 

Ustalenia te zostały podsumowane w artykule opublikowanym w 2010 roku [10]. Nie można 

zatem mówić o istnieniu na terenie Małopolski grupy dużych kopców będących mogiłami 

ciałopalnymi z okresu wczesnego średniowiecza, zaś jedynym pewnym obiektem z tego 

czasu pozostaje kopiec Krakusa w Krakowie. Jednocześnie w artykule tym zaproponowałem 
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inną od dotychczas przyjmowanej, a więc grobowej, funkcję kopca Krakusa, wskazując na 

możliwość, że jest to kopiec „ceremonialny”, związany z rytami intronizacyjnymi. Zwróciłem 

również uwagę, że zarówno tzw. „Księżycowa Mogiła” w Husynnem, jak i kopiec w Solcy k. 

Przemyśla, to prawdopodobnie pozostałości średniowiecznych, wzniesionych na kopcach 

drewnianych budowli wieżowych - w przypadku Solcy zapewne o charakterze sakralnym.

Wyniki studiów nad obrządkiem pogrzebowym w starszych fazach wczesnego 

średniowiecza w Małopolsce, oparte w znacznej mierze na wynikach moich prac 

wykopaliskowych na cmentarzyskach ciałopalnych w Kleczanowie, Międzygórzu i Starym 

Gaju zostały podsumowane w artykule opublikowanych w 2011 roku [13], Zwróciłem w nim 

m.in. uwagę na zróżnicowanie obrządku pogrzebowego w starszych fazach wczesnego 

średniowiecza na terenie Małopolski, dotychczas traktowanej jako część jednolitej tzw. strefy 

kurhanowej (określenie H. Zoll-Adamikowej), jak również na możliwość wcześniejszej, 

niezależnej od postępów chrystianizacji, recepcji inhumacji. a jednocześnie lokalnie dłuższe 

przeżywanie się ciałopalenia. Wskazałem także na istnienie, w przypadku ciałopalnych 

pochówków kurhanowych z Wyżyny Sandomierskiej, pewnej lokalnej ich specyfiki 

wyrażającej się poprzez: 1) przewagę pochówków nakurhanowych bezpopielnicowych; 2) 

budowę kurhanów wyłącznie jako nasypów ziemnych, bez jakichkolwiek konstrukcji 

wewnętrznych w kurhanach; 3) praktykowaniem pochówków nakurhanowych cząstkowych i 

zbiorowych; 4) prawdopodobnym zwyczaju „sprzątania" nasypów kurhanowych i ich 

otoczenia, czego efektem jest znikoma ilość zabytków (m.in. fragmentów naczyń i 

przepalonych kości) odkrywanych w trakcie badań archeologicznych. Stanowi badań i 

charakterystyce obrządku pogrzebowego we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie (w 

międzyrzeczu Wisły i Bugu) poświęcony został artykuł opublikowanym w 2010 roku [12],

Do wątku możliwości wprowadzenia na niektórych terenach inhumacji wcześniej niż 

miała miejsce ich chrystianizacja, niezależnie od niej, powróciłem w ostatnio opublikowanym 

artykule [24], Wskazałem w nim, że inhumacja oraz pochówek na cmentarzu rzędowym 

mogły być traktowane jako wyróżnik kształtujących się słowiańskich elit plemiennych i 

wczesnopaństwowych, a ich wprowadzenie wynikało z chęci zbliżenia się, upodobnienia do 

znanych im z krajów sąsiednich podobnych grup możnych (nobiles) i zbrojnych (milites).

W oparciu o analizę rozmieszczenia nie przykościelnych cmentarzysk szkieletowych 

oraz najstarszych parafii w okolicach Sandomierza, w opublikowanym w 2004 roku artykule 

omawiającym struktury osadnicze w okolicach Sandomierza w początkach okresu 

„państwowego" wczesnego średniowiecza, postawiłem tezę, że nie przykościelne 

cmentarzyska rzędowe stanowiły centra a jednocześnie wyróżniki lokalnych zespołów 

osadniczych funkcjonujących w XI-XII wieku, których kontynuację stanowią późniejsze 
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terytorialne struktury parafialne [3], Została ona rozwinięta w kolejnym artykule, z 2007 roku, 

dotyczącym archeologicznych wyróżników społeczności lokalnych we wczesnym 

średniowieczu [8],

Nowym odkryciom dotyczącym cmentarzy średniowiecznych na terenie samego 

Sandomierza poświęcone był kolejny artykuł [15]. Podsumowanie dotychczasowych badań 

nad cmentarzami sandomierskimi stanowi artykuł opublikowany w 2012 r. [16], Zostały w nim 

zebrane wyniki wszystkich dotychczasowych badań cmentarzy średniowiecznych i 

nowożytnych (do końca XVIII w.) na terenie miasta. Przedstawiłem w nim również nową 

propozycję dotyczącą rekonstrukcji topografii wczesnośredniowiecznego Sandomierza, w 

tym przede wszystkim rozmieszczenia cmentarzy rzędowych (nie przykościelnych) 

względem terenów zamieszkałych, a także ich wielkości i zajmowanej przestrzeni. 

Cmentarze te, w świetle przeprowadzonych ostatnich badań, wydają się tworzyć 

wyodrębnioną strefę sepulkralną (cmentarną) na zewnątrz terenów zajętych przez 

zabudowę. Analogiczne układy przestrzenne można zaobserwować w innych dużych 

ośrodkach wczesno miejskich, takich jak Kraków, Wrocław, Poznań, czy Przemyśl. Ustalenia 

te, zaktualizowane w związku z nowymi odkryciami grobów wczesnośredniowiecznych na 

terenie Sandomierza, w formie skróconej, zostały przedstawione w artykułach, które weszły 

w skład części opisowej „Atlasu Historycznego Miast Polskich", t. V. „Małopolska", z. 2. 

„Sandomierz”, opublikowanego w roku 2014 [21, 22],

W ramach studiów nad średniowiecznym osadnictwem Małopolski podjąłem również 

zagadnienie możliwości identyfikacji pobytu na jej terenie grup ludności węgierskiej (czy też 

szerzej, wywodzącej się z terenów zakarpackich wchodzących w skład średniowiecznego 

państwa węgierskiego), jego chronologii i charakteru [4], Rozwinięciem tego tematu było 

przedstawienie, po szczegółowej analizie wyników dotychczasowych badań tzw. 

cmentarzyska staromadziarskiego w Przemyślu, hipotezy, że wbrew dotychczasowych 

poglądom, nie pochodzi ono z przełomu IX i X w. bądź początków X wieku, ale dopiero z 

początków wieku XI, zaś pochowani na nim mogli zostać Węgrzy, którzy zostali tu osadzeni 

przez Bolesława Chrobrego po wygnaniu ich z ojczyzny przez króla Stefana. Wchodzące w 

jego skład groby to nie niewielki cmentarz rodowy ale część większego cmentarza 

rzędowego nie przykościelnego istniejącego od przełomu X i XI w. do końca XII w. [17, 19], 

Zapewne również groby z Halicza - Kryłosu i Sądowej Wiszni, z elementami 

„staromadziarskimi” w wyposażeniu, dotychczas traktowane jako współczesne cmentarzysku 

z Przemyśla i mające wraz z nim być świadectwem podporządkowania sobie terenów na 

północ od łuku Karpat w końcu wieku IX bądź początkach wieku X przez Węgrów, należało 
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by w tej sytuacji datować i interpretować inaczej, na co również wskazałem w wymienionych 

wyżej publikacjach.

Przy okazji badań cmentarzami średniowiecznego Sandomierza, a także w związku z 

odkryciem w kościele św. Jakuba płyty nagrobnej z przedstawieniem miecza, podjąłem 

również studia nad możliwością identyfikacji pochówków nakrytych tego typu nagrobkami, 

znanymi dotychczas z ziem polskich, poza Sandomierzem, jedynie z Wąchocka, Radomia i 

Strzelina (łącznie 9 egzemplarzy), z rycerzami krzyżowymi - uczestnikami krucjat 

lewantyńskich lub połabskich, oraz nad symboliką tego typu przedstawień. Wstępne 

ustalenia na ten temat były referowane na konferencjach naukowych w Polsce (Opatów, 

Ledmca) i Rumunii (Sibiu), natomiast pełne opracowanie płyt nagrobnych z ziemi 

sandomierskiej z przedstawieniami mieczy wraz z analizą ich symboliki i możliwościami 

identyfikacji pochowanych pod nimi zmarłych zostało zaprezentowane m.in. w dwu kolejnych 

artykułach [20, 23], Wskazano w nich przede wszystkim, że przedmioty towarzyszące 

przedstawieniom mieczy na płytach nagrobnych, to nie - jak dotychczas przypuszczano - 

pastorały bądź włócznie, lecz laski pielgrzymie, co jednoznacznie wskazuje na ich związek z 

symboliką krucjatową, a w konsekwencji na możliwość identyfikacji osób pochowanych pod 

tego typu płytami nagrobnymi z uczestnikami wypraw krzyżowych. Występowanie tego typu 

nagrobków prawie wyłącznie na terenie średniowiecznej dzielnicy sandomierskiej (księstwa 

sandomierskiego) wskazuje na bardzo silną identyfikację lokalnego rycerstwa z ideą krucjat, 

zapoczątkowaną udziałem Henryka Sandomierskiego w wyprawie do Ziemi Świętej.

Kontynuacją studiów nad symboliką przedstawień na nagrobkach średniowiecznych 

jest oddany w tym roku do druku w „Acta Militaria Mediaevalia” artykuł na temat broni, scen 

walk, polowań i turniejów na nagrobkach (tzw. stećci) z Bałkanów [150], Na terenie Bośni i 

Hercegowiny oraz przyległych częściach Chorwacji, Czarnogóry i Serbii znajduje się 

największy w Europie zespół nagrobków średniowiecznych, z których część jest zdobiona 

różnorodnymi motywami rytymi lub płaskorzeźbionymi. Jednymi z najczęściej występujących 

są przedstawienia broni, a także sceny polowań i turniejów. Analiza tych przedstawień 

wskazuje, że stećci, z ich formami i symboliką mieszczą się w szerokim nurcie europejskiej 

plastyki sepulkralnej związanej z etosem rycerskimi chrześcijaństwem a jednocześnie są 

manifestacją odrębności lokalnej warstwy możnych i rycerzy, a także naśladujących ich 

innych grup społecznych, poprzez nawiązanie do różnego rodzaju miejscowych tradycji (od 

prowincjonalnorzymskich, poprzez słowiańskie, na bogomilskich kończąc). Manifestowana 

potrzeba odróżnienia się, podkreślania własnej odrębności była prawdopodobnie związana z 

próbami uniezależnienia się terenów Bośni i Hercegowiny kolejno od Bizancjum, Serbii,
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Chorwacji i Węgier a później utrzymania suwerenności w obliczu zagrożenia ze strony 

imperium otomańskiego.

5. Omówienie pozostałych dokonań naukowych

Drugim polem moich zainteresowań badawczych, częściowo zresztą związanym z 

problematyką obrządku pogrzebowego jako jednego ze źródeł do badań nad 

zróżnicowaniem terytorialnym, etnicznymi i społecznymi społeczeństw pradziejowych i 

średniowiecznych, jest osadnictwo północnej Małopolski, a więc historycznej Ziemi 

Sandomierskiej (wraz z Lubelszczyzną) i pogranicza polsko-ruskiego w średniowieczu, 

przede wszystkim zaś przejście od plemiennych do wczesnopaństwowych struktur 

osadniczych oraz kształtowanie się i rozwój ośrodków grodowo-miejskich na tym terenie.

Najważniejszą pracą dotyczącą tej problematyki jest, wspominany już wyżej, 

opublikowany w 2004 roku artykuł o osadnictwie w rejonie Sandomierza od końca X do 

końca XIII wieku [3], w którym opisałem zmiany struktur osadniczych na tym terenie od 

schyłku okresu plemiennego po powstanie wsi średniowiecznych znanych ze źródeł 

pisanych. Zagadnienia te znalazły również miejsce w tekstach i mapach przygotowanych na 

potrzeby Atlasu historycznego miast Polski, t. V, z. 2 - Sandomierz, do którego opracowałem 

części dotyczące osadnictwa okolicach Sandomierza oraz na terenie późniejszego miasta w 

średniowieczu [21, 22] oraz w artykule dotyczącym archeologicznych wyznaczników 

społeczności lokalnych [8],

Samemu Sandomierzowi poświęcona była wydana w 2005 roku książka 

„Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu” [27], w której przedstawiłem m.in. 

odmienne od dotychczasowych, koncepcje na temat jego rozwój przestrzenny między 

wiekiem VIII a połową wieku XIV, lokalizacji grodu książęcego z XI-XII wieku (a następnie 

jego translokacji na obecne Wzgórze Zamkowe), systemu obronnego, w tym najstarszych 

fortyfikacji miasta lokacyjnego. Problematyce najstarszych fortyfikacji miasta i grodu/zamku 

poświęcono zostały dwa artykuły [26, 29],

M.in. w oparciu o wyniki prowadzonych przeze mnie badań archeologicznych, w 

trakcie których odkryto i zadokumentowano pozostałości drewnianych fortyfikacji (co 

umożliwiło wykonanie pierwszych i jak dotychczas jedynych analiz dendrochronologicznych) 

oraz analizę dokumentacji archiwalnych zrekonstruowano w nich przebieg i formę 

najstarszych umocnień miasta lokacyjnego oraz ustalono, że - wbrew dotychczasowym 

przypuszczeniom - powstały one dopiero w latach 20.tych. XIV w.

Drugi ośrodek grodowo-wczesnomiejski, którym się zajmowałem to Opatów. Jeszcze 

końcu lat 90.tych XX w., w ramach programu badawczego „Polska w dobie Zjazdu 
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Gnieźnieńskiego” podjąłem badania weryfikacyjne na tzw. Żmigrodzie w Opatowie, których 

celem było wyjaśnienie funkcji tego miejsca, w tym weryfikacja hipotezy o istnieniu tu grodu 

oraz chronologii początków osadnictwa na terenie późniejszego miasta. Badania te, niestety 

nie przyniosły jednoznacznych wyników potwierdzających lub wykluczających istnienie w tym 

miejscu grodu, natomiast wykazały, że początki osadnictwa na terenie Opatowa nie są 

wcześniejsze niż koniec X w. Ponadto w ich trakcie zostały zadokumentować relikty rotundy 

z XI wieku - najstarszej fazy kościoła NMP. Swoje badania nad średniowiecznym Opatowem 

podsumowałem w artykule opublikowanym z 1 tomie pracy zbiorowej Studia nad rozwojem 

miasta i powiatu opatowskiego, pod red. R. Kubickiego i W . Saletry, Kielce 2013 [58],

Z kolei początków Lublina, przede wszystkim lokalizacji i chronologii grodu, dotyczy 

opublikowany w roku 2014 artykuł [65], w którym krytycznie odniosłem się do 

dotychczasowych ustaleń w tym względzie, wskazując nad nadinterpretowywanie a czasami 

pomijanie wyników badań wykopaliskowych przy formułowaniu różnych hipotez. Przede 

wszystkim zaś wykazałem w nim, że wyniki dotychczasowych badań archeologicznych 

pozwalają w sposób pewny mówić jedynie o jednym grodzie lubelskim, powstałym w drugiej 

połowie wieku XII na obecnym Wzgórzu Zamkowym, brak natomiast podstaw do 

przyjmowania istnienia starszych grodów w innych miejscach (plemiennego na Wzgórzach 

Staromiejskim lub Kirkut, wczesnopaństwowego na Wzgórzu Kirkut). Temat początków 

grodu lubelskiego i przekształcenia go w zamek, a także kwestię datowania i osoby 

fundatora murowanego donżonu kontynuowałem w kolejnym artykule [145],

W związku ze studiami nad strukturami osadniczymi średniowiecznej Małopolski 
podjąłem również badania wybranych grodzisk i tzw. zamczysk, których celem byłą przede 

wszystkim weryfikacja ich chronologii i funkcji. Poza prowadzonymi jeszcze w latach 80.tych i 
90.tych XX wieku badaniami grodzisk i tzw. zamczysk w Zdziechowicach, Tudorowie, 

Opatowie i Słupii Nadbrzeżnej, oraz weryfikacją różnoczasowych fortyfikacji w okolicach 

Tarnobrzegu, najważniejszym osiągnięciem dokonanym w ostatnich latach było ustalenie, że 

tzw. Zamczysko w Tursku k. Połańca, oraz grupa niewielkich obiektów ziemnych położonych 

w okolicach Mielca (Jaślany, Łysaków, Łysakowek, i inne), dotychczas uważanych za 

grodziska wczesnośredniowieczne, to w rzeczywistości obiekty nowożytne bądź nawet 

naturalne [31, 91],

Przy okazji w.w. badań weryfikacyjnych oraz studiów nad lokalizacją najstarszych 

grodów w Sandomierzu, Zawichoście i Lublinie, zainteresowałem się znaczeniem nazwy 

grodzisko, występującej zarówno w źródłach średniowiecznych jak i tradycji ludowej, a która 

- jak dotychczas zazwyczaj przyjmowali językoznawcy, historycy i archeolodzy - ma 
oznaczać zniszczony, opuszczony, dawny gród. Przeprowadzona analiza ponad 300 tego 

typu bądź zbliżonych nazw z terenu Polski, w powiązaniu z miejscami, które oznaczały bądź 
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oznaczają, wykazała że termin grodzisko w staropolszczyźnie oznaczał przede wszystkim 

teren ogrodzony, użytkowany rolniczo a nie pozostałości grodu bądź jakichś fortyfikacji, w 

związku z czym nie może być używany jako argument przy identyfikowaniu obiektów tak 

określanych z grodami z wczesnego średniowiecza [67],

W moich zainteresowaniach znalazło się również miejsce na związki osadnictwa z 
warunkami naturalnymi, w tym jego wpływowi na zmiany krajobrazu w średniowieczu i 

czasach nowożytnych. Do najważniejsze z dokonanych i opublikowanych ustaleń należy 
wykazanie, że wycinka lasów i objęcie wypasem łąk w dolinach rzek trwające od schyłku 

wczesnego średniowiecza doprowadziły do wtórnych procesów wydmotwórczych w dolinach 

Wisły i Sanu, oraz ustalenie ich bliższej chronologii, jak również zwrócenie uwagi, że część 

lasów na Wyżynie Sandomierskiej i w Górach Świętokrzyskich, traktowanych zazwyczaj jako 
pozostałości dawnej puszczy ma charakter wtórny [32, 52, 53],

Obecne moje zainteresowania, jeśli chodzi o problematykę osadniczą, koncentrują 

się na pograniczu polsko-ruskim w Małopolsce. Tematyce tej zostały poświęcone publikacje 

zarówno o charakterze syntetycznym, m.in. podsumowujące stan badań nad problematyką 

tzw. Grodów Czerwieńskich i samego Czermna [49, 54, 115], jak i opracowania wybranych 

zabytków z tego terenu [46], Ze studiami dotyczącymi tych zagadnień ma związek mój udział 
w projekcie Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody 

Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych i weryfikacyjnych, w ramach 

którego opracowałem wyniki badań archeologicznych zespołu grodowego w Czermnie 

prowadzonych w latach 1974-1997 przez ówczesną Katedrę Archeologii UMCS w Lublinie 

[152-155],

Kolejne pole moich zainteresowań, to zagadnienia ochrony i popularyzacji 
dziedzictwa archeologicznego. Pomijając różne artykuły o charakterze popularnonaukowym 
[83-139, 156, 157], wśród wartych uwagi dokonań należy wymienić zaangażowanie w 

opracowanie projektu tzw. archeoturystyki Ziemi Sandomierskiej, mającej popularyzować i 

promować dziedzictwo archeologiczne regionu [30, 39, 40, 51, 113] oraz publikacje 

dotyczące organizacyjnych, prawnych i finansowych aspektów ochrony zabytków 

archeologicznych. W tych ostatnich zawarłem m.in. krytyczną ocenę obowiązujących 

rozwiązań prawnych dotyczących biernej ochrony zabytków archeologicznych, ich 

zagospodarowania, jak również określających zasady finansowania badań ratowniczych [62, 
146],

Pełny wykaz publikacji oraz informację na temat działalności dydaktycznej i innych 

osiągnięć zawierają załączniki nr 3 i nr 4.
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