
 

 

 

Sprawozdanie z badań archeologicznych kopca w typie „Boża Męka” zlokalizowanego na 

działce 153/1 w miejscowości Przesławice gm. Koniusza powiat proszowicki. 
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Kaplice, zwane „Bożymi Mękami” to ważna część składowa krajobrazu Małopolski. W 

okolicach Krakowa oraz na południu  województwa świętokrzyskiego tego typu kaplic istnieje, 

po dziś dzień, kilkanaście. Wszystkie posiadają pewne cechy wspólne- trzon w formie słupa 

oraz ustawiony na nim zdobiony, płaskorzeźbiony, prostopadłościan ukazujący sceny śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jedna z takich kaplic znajduje się w miejscowości 

Przesławice, gm. Koniusza. Niestety, w związku z erozją, stan zachowania zabytku stale się 

pogarszał. Staraniami Małopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie właściciela pola, 

na którym znajduje się kapliczka i konserwator Barbary Wróbel, już niedługo, „Bożej Męce” 

zostanie przywrócony dawny blask. Kapliczka została zdemontowana i przekazana do 

konserwacji Stworzyło to możliwość przeprowadzenia badań archeologicznych, których celem 

było uzyskanie informacji co do przeszłości kopca, na którym stoi „Boża Męka” oraz ustalenia 

skąd pochodzą, widoczne w rozsypującym się nasypie kopca szczątki ludzkie.  

Prace, finansowane przez MWUOZ, wykonane zostały przez Pracownię Usługową 

GAJA oraz Instytut Archeologii UJ w listopadzie 2020 roku. Badaniami kierował dr Marcin 

Czarnowicz, a brali w nich udział: dr Barbara Witkowska, Adam Zahacki, Izabela Sterczewska, 

Dominika Wieder oraz wolontariusz reprezentujący Stowarzyszenie Bojowe Schrony 

Proszowice, Adam Psica.  

Badania prowadzono nieopodal miejscowości Przesławice (rys.1), w bezpośredniej 

bliskości drogi łączącej Koniuszę z w/w miejscowością. Teren objęty badaniami znajdował się 

na południowym stoku doliny rzeki Szreniawa, w miejscu, gdzie wytworzył się niewielki dolina 

o przebiegu z zachodu na wschód. Badany rejon znajduje się na obszarze podłoża lessowego, 

na którym występują czarnoziemy. Kapliczka usytuowana jest na niewielkim kopcu o 

wymiarach 5,40m x 7,86m (rys.2) o wrzecionowatym kształcie o osi przebiegającej z 

południowego-zachodu na północy-wschód. Obecny kształt nasypu, niewątpliwie wtórny, jest 

wynikiem wieloletniej erozji. 

Celem badań archeologicznych było rozpoznanie zasięgu cmentarzyska oraz 

wzajemnych relacji chronologicznych pomiędzy pochówkami ludzkimi a pomnikiem 

znajdującym się na szczycie kopca zlokalizowanego na działce 153/1 w miejscowości 

Przesławice gm. Koniusza. Od wielu lat, między innymi do urzędu ochrony zabytków, 

docierały informacje o wyorywaniu szczątków ludzkich na polu otaczającym kopiec. W 

związku z postępująca erozją jego stoków zaczęły pojawiać się,  tym razem w górnej części 

nasypu, kolejne fragmenty kości.. Prace związane z gruntowną renowacją kapliczki, co 

zaowocowało jej tymczasowym demontażem, stworzyły możliwość przeprowadzenia badań 



archeologicznych kopca i jego przyległości. Dodatkowo, w związku z koniecznością 

ponownego ustawienia „Bożej Meki” na szczycie wzniesienia, brano pod uwagę możliwość 

wykonania odpowiedniego fundamentu. Wiązało się to z koniecznością przebadania obszaru 

ewentualnych prac budowalnych. 

Prace archeologiczne podzielono na dwa etapy. W pierwszym wykonano badania nieinwazyjne 

obszaru okolic kopca, których celem było zlokalizowanie anomalii mogących świadczyć o 

istnieniu mogił. Prospekcja objęła swoim zasięgiem obszar 50x50 m. Zastosowano metodę 

geomagnetyczną. Równocześnie z badaniami geomagnetycznymi zaplanowano otwarcie 

wykopu, zlokalizowanego na szczycie kopca, o wymiarach 3x1m. W kolejnej fazie planowano 

przebadanie wcześniej odkrytych anomalii geomagnetycznych.  

Plan badań zakładał prowadzenie eksploracji mechanicznej, każdorazowo usuwając warstwę 

ziemi o miąższości 10 lub 20 cm. Poziomy pośrednie miały być dokumentowane 

ortofotograficznie, podobnie, jak uzyskane w trakcie badań profile wykopów. Materiał 

zabytkowy zbierany miał być z przyporządkowaniem do konkretnych warstw w ramach 

poszczególnych poziomów eksploracji, z nanoszeniem miejsca występowania na plan i 

trójwymiarowym namierzaniem za pomocą anteny RTK. Jamy grobowe planowano przebadać 

plastycznie. Zgodnie z założeniami, przed rozpoczęciem badań, stworzono cyfrowy model 

terenu badań oraz prowadzono prospekcję z wykorzystaniem wykrywacza metali.  

W miejscu prowadzenia prac nie prowadzono wcześniej badań archeologicznych. W bazie 

danych AZP nie ma informacji dotyczących znalezisk z tego obszaru, chociaż ślady osadnictwa 

pradziejowego odkryto na pobliskich wzgórzach. Informacje na temat kapliczki są dość skąpe. 

Wiadomo, że została wzniesiona w XVII wieku. Na karcie sporządzonej przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe - Krakowska Komisja Opieki nad Zabytkami1 

widnieje informacja, że kapliczka powstała w roku 1683. Oględziny pomnika nie wskazują, że 

gdziekolwiek widoczna była data,a na karcie brak jest informacji mówiącej skąd pochodzi takie 

datowanie zabytku. Natomiast dokumenty MWUOZ podają datę 1638, która w świetle 

zachowanych analogii wydaje się bardziej prawdopodobna. Wiadomo, że podobne kapliczki 

słupowe znajdują się w okolicznych gminach. Jedna z najbliższych i najlepiej znanych to 

proszowicka Boża Męka zlokalizowana przy wjeździe do tej miejscowości od strony Krakowa. 

Dwie kolejne znane są zterenów gminy Michałowice. Jedna zlokalizowana jest w Masłomiącej 

a druga w Woli Więcławskiej. Wszystkie wymienione tu zabytki pochodzą z podobnego 

 
1 Znak Lp. 3520  



przedziału czasowego. Zostały wzniesione w I połowie XVII wieku. Posiadają też podobne 

cechy stylistyczne. Takiego typu kapliczki znane są również z obszaru obecnego Krakowa. 

Odnaleźć je można chociażby na terenie klasztoru oo. Kamedułów czy ss. Karmelitanek 

Bosych. Na istnienie „Bożej Męki” w krakowskich Witkowicach oraz podkrakowskim Boleniu 

wskazywał już 1906 roku S. Tomkowicz2. Niestety w licznych opisach konserwatorskich, 

przygotowywanych często przez historyków sztuki, na próżno szukać informacji dotyczących 

kontekstu krajobrazowego kaplic. Nie ma, wobec tego, pewności ile z nich usytuowanych było 

na wzniesieniach. Znane są też przypadki przenoszenia „Bożych Męk” w inne miejsca.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w okolicach Krakowa znajduje się duża ilość kapliczek słupowych 

o analogicznym wyglądzie i porządku prezentacji scen pasyjnych. Można wydzielić pewien 

horyzont czasowy, w którym wszystkie kapliczki zostały wzniesione. Jest to okres j pomiędzy 

1620 a 1640 rokiem. Chociaż bardzo często podaje się różne przyczyny wznoszenia tego typu 

wotów- uratowanie z zarazy, jak w przypadku Proszowic, powrót w wojny, czy w miejscu 

bitwy jak w przypadku Stryszawy, albo też w miejscu cmentarza cholerycznego; to 

wyróżniające się dekoracją i wzniesione w podobnym okresie „krakowskie” kapliczki mogły 

powstać w wyniku jakiejś wspólnej akcji, czy jednego wydarzenia. W tym miejscu konieczne 

jest zgłębienie kontekstu społeczno-kulturowego epoki. Bardziej szczegółowe opracowanie 

tego zagadnienia zostało umieszczone w podsumowaniu wyników badań.  

Kapliczka z Przesławic wyróżnia się jedną cechą spośród krakowskich „Bożych Męk”- latarnię 

zdobiły wizerunki ewangelistów3 ustawione w narożnikach podstawy części dekoracyjnej. 

Analogiczne rozwiązanie znane jest z Winiar Dolnych4 oraz Starego Korczyna, powiat buski5. 

 Prowadzący badania nie natrafili na żadne informacje mówiące o pracach wykopaliskowych 

prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki w typie i „Boża Męka” stąd też przed 

rozpoczęciem badań nie posiadano informacji na temat samej konstrukcji kapliczki oraz jej 

możliwego kontekstu.  

Pogłębiona kwerenda doprowadziła natomiast do odnalezienia informacji dotyczących 

rozkopania w przeszłości samego kopca. Informację o tym fakcie podaje gazeta „Czytelnia 

 
2 Zob. S. Tomkowicz „Powiat Krakowski- Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej II” 1906. 
3 Do dziś niezachowane. Właściciel pola, pan Stanisław Łakomy, twierdzi, że ostatnie zachowane figury 

ewangelistów zostały zabrane przed laty przez proboszcza z Biórkowa. Informację tę potwierdzili też inni 
mieszkańcy Przesławic. Podjęto próbę kontaktu z parafią w Biórkowie- obecnie urzędujący proboszcz nic nie wie 
o sprawie, jednak obiecał rozpytać innych księży.  
4 Zwanych też od niedalekiej Wiślicy Winiarami Wiślickimi . 
5 E. Kwaśniewska “Kapliczki, figury, krzyże przydrożne”,;; Kwartalnik Społeczno - Kulturalnego Naddłubniańskie 

pejzaże Nr 2(22)/2009, str: 20-21.  



Niedzielna” z 27 kwietnia 1862 roku. Autor opisuje okolice Proszowic, wskazując, że w okolicy 

miejscowości znajdują się groby arian. Wzmiankowana w tym miejscu jest „Boża Męka” z 

traktu do Krakowa. Dalej autor podaje, że podobny kopiec, jak można sądzić również 

zwieńczony kapliczką, znajduje się w Przesławicach. Według informacji gazety został on 

rozkopany, w wyniku czego natrafiono na szczątki ludzkie, złoty pierścień oraz łańcuch, które 

przywłaszczył sobie miejscowy dziedzic6. Informację o istnieniu prawdopodobnych 

pochówków ludzkich w tym miejscu można znaleźć również na karcie zabytku przygotowanej 

przez PTTK7. Co ciekawe pamięć o tym, że w Przesławicach pochowano arian przeżyła w 

lokalnym społeczeństwie aż do dziś.  

Na kości ludzkie natrafiono podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 29 września 2020 

roku, w której uczestniczył kierujący badaniami archeologicznymi. Znaleziska koncentrowały 

się przede wszystkim po południowo-wschodniej stronie kopca. Ponadto liczne ludzkie kości 

widoczne były w  jego warstwie stropowej .  

Na etapie przygotowania prac archeologicznych analizowano też stare mapy.„Boża Męka” 

znajdowała się przy trakcie prowadzącym od strony Koniuszy w kierunku zabudowań 

folwarcznych w dolinie Szreniawy. W miejscu kopca droga rozwidlała się. Od głównego traktu 

odchodził mniejszy wiodący na zachód.  

 Kapliczka w Przesławicach widoczna jest już na najstarszych znanych mapach okolic 

Proszowic.  

 

 

 

Wyniki badań 

Łącznie podczas badań archeologicznych przebadano obszar o powierzchni 30 m2, natomiast 

prospekcji geomagnetycznej poddano teren o wymiarach 50x50 m. Założono trzy wykopy (rys. 

3):  

Wykop Lokalizacja Powierzchnia 

 
6 Czytelnia Niedzielna nr 17 z 27 kwietnia 1862, str. 133.  
7 PTTK- Komisja Opieki nad Zabytkami, Znak Lp. 3520 z 13 października 1984 roku. 



1 
Od szczytu kopca, w miejscu ustawienia kapliczki do 

podnóża wzniesienia w części południowo- zachodniej 

6m2 

2 Po południowo-wschodniej stronie kopca  8m2 

3 
W miejscu największej anomalii geomagnetycznej, około 

6m na zachód od kopca 

18m2 

 

Badania geofizyczne 

Obszar badań ulokowano tak, aby kopiec, na którym umiejscowiona jest  się kapliczka, 

znajdował się możliwie na środku obszaru.  Ponieważ od wschodu obszar badań ograniczał 

nasyp drogi rozpoznano znacznie większy teren po zachodniej stronie „Bożej Męki”,. Jedyną 

charakterystyczną anomalią uchwyconą podczas badań jest prawdopodobny relikt drogi 

ziemnej. Hipotetycznie antropogeniczne pochodzenie mogła mieć dość nieregularna anomalia 

zlokalizowana około 5-6 metrów na zachód od kopca. Znajdowała się ona w ciągu, większego 

odczytu przebiegającego zygzakiem wzdłuż krawędzi stoku doliny. Niestety nie udało się 

zlokalizować innych punktów, które można by wiązać z istnieniem na tym obszarze 

cmentarzyska. W wyniku prac geofizycznych zdecydowano się wytyczyć wykop po zachodniej 

stronie kopca tak, aby zweryfikować zauważoną tam anomalię (rys.4-5).  

 

Badania wykopaliskowe 

Jak wykazano powyżej zdecydowano łącznie o otwarciu trzech wykopów. Pierwszy z nich 

(wykop nr. 1) zlokalizowano na szczycie kopca. Początkowo planowano umiejscowić go 

dokładnie pod pomnikiem, jednak odkrycie fundamentu kapliczki zmusiły badaczy do 

przesunięcia go bardziej na południe. Ostatecznie wykop znajdował się na przedłużeniu 

zachodniej krawędzi podstawy kapliczki. Jego celem było uzyskanie profilu przez kopiec. 

Wykop nr 2 miał kształt prostokąta. Zlokalizowano go po południowo-wschodniej stronie 

kopca. Miejsce zostało wybranie nieprzypadkowo. W związku z negatywnym wynikiem prac 

geofizycznych zdecydowano się na otwarcie wykopu w miejscu, gdzie jak wskazywały 

zarówno wizja terenowa  i informacje od właściciela pola, koncentrowały się znaleziska kości 

ludzkich. Ostatni 3 wykop umiejscowiono około 5-6 m od kopca po jego zachodniej stronie. 

Prace w tym miejscu zostały podjęte celem weryfikacji anomalii widocznej na zobrazowaniu 

badań geomagnetycznych (por. rys. 3).  



W wyniku badań archeologicznych natrafiono łącznie na 12 warstw z tego 8 było pochodzenia 

antropogenicznego, z czego 2 nie posiadały zauważalnych granic (wypełniska jam grobowych) 

a pozostałe były pochodzenia naturalnego. Eksploracji poddano 3 obiekty archeologiczne, w 

tym jeden dołek posłupowy oraz dwa groby.  

 

Inwentarz obiektów oraz warstw przedstawia się następująco:  

Nr 

obiektu 
Lokalizacja Charakterystyka 

Kontekst oraz 

znaleziska 

Ob.1 Wykop 1 centralna 

część, na granicy 

kopca 

Obiekt zauważono na tle calca. 

Jest to niewielki dołek 

posłupowy, zachowała się 

jedynie  jego część przydenna  

W.11, brak 

znalezisk 

Gr. 1 Wykop 2, w części 

wschodniej  

Pochówek dziecka, wiek 5-7 lat, 

zmarły złożony twarzą w dół  

W.9, dwie monety 

odnalezione w 

ustach oraz 

kilkanaście 

małych 

paciorków, na 

które natrafiono 

podczas badań 

antropologicznych 

Gr.2  Wykop 2, w 

częśćvizachodniej 

Pochówek osoby dorosłej, 

niektóre partie ciała 

prawdopodobnie wyorane 

wcześniej.  

W.10, brak 

znalezisk 

 

Nr warstwy Lokalizacja  Charakterystyka warstwy 

1  Humus (czarnoziem) 

2  Podglebie 

3  Calec (less) 



4 Wykop 1, szczyt oraz stoki kopca Ciemnoszara bardzo sypka warstwa 

zawierająca przemieszane ludzkie 

szczątki 

5 Wykop 1, poniżej podstawy 

kapliczki 

Warstwa konstrukcyjno-niwelacyjna, 

wykonana z łamanej cegły 

zmieszanej z grubą zaprawą, 

stanowiła strop fundamentu kapliczki 

6 Wykop 1, poniżej podstawy 

kapliczki 

Fundament kapliczki, wykonany z 

kamienia łamanego  

7 Wykop 1, poniżej w.1 i w.4 oraz 

przecięta przez w.6  

Jasnoszara jednorodna warstwa 

stanowiąca jądro kopca, Warstwa nie 

zawierała zabytków.  

8 Wykop 1, 2 oraz 3 Bardzo ciemnoszara, smolista 

warstwa. Prawdopodobnie humus 

pierwotny. 

9 Wykop 2 część wschodnia  Wypełnisko jamy grobowej nr 1 

10 Wykop 2 część zachodnia Wypełnisko jamy grobowej nr 2 

11 Wykop 1, poziom zalegania calca  Wypełnisko dołka posłupowego.  

 

Wykop 1 

Prace na wykopie rozpoczęły się w momencie demontażu kapliczki. Już wówczas, nadzorując 

usunięcie podstawy kolumny, natrafiono na pierwsze kości ludzkie (rys. 6). Zalegały one w 

warstwie stropowej kopca (w.4), przylegając niejako do kamiennej podstawy. Po jej 

podniesieniu uwidoczniła się warstwa niwelacyjna (w. 5) wykonana z odłamków cegły oraz 

zaprawy wapiennej mieszanej z grubym piaskiem spółkowym (rys 7-9). Warstwa posiadała 

nieregularny spąg, stąd nie da się precyzyjnie określić jej miąższości. Można jednak przyjąć, 

że nie była ona grubsza niż od 5 do 10cm. Ewidentnie większa ilość zaprawy znajdowała się w 

górnej partii warstwy. Po odkryciu warstwy niwelacyjnej stało się oczywiste, że natrafiono na 

jej fundament. W takiej sytuacji nie ma konieczności wykonania nowej podstawy pomnika, a 

po jego konserwacji można bezpiecznie ustawić go w pierwotnym miejscu. Z tego względu 

postanowiono ograniczyć ingerencję w warstwy fundamentowe kapliczki. Planowany wykop 

przesunięto dalej na południowy zachód,tak, aby kontynuować eksplorację jedynie samego 

narożnika w.5. W związku z pogarszającą się pogodą w pierwszej kolejności wykonano mały 



wykop sondażowy, wielkości 1m x 1m. Podczas eksploracji w.4 natrafiono na kolejne kości 

ludzkie, bez widocznego układu anatomicznego. W wyniku prowadzonych prac udało się 

odkryć fundament pomnika. Był on o około 20 cm szerszy niż warstwa niwelacyjna (w.5) (rys. 

10). Fundament wykonano z kamienia łamanego najprawdopodobniej lokalnej proweniencji. 

Miąższość tej warstwy sięgała około 50-60 cm. Po ustabilizowaniu się pogody prace 

kontynuowano rozszerzając wykop w kierunku południowo-zachodnim. W związku z 

możliwością odkrycia kolejnych kości ludzkich eksplorację prowadzono szpachelkami. Już po 

pierwszych kilku ruchach natrafiono na fragment czaszki. Chcąc zbadać, czy nie mamy do 

czynienia z pochówkiem w układzie anatomicznym8 rozszerzono zakres prac poszerzając 

wykop zarówno w stronę wschodnią jak i zachodnią. Po odczyszczeniu okazało się, że 

natrafiono na skupisko kości ułożonych w sposób przypadkowy (poz. A-B) (rys. 11), 

aczkolwiek sprawiających wrażenie przynależności do jednej osoby. W jego skład wchodziły 

między innymi: czaszka, fragment kości piszczelowej oraz promieniowej. Kości długie nie 

posiadały zrośniętych nasad. Skupisko znajdowało się w  obrębie w.4. Po wykonaniu stosownej 

dokumentacji eksplorację kontynuowano.. Analogiczna sytuacja powtórzyła się w kolejnej 

warstwie (poz. B) (rys. 12). Odsłonięto dwie czaszki, z tym, że jedna była dużo gorzej 

zachowana oraz kilka fragmentów dłuższych kości. Szczątki ponownie znajdowały się w 

warstwie sypkiej ziemi (w.4). Przy kościach nie natrafiono na żadne przedmioty zabytkowe, a 

jedynie fragmenty „XX wiecznych naczyń szklanych”. Jedyny zabytek, który pochodzi z w.4 

został odnaleziony na południe od skupiska kości. Z racji swojego charakteru nie może być 

datownikiem dla tej warstwy. Mowa tu  o silniku pocisku Raketen Panzer Büchse Granat 4322 

(8,8 cm R PzB Gr. 4322) (rys. 13) wykorzystywanym w niemieckich rakietowych granatnikach 

przeciwpancernych Raketenpanzerbüchse Panzerschreck 54. Przesławice znajdowały się na 

zapleczu pozycji obronnej rozpościerającej się w dolinie Szreniawy. Walki w tym rejonie 

toczyły się w styczniu 1945 roku. W okolicy Koniuszy znajdował się silny punkt niemieckiego 

oporu.Według informacji uzyskanych od pana Stanisława Łakomego, w odległości kilkuset 

metrów od kapliczki znajdowane były liczne łuski armat czołgowych.  Silnik pocisku 

granatnika jest więc świadkiem walk, jakie toczyła Armia Czerwona z jednostkami III Rzeszy 

Niemieckiej. Prawdopodobnie pocisk trafił cel, którym był nacierający na Koniusze radziecki 

czołg. W wyniku eksplozji silnik pocisku odleciał i wbił się w kopiec u podnóża pomnika. Pan 

Adam Psica członek Stowarzyszenia Bojowe Schrony Proszowice, który pomagał zespołowi 

 
8 Czytelnia Niedzielna podawała, że jakoby pochówki znajdowały się w kopcu. 



archeologów w pracach, twierdzi, że jak do tej pory reprezentowane przez niego stowarzyszenie 

nie posiadało namacalnych dowodów użycia tej, jakże popularnej w armii III Rzeszy, broni9.  

Na kolejnych poziomach zalegająca wcześniej na powierzchni całego wykopu w.4 wypłyciła 

się odsłaniając humus (w.1) pokrywający pierwotnie szczyt kopca. W związku z charakterem 

tejże warstwy oraz z uwagi na pochyłość ścian kopca, zdecydowano się na kontynuowanie 

eksploracji uzyskując poz. C mniej więcej na wysokości poziomu pola uprawnego (280,00 m) 

(rys. 14). Poniżej w.1 natrafiono na kolejną warstwę, tym razem antropogenicznej natury. Była 

nią szara zbita warstwa stanowiąca jądro kopca (w. 7). Ani do poz. C ani głębiej nie natrafiono 

w niej na żadne zabytki archeologiczne. W.1 nadal widoczna była przy południowym krańcu 

wykopu. Sytuacja analogiczna do tej dostrzeżonej na poz. C kontynuowała się do poziomu J 

(rys 15-17), czyli przez kolejne około 140 cm. W części południowej widoczna była granica 

pomiędzy w.7 a w.1, przy czym od poziomu F granica pomiędzy warstwami przebiegała 

właściwie pionowo . Może to świadczyć o tym, że w trakcie istnienia kopca duże masy ziemi 

humusowej erodowały spływając w dół doliny i opierając się o ściany kopca. Powodowało to 

powolne „wtapianie” się nasypu, od strony południowej, w pole. Tłumaczy to też, dlaczego od 

strony kulminacji doliny teren jest wyższy niż po przeciwległej stronie kopca. Ponieważ 

nawarstwienia nie zawierały zabytków, a sytuacja w wykopie niewiele zmieniała się pomiędzy 

warstwami, dla przyspieszenia prac, eksplorację prowadzono ręcznie z wykorzystaniem łopat, 

warstwami o miąższości 20 cm, dokumentując co drugi poziom. Na głębokości około 276,65 

m n. p. m. (poz. J) natrafiono na nową warstwę. Była nią bardzo ciemnoszara smolista 

akumulacja próchnicowa oznaczona jako w. 8 (rys. 17). Mając na uwadze bezpieczeństwo osób 

pracujących w wykopie zaprzestano dalszej eksploracji ręcznej. W celu uzyskania poziomu 

zalegania calca (w.3) prace kontynuowano z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. Ostatecznie na 

w.3 natrafiono na poziomie około 275,70 m n.p.m. Na tle calca zarysowała się niewielka 

okrągła jama będąca reliktem dołka posłupowego (Ob.1) (rys. 18). Obiekt przecięto profilem. 

Zachowała się jedynie część przydenna dołka o miąższości dochodzącej do 5 cm. Zgodnie z 

zasadami sztuki zadokumentowano profil obiektu, jednak z uwagi na bezpieczeństwo 

ograniczono się jedynie do wykonania zdjęcia. Ob.1 występował przy końcu w. 7, w miejscu, 

gdzie ta stromo opadała w dół. Może to świadczyć o tym, że pal miał związek z kopcem, 

stanowiąc część jego konstrukcji. Tego typu rozwiązania znane były z kurhanów 

 
9 Na marginesie należy dodać, że w znajdującym się w odległości kilkudziesięciu metrów na północny- wschód od 

„Bożej Męki” w kolejnym kopcu pochowany został żołnierz WP Eryk Moryc ze 201 pułku piechoty, poległy 
najprawdopodobniej 6 września 1939 roku- informacja dzięki uprzejmości SBSP. W okolicy miały toczyć się 
wówczas ciężkie walki, jednak odnaleziony podczas naszych badań fragment pocisku nie pochodzi z września 
1939 roku, ponieważ RPzB 54 weszły do uzbrojenia jednostek III Rzeszy znacznie później.  



wczesnośredniowiecznych10. Na tym poziomie zakończono eksplorację nawarstwień w 

wykopie nr. 1, po czym zadokumentowano jego profil. Ponieważ szerokość wykopu była 

niewielka w porównaniu do długości profilu, bojąc się, że nie uda się wykonać odpowiednich 

zdjęć dla stworzenia ortofotomapy, ścianę wykopu zadokumentowano też rysunkowo. Profil 

przedstawia się następująco (rys. 19)- w spągu widoczny jest calec koloru żółtego będący 

zalegającym naturalnie na tym obszarze lessem. Nad nim znajduje się znacznej miąższości 

warstwa bardzo ciemnoszara (w. 8), będąca, jak się wydaje, naturalnym humusem powstałym 

przez akumulacje dużej ilości szczątków organicznych, również w środowisku zastoiskowo-

wodnym. W.8 stanowi podstawę nasypu kurhanu. Jego jądro wypełnia w.7, w części spągowej 

wymieszana z w.8. Po stronie południowej profilu widać, że w.7 od pewnego momentu opada 

prawie pionowo w dół. W tym miejscu ma ona styk z w.1 która ewidentnie eroduje z wyższych 

partii stoku doliny, napierając na kurhan. W części północnej w.7 przecinana jest przez 

fundament kapliczki słupowej (w. 6) natomiast w części stropowej tej warstwy ma ona styk z 

w.5 czyli warstwą niwelacyjną fundamentu. Na w.7 zalega w.1 stanowiąca pierwotny strop 

nasypu kurhanu. Warstwa ta dobiega do kamiennej podstawy kapliczki. Na w.1 znajduje się 

sypka, szara warstwa (w.4) zawierająca szczątki ludzkie wykopane z grobów znajdujących się 

u podstawy kopca. Prawdopodobnie oprócz obsypania kurhanu w części stopowej warstwą 4, 

wykonano również kilka wkopów, w których umieszczono kości. Hipotezę tę trudno 

udokumentować, gdyż styk warstw jest niewidoczny.  

 

Wykop nr. 2 (rys. 20) 

Kwerenda źródłowa oraz wizja lokalna wskazywały na możliwe występowanie pochówków 

ludzkich pod lub w bezpośredniej bliskości kopca, szczególnie po jego południowo wschodniej 

stronie. Chcąc zweryfikować, czy rzeczywiście kości ludzkie odnajdywane w górnej warstwie 

nasypu kopca pochodzą z tego obszaru, postanowiono założyć wykop sondażowy. Brano pod 

uwagę możliwość, że szczątki odnajdywane w humusie mogły tak naprawdę pochodzić z erozji 

kopca, szczególnie, że miąższość humusu w tym miejscu znacznie przekraczała poziom orki 

prowadzonej przez właściciela pola. Wykop 2 znajdował się w bezpośredniej bliskości kopca, 

na granicy obszaru zasiewu. Wykop posiadał pierwotnie wielkość 1,50 m11 x 4 m. Już po 

pierwszych 10 cm natrafiono na pierwsze kości ludzkie. Ponieważ wykop odhumusowywano 

 
10 Porównaj H. Zoll- Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, 

Wrocław 1979., 
11 Po docięciu profili de facto 1,60 m. 



mechanicznie, wstrzymano pracę koparki , a dalsze prace wykonano ręcznie. Powiększono też 

wykop w kierunku wschodnim, chcąc zyskać pewność, że kości ludzie nie kontynuują się w tę 

stronę. W wyniku dalszej eksploracji udało się ostatecznie odsłonić dwa, zachowane in situ w 

pozycjach anatomicznych, szkielety ludzkie. Oba spoczywały na głębokości 277,70-277,72 m 

n.p.m12 czyli około 19 cm poniżej poziomu gruntu. Odkryto szkielet dziecka (Gr.1), według 

wstępnej oceny antologicznej mającego około 5-7 lat, oraz osoby dorosłej (Gr.2), 

zlokalizowany po stronie zachodniej wykopu. Oba ciała ułożone były w jednej linii, zwrócone 

do siebie głowami. Szkielety spoczywały na osi wschód-zachód. Szkielet 1 miał głowę 

zwróconą w kierunku zachodnim, a szkielet 2 w kierunku wschodnim. Obaj zmarli pochowani 

zostali twarzami zwróconymi w dół, w pozycji na brzuchu. Gr. 2 był mocno zniszczony. 

Zapewne niektóre części szkieletu, jak czaszka czy fragmenty kończyn dolnych zostały 

wyorane wcześniej lub usunięte w trakcie akcji przeprowadzonej w XIX wieku. Nie można 

wykluczyć, że któraś z czaszek odkrytych w nasypie kopca należała doosoby pochowanej w 

Gr. 2. Nie udało się wyróżnić zasięgu jam grobowych, były one zupełnie niewidoczne na tle 

humusu. Pomiędzy pochówkami natrafiono na dwa metalowe przedmioty, będące 

prawdopodobnie skuwkami obcasów13. Kolejne zabytki odkryto w pomiędzy szczękami 

czaszki dziecka. Były to dwie monety oraz fragment metalowego przedmiotu. Na zabytki 

natrafiono już poza wykopem w trakcie odczyszczania kości przed analizą antropologiczną. W 

miejscu, gdzie miała znajdować się głowa szkieletu nr 2 wykrywacz metali dawał taki sam 

sygnał, jak w przypadku miejsca, gdzie następnie odkryto monety w Gr.1. Można zatem 

przypuszczać, że oboje zmarłych pochowano z zastosowaniem tych samych praktyk.Poniżej 

szkieletów prac nie kontynuowano..  

Zwyczaj tzw. obola zmarłych14, stosowany na prowincji jeszcze w początkach XX wieku, 

podobnie jak nietypowe ułożenie zwłok świadczą o zastosowaniu tzw. praktyk 

antywampirycznych15. Nie możemy wykluczyć jednak, że w tym przypadku nietypowy układ 

 
12 Niwelacja spągu grobu. 
13 Por. A. Gawlik I M. Czarnowicz  Restoring a Memory: The Case of Kowary Barrow (Lesser Poland, Poland) w: 

Ch. Horn, G. Wollentz, G. Di Maida i A. Haug [ed:], Places of Memory, Spatialised practices of remembrance from 
prehistory to today,  Oxford 2020, str. 118-129. 
14 O fenomenie tzw. obola zmarłych czytaj: L. Miechowicz, By pewniej i szybciej przeniósł się na tamten świat... 

Pieniądz jako element praktyk pogrzebowych na Mazowszu, Podlasiu i w Małopolsce w średniowieczu i czasach 
nowożytnych w: S. Cygan, M. Glinianowicz and P. Kotowicz (eds.), „In silvis, campis... et urbe”. Średniowieczny 
obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis 14, Rzeszów  2011, str. 
331–356; Ł. Miechowicz, Moneta jako przedmiot zabiegów magicznych w świetle źródeł etnograficznych z 
obszarów Polski, Wiadomości Numizmatyczne 2006 (2) vol. 182, str. 147-158. 
15 Sformułowanie praktyka „antywampiryczna” nie jest dość precyzyjne. Zmarłych chowano twarzą w dół nie ze 

strachu, że w nocy przylecą wyssać krew żyjących, ale w związku z różnego typu przesądami mówiącymi o tym, 



zwłok wiązał się z odmiennością procesu ich deponowania, czyli odstępstwem od starannego 

ułożenia pochówku na rzecz zachowania dystansu. Deponowanie ciał w pozycji na brzuchu jest 

częste w przypadku grobów masowych16,np. ofiar epidemii.  

Chociaż szkielety znajdowały się przy północnej krawędzi wykopu, nie można wykluczyć, że 

kolejne pochówki nie kontynuują się dalej na południe. Konieczne jest w tym wypadku 

kontynuowanie badań.  

Odnalezione zabytki wskazują, że pochówki można datować na okres nowożytny. Stan 

zachowania monet nie pozwala na dokładne ich wydatowanie przed podjęciem zabiegów 

konserwatorskich.  

Wykop nr. 3 (rys. 21) 

Po zachodniej stronie kopca, w miejscu pozytywnej anomalii geomagnetycznej, otworzono 

wykop sondażowy o szerokości 2,5 m. Na głębokości około 30-60 cm17 natrafiono na warstwę 

8 będącą w tej okolicy naturalnym humusem pierwotnym. Wykop pogłębiono w centralnej 

części mechanicznie, uzyskując na głębokości 276,07 calec. Analizując w oparciu o wynik 

badań wykopaliskowych zobrazowanie geomagnetyczne można stwierdzić, iż widoczna w tym 

miejscu anomalia jest częściąskładową większego, idącego zygzakiem odczytu będącego 

odzwierciedleniem naturalnego układu warstw geologicznych- w miejscu wypłycania się 

obecnie zalegającej na powierzchni warstwy ziemi próchnicznej pojawia się silniejszy sygnał 

pochodzący od pierwotnego humusu. W wykopie nie stwierdzono zalegania żadnych ruchomy 

bądź nieruchomych zabytków archeologicznych.   

 

 

Stratygrafia i chronologia 

Na pozostałości antropogeniczne natrafiono w dwóch wykopach- 1 oraz 2. Łącznie można 

wydzielić 5 faz w trakcie których doszło do uformowania ostatecznego wyglądu kopca „Boża 

Męka”  i terenów doń przylegajacych. 

 
że zmarły może powstać z grobu i oddziaływać negatywnie na żyjących, np. gryząc, czy podgryzając ich z grobu. 
Stąd też przyjął się zwyczaj wsadzania czegoś w usta- aby zająć je gryzieniem czegoś innego.  
16 Por. np. J. Niebylski Wielka wojna na nadwiślańskim przedpolu twierdzy Kraków w: K. Tunia [red.] Kartki z 

dziejów Igołomskiego Powiśla, Igołomia 2020: ryc. 17. 
17 W części północnej niwelacja poziomu gruntu 277,17, poziomu zalegania humusu pierwotnego 276,84; w 

części centralnej wykopu: 277,58 poziom gruntu, 276,95 poziom humusu pierwotnego. Calec na gł. 276,07. 



I- Wczesne średniowiecze.  

Bez wątpienia najstarszą przebadaną przez nasz zespół strukturą jest kopiec złożony z warstwy 

7. Usytuowano go na humusie pierwotnym. Kolejne epizody działalności człowieka, które 

zaobserwowano, wkopane były w w.1, która od wyższych partii stoku doliny Szreniawy 

erodowała, napierając i akumulując się przy ścianie kopca. Oczywiście kształt wzniesienia 

sugeruje istnienie w tym miejscu kurhanu, jednak w toku wykopalisk nie stwierdzono istnienia 

komory grobowej pod nasypem ani też nie zarejestrowano żadnych pochówków ułożonych w 

porządku anatomicznym w jego wnętrzu, co wyklucza możliwość interpretacji konstrukcji jako 

mogiły pradziejowej. Przeciwko pradziejowemudatowaniu kopca przemawiają również małe 

rozmiary pierwotnego nasypu. Wymiary najstarszych znanych pradziejowych kurhanów z 

obszarów Małopolski, czyli pochówków kultury ceramiki sznurowej, posiadają najczęściej 

średnice około 15 m18, natomiast kurhany epoki brązu są często nawet większe19. Uwagi te nie 

wykluczają jednak przyjęcia tezy o antropogenicznym charakterze kopca. Jego wymiary, 

średnica około 6 m, występowanie dołków posłupowych na krawędzi, brak komory grobowej 

oraz ulokowanie w strefie dolinnej; mogą sugerować, że mamy do czynienia w tym miejscu z 

kopcem grzebalnym z okresu wczesnego średniowiecza. Według Zoll-Adamikowej20, 

Małopolska znajduje się w strefie występowania kurhanów grupy 3: z ciałopalnym 

pochówkiem nakurhanowym. Podobne typy pochówków znane są z okolic Krakowa. W 

Chrobrzu, pow. pińczowski zespół P. Włodarczaka oraz P. Jarosza przebadał dwa kurhany tego 

typu datowane na podstawie radiowęgla C14 na V-VI w AD. W tym wypadku kopce miały 

podobna średnicę do kurhanu odkrytego w Przesławicach. Pole kurhanowe odkryto też w 

Kornatce, pow. myślenicki. Tamtejsze kopce, mające średnicę około 8 m datowane są na czasy 

od VII- IX w. AD. Zatem wysoce prawdopodobne jest, że przed połową X wieku w 

Przesławicach powstał kurhan, obwiedziony u podnóża palisadą, na szczycie którego 

umieszczono naczynie z prochami zmarłego. Kolejne stulecia doprowadziły do zatarcia śladów 

średniowiecznej konstrukcji kurhanu- erozja doprowadziła do jego częściowego przysypania a 

ślad po urnie stał się niewidoczny. Datowanie kopca na czasy wczesnego średniowiecza to 

jedynie hipoteza zaprezentowana przez badaczy, którzy zdają sobie sprawę, że nie natrafili na 

żadne zabytki związane chronologicznie z opisywanym okresem a swoje przekonanie budują 

na podstawie samej konstrukcji kopca, jego wielkości i lokalizacji. Ważnym argumentem jest 

też obserwacja stratygraficzna dokonana w wykopie 1- najprawdopodobniej nowożytne 

 
18 Zob. P. Włodarczak, Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków 2006, str. 50. 
19 Por. J. Kruk , Studia nad neolitem wyżyn lessowych. Wrocław 1973, str. 62. 
20 H. Zoll- Adamikowa, op. cit. 



pochówki, związane, w jakiś sposób, z „Bożą Męką” zalegają w warstwie, która została 

zdeponowa dużo później niż powstał sam nasyp kopca.  

II- Okres nowożytny (początek XVII wieku?) 

Na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie określić, czy najpierw na kurhanie postawiono 

kapliczkę, czy też zaczęto w jego bezpośredniej bliskości grzebać zmarłych. Być może 

rozwiązanie tej zagadki przyniosą monety znalezione w ustach dziecka (Gr.1) pochowanego u 

podnóża kopca. Hipoteza badawcza zakłada, że pierwsze pojawiły się jednak pochówki, a 

dopiero po jakimś czasie upamiętniono zmarłych, ustawiając na szczycie kopca kapliczkę. 

Jednakże szczątki, na które natrafiono podczas badań, nie są zwykłymi pochówkami. Osoby 

złożono do grobu nie na cmentarzu parafialnym, a w pewnej odległości od osady, na rozstaju 

dróg. Może to wskazywać na istnienie w tym miejscu, wymienianego w „Czytelni Niedzielnej” 

cmentarza arian. Chociaż obrządek nie wskazuje na pochówek w rycie ariańskim to przykład 

cmentarza w Szydłowie pokazuje, że początkowo wykorzystywany przez arian, obszar stał się 

miejscem grzebania samobójców oraz osób nieakceptowanych przez lokalną społeczność 

zupełnie zmieniając swój pierwotny charakter21. Do pewnego stopnia kurhan wraz z kapliczką 

przypomina wyglądem tajemnicze miejsce zlokalizowane w nieodległym Sancygiowie. Mówi 

się, że na wzgórzu, gdzie na kamiennej bazie ustawiono ośmioboczną, przełamaną kolumnę, 

mieści się grób rodziny Sancygniowskich herbu Jelita. W tamtym czasie, czyli na przełomie 

XVI i XVII wieku miejscowość była ośrodkiem ariańskim22. Takiegoż wyznania mieli być też 

pochowani na wzgórzu członkowie szlacheckiej rodziny. Miejsce to nie było badane 

archeologicznie, stąd też trudno jednoznacznie stwierdzić, ile prawdy jest w ludowych 

domysłach. J. Tazbir23, badacz zwyczajów i dziejów arian w Polsce, wskazuje na praktykę 

częstego określania wszelkiego rodzaju nieznanych czy nieoznaczonych, znajdujących się poza 

obrębem cmentarza parafialnego pochówków epitetem „groby arian”. Niepokoje religijne 

szargające II Rzeczpospolitą, a w szczególności nagonka na braci polskich, jak określano 

wyznawców arianizmu w Polsce, doprowadziły do bardzo pejoratywnego odbioru ich 

działalności w świadomości społecznej. J. Tazbir wskazuje, że wszelkie cmentarzyska, o 

których nie istniała pamięć społeczna, a które zostały przypadkowo odkryte zwyczajowo 

określano mianem pochówków ariańskich. Czy zatem możemy mieć do czynienia z takim 

cmentarzem Przecławicach? W naszej ocenie oznaczenie grobu „Bożą Męką” oraz znalezienie 

 
21 Por. R. Kuc, Cmentarz ariański czy wisielowski, Kurier Ziemi Szydłowskiej 3/2004 (XXVII), str. 18-22. 
22 J. Szymański, Szlakiem Braci Polskich. Przewodnik turystyczny po Kielecczyźnie, Kielce 1962 str. 152.  
23 J. Tazbir, 1993, Rzekome zbory i grobowce braci polskich, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 38, 

str. 175-185. 



podczas rozkopywania grobów w XIX wieku złotych przedmiotów, o czym donosi „Czytelnia 

Niedzielna”, wskazuje, że nie były to groby socynów. Jak wiadomo w tradycji tego odłamu 

chrześcijaństwa ludzie nosili się przeważnie skromnie i nie chowano ich z kosztownościami. 

Wiele wskazuje na to, że w przypadku Przesławic doszło do opisywanego przez J. Tazbira 

procesu nadania określenia „ariańskie” odkrytym przypadkiem na polu pochówkom ludzkim, 

o których genezie nikt we wsi nie wiedział. Trzeba jednak przyznać, że nazwa ta zakorzeniła 

się w lokalnej świadomości na tyle  mocno, że funkcjonuje do dnia dzisiejszego.  

Obaj odnalezieni zmarli zostali pochowani twarzami w dół, a w ustach przynajmniej jednego z 

nich natrafiono na monety. Takie ułożenie ciała sugeruje zastosowanie tzw. praktyk 

antywampirycznych. Nie można jednak wykluczyć, że zmarłych z jakiś względów, np. 

epidemicznych, pochowano w pośpiechu, co podkreśla też głębokość mogiły- pochowanie 

zmarłych tuż pod powierzchnią ziemi. Chcąc ograniczyć kontakt z ciałem zmarłego, jego 

szczątków nie układano, a po prostu wrzucano do grobu. Może to sugerować, że w przypadku 

Przesławic mamy do czynienia z mogiłą osób zmarłych w wyniku epidemii, lub też 

przynajmniej, z miejscem pochówku osób wykluczonych, z jakiś względów, z możliwości 

pochówku na cmentarzu parafialnym. Jednak trudno wyobrazić sobie, żeby dziecko w wieku 

około 5-7 lat, które zapewne zostało już wcześniej ochrzczone, było traktowane jak samobójca. 

To może przemawiać za hipotezą o istnieniu w tym miejscu grobów epidemicznych. XVII wiek 

to czas, kiedy ziemie Małopolski były dotykane przez epidemie różnych chorób niezwykle 

często. Powszechnie mówi się o epidemiach dżumy, jednak opisy z tamtych czasów są dalece 

nieprecyzyjne. Nie można, wobec tego, wykluczyć, że patogenem dziesiątkującym 

społeczeństwo Krakowa i jego okolic były inne choroby jak chociażby ospa czy bardziej 

zjadliwe odmiany grypy24. Jeśli kurhan w Przesławicach został rzeczywiście wykorzystany 

jako miejsce pochówku ofiar epidemii, można, wobec tego, mówić o pewnej praktyce 

wykorzystania dawnych kopców grzebalnych do organizacji epidemicznych miejsc 

pochówków. Od dawna mówi się, że prawdopodobnie będąca kurhanem proszowicka „Boża 

Męka” skrywa ciała zmarłych w wyniku szerzącej się zarazy. Na taką samą praktykę, jednak 

bez zachowanego upamiętnienia w postaci kapliczki słupowej, natknęli się archeolodzy z UJ 

prowadzący badania na kurhanie w nieodległych od Przesławic Kowarach25. W tym wypadku 

zmarłych pochowano wkopując się w partię szczytową kopca datowanego na epokę brązu. 

 
24 Szerzej o epidemiach w Krakowie i okolicach czytaj w: A. Karpiński,, W walce z niewidzialnym wrogiem. 

Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-
ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.  
25 Zobacz Por. A. Gawlik,  M. Czarnowicz op. cit., str. 118-129. 



Pochówki epidemiczne  w Kowarach datowane są na wiek XVII, na co wskazywały znalezione 

przy jednej z pochowanych, podkówki do butów.  

Nie można zupełnie wykluczyć również  hipotezy, że pochowane osoby zostały zamordowane 

a ich ciała na szybko ukryte. Wiek XVII to czas dużych niepokojów, Jednak zachowanie się 

monet wyklucza raczej rabunkowy charakter tej akcji.  

a chwilę obecną nie można ustalić przyczyny zgonu odnalezionych osób. Być może taką 

wskażą badania antropologiczne prowadzone pod kierunkiem dr hab. Anity Szczepanek. Być 

może konieczne okaże się wykonanie badań bakteriologicznych, celem określenia możliwych 

patogenów, które przyczyniły się do zgonu. Ze wstępnych oględzin zwłok, można powiedzieć 

jedynie, że kości jednego z osobników odkrytych w nasypie kurhanu noszą ślady 

zaawansowanego stadium  kiły.  

Wydaje się, że groby koncentrowały się jedynie  po stronie południowo- wschodniej kurhanu. 

Na tym etapie badań nie można jednak wykluczyć, że pochówki kontynuują się także po stronie 

północnej i wschodniej. Po stronie zachodniej, gdzie wykonano wykop 3 oraz gdzie znajdowała 

się końcówka wykopu 1 nie stwierdzono występowania zwłok.  

 

III- Okres nowożytny, 1638- ustawienie kapliczki „Boża Męka”.  

Jedyną pewną cenzurą dla wydarzeń, które rozgrywały się w Przesławicach jest ustawienie na 

kopcu kapliczki. Miało to mieć miejsce w roku 163826. Przedmiotowy zabytek był kapliczką 

słupową w typie „Boża Męka” (rys. 23-27). Pomnik ustawiono na kamiennym fundamencie 

wkopanym w szczyt kopca kurhanu, nieznacznie przesuwając go w stronę południową 

względem środka wzniesienia. Nie można wykluczyć, że przesunięcie jest jedynie pozorne i 

ma związek z rozkopaniem fragmentu nasypu podczas poszukiwań prowadzonych przez 

lokalną ludność w XIX wieku. Wysokość pomnika od podstawy do szczytu hełmu to 4 m27. 

Kapliczka wspiera się na kamiennej bazie wysokości 40 cm, która pierwotnie wystawała 

znacznie ponad poziom gruntu. W jej centralnej części wykonano okrągłe zagłębienie, w 

którym osadzono trzon w postaci kolumny gładkiej, bez kanelur. Wpust trzonu w podstawę 

maskuje dostawiana z czterech części baza w formie plinty i torusa. Kolumnę wieńczy kapitel 

 
26 Według danych pozyskanych na etapie kwerendy   z karty zabytku MWUOZ.  
27 Niwelacja podstawy: 279,59, niwelacja szczytu wyliczona na podstawie modelu 3D- 283,59m n.p.m. Chełm 

latarni wieńczył krzyż, który odnaleziono podczas jednej z konserwatorskich wizji lokalnych. Wysokość 
obliczona bez krzyża na szczycie.  



stylizowany na głowicę koryncką. W części centralnej, zamiast palmety, umieszczono 

manieryzujące przedstawienie głowy aniołka (putto). Na kapitelu ustawiono latarnię w postaci 

prostopadłościanu o dekorowanych płycinach. Posiadają one kształt prostokątny o zaokrąglonej 

górnej krawędzi. Wszystkie przedstawiają sceny figuralne związane z motywami pasyjnymi. 

Od strony wschodniej widoczne jest ukrzyżowanie (rys. 24), od północy- biczowanie (rys. 27), 

od zachodu- modlitwa w ogrójcu (rys. 26). Najgorzej zachowana jest dekoracja od strony 

południowej. Bazując na zachowanych analogiach można przyjąć, że widniało tam 

przedstawienie  św. Weroniki z chustą lub koronowanie koroną cierniową (rys. 25). Ważne jest, 

że w przedstawieniu sceny biczowania widoczne są wciąż pozostałości muszli zdobiącej 

półkoliste zakończenie płyciny dekoracyjnej. Jest to jeden ze stale powtarzających się 

elementów występujących w dekoracji płaskorzeźbionej kapliczek w typie  „Boża Męka”. W 

narożnikach kapitelu kolumny ustawiono podobizny ewangelistów. Figury nie zachowały się 

do naszych czasów. Prawdopodobnie ostatnia lub ostatnie dwie zostały zabrane przez 

proboszcza parafii w Biórkowie. Wygląd postaci można odtworzyć na podstawie zachowanych 

analogii. Kapliczkę nakrywa hełm w kształcie kopuły o podstawie w formie sześciokąta 

foremnego, zwieńczony kulą. Zdobi go wypukły relief w kształcie rybiej łuski. Hełm stoi na 

gzymsie odpowiadającym kształtem zwieńczeniu kapitelu kolumny. Posiada zdobienia w 

kształcie uskrzydlonych głów aniołków umieszczonych na środku każdego z boków gzymsu.  

Mianem „Bożych Męk” określane są kapliczki z przedstawieniami scen pasyjnych. 

Jednym z najczęściej pojawiających się na nich motywów jest św. Weronika z chustą. 

Prowadząc kwerendę przed początkiem badań, udało się zlokalizować co najmniej kilkanaście 

tego typu zabytków tylko na terenie województwa małopolskiego. Już na pierwszy rzut oka 

widać, że mianem „Bożych Męk” określa się zarówno kapliczki słupowe posiadające sceny 

pasyjne umieszczone w płyciznach podstawy kolumny jak i te, które posiadają zdobioną 

latarnię. Niektóre posiadają jedynie sceny figuralne, a inne wzbogacone są o przedstawienia 

narzędzi, jak np. w przypadku kapliczki z Jeleśni. Niektórzy włączają w obręb tej grupy 

również inne, słupowe upamiętnienia z figuralnym przedstawieniem Męki Pańskiej czy 

Chrystusa upadającego pod Krzyżem. Kapliczki miały być ustawiane z różnych względów. 

Najczęściej mówi się o nich jako o wotach za uratowanie z epidemii czy ocaleniu z pożogi 

wojennej. Jednak z całego grona różnorakich przedstawień, jak się wydaje,  można wydzielić 

grupę XVII wiecznych „Bożych Męk”, posiadających bardzo zunifikowany porządek 

przedstawień, podobną budowę i, jak się wydaje, wspólny warsztat, które je wykonywał. 

Wykaz kapliczek przedstawia poniższe zestawienie: 



 

L.p. Lokalizacja  Kontekst Konstrukcja Układ scen Datowania Komentarz 

1 Stary Korczyn Przy drodze za 

obecnym cmentarzem 

parafialnym. Kapliczka 

położona na wyraźnym 

kopcu na podstawie 

kamiennej  

Na podwójnym postumencie, 

trzon kolumny, czworoboczny w 

przekroju, wieńczy kapitel 

stylizowany na kapitel koryncki. 

Latarnia nakryta daszkiem 

czterospadowym zwieńczonym 

figurą. Daszek wspierają postacie 

ewangelistów.  

Sceny w płycinach 

nieczytelne 

1666  Jest zdecydowanie najbliższą 

analogią do kapliczki z Przesławic. 

KONIECZNA INTERWENCJA 

KONSERWATORSKA, ponieważ 

kapliczce grozi zawalenie!!! 

2 Winiary Dolne 

k/ Korczyna 

Przy drodze Kraków- 

Sandomierz, na 

skrzyżowaniu przed 

Winiarami  

Baza analogiczna do podstawy 

kapliczki ze Starego Korczyna, 

kolumna w przekroju kwadratowa 

zwieńczona kapitelem z 

uskrzydlonymi główkami 

aniołków. Latarnia z wyraźnymi 

scenami w płycinach, zwieńczona 

czterospadowym daszkiem, w 

narożniku postaci aniołów a na 

szczycie NMP(?). Daszek 

wspierają postacie ewangelistów.  

S – ukrzyżowanie 

W – biczowanie 

N – św. Weronika  

E – upadek pod 

krzyżem 

 

 Bardzo dobrze zachowane postaci 

ewangelistów, na podstawie których 

można zrekonstruować figury do 

kapliczki w Przesławicach.  

Wykonanie obu kapliczek z okolic 

Korczyna przypisuje się 

warsztatowi pińczowskiemu 

prowadzonemu przez uczniów 

Santiego Gucci. 

3 Piasek Mały Ustawiona na 

prywatnej posesji we 

wsi  

Owalna kolumna o czworokątnej 

niewielkiej podstawie. Kapitel 

stylizowany bardziej na joński z 

uskrzydlonymi główkami 

aniołków pośrodku każdego z 

Latarnia przedstawia 

sceny pasyjne, ale też 

św. Andrzeja czy 

NMP. Materiał wokół 

XVII Zdecydowanie ten sam warsztat co 

kapliczek z Winiar i Starego 

Korczyna 



boków. Ten sam motyw 

powtórzony na podstawie daszku. 

Daszek czworoboczny 

analogiczny do przykładu z 

Winiar. Kapliczka mniej zdobna- 

zamiast ewangelistów w 

narożnikach ustawiono 

„kariatydy” a elementy 

geometryczne zajęły miejsca 

aniołków, brak też figury 

wieńczącej daszek. Daszek 

pokryty rybia łuską.  

postaci wybrany jest 

bardzo głęboko.  

4 Proszowice 

„Boża Męka” 

Przy wyjeździe z 

miasta w stronę 

Krakowa 

Na kopcu, tradycja 

głosi, że jest to miejsce 

pochówku 

epidemicznego 

Kolumna prostopadłościenna z 

kanelurami, latarnia prosta nakryta 

prostym daszkiem, podstawa 

latarni czworoboczna z 

uskrzydlonymi główkami aniołów 

w narożnikach. Płyciny półokrągłe 

w partii górnej  

S- scena 

ukrzyżowania;  

E- ukrzyżowanie z 

symbolem Golgoty;  

N- 

zmartwychwstanie;  

W- Chrystus Bolesny 

1632? Kopiec antropogeniczny. Kapliczka 

wg. H. Pomykalskiego z kamienia 

pińczowskiego 

5 Masłomiąca Przy drodze, 

prawdopodobnie 

przeniesiona 

Kapliczka odtworzona, oryginalna 

latarnia z płaskorzeźbionymi 

płycinami  

S- modlitwa w 

ogrójcu 

E- biczowanie 

N- ukrzyżowanie 

W- koronowanie 

koroną cierniową 

1638 Kamień pińczowski, ten sam 

warsztat co kapliczka w Woli 

Więcławskiej 



6 Wola 

Więcławska 

Kapliczka w rękach 

prywatnych pierwotne 

miejsce ustawienia 

nieznane 

  - modlitwa w 

ogrójcu 

  - biczowanie 

 - ukrzyżowanie- 

koronowanie koroną 

cierniową 

1638 Cechy warsztatowe wskazują na 

wykonanie jej w tym samym 

miejscu co kapliczki z Masłomiącej 

7 Boleń Obiekt zniszczony   Kolumna okrągła, latarnia nakryta 

ostrosłupowym daszkiem  

  - biczowanie 

  - modlitwa w 

ogrójcu 

  - cierniem 

koronowanie 

  - ukrzyżowanie 

1632-1648, za 

panowania 

Władysława 

IV, wg. S. 

Tomkowicza 

W scenie biczowania widoczna 

muszla, kapliczka zniszczona, 

prawdopodobnie latarnia znajduje 

się pod asfaltem drogi  

8 Witkowice Kraków ul. 

Dożynkowa, Na 

wyniosłości terenu 

ponad obecną drogą, 

być może na 

niewielkim kopcu 

Prawdopodobnie istniały dwa 

kwadratowe stopnie, na których 

wspierała się okrągłą w przekroju 

kolumna. Latarnia nakryta 

czterospadowym daszkiem  

S – biczowanie 

W - ukrzyżowanie 

N – inskrypcja 

E – św. Weronika 

Widoczna data 

163Z, 

kapliczkę 

„poprawiono” 

w 1833, 

fundacja może 

być zarówno 

1632 jak i 

1638 

Wydaje się, że podczas poprawiania 

kapliczki w 1833 zmieniono 

nieznacznie wygląd latarni.  

9 Wiślica Ustawiona na Placu 

Solnym  

Kapliczka ustawiona na 

niewielkim kopcu na wysokim 

postumencie, kolumna 

czworoboczna w przekroju. 

    II poł XVII  Wykonanie wskazuje, że może być 

wcześniejsza 



Latarnia nakryta ostrosłupowym 

daszkiem, 

10 Zborów Ustawiona przy obecnie 

głównej drodze we wsi, 

na południe od pałacu  

Kapliczka stoi w skrajni szosy. 

Trzon kwadratowy, latarnia 

nakryta daszkiem 

czworospadowym, na środku jego 

podstawy widoczne uskrzydlone 

główki aniołków 

 - modlitwa w 

ogrójcu- biczowanie - 

ukrzyżowanie 

 

XVII w Być może nie stoi w oryginalnym 

miejscu 

11 Koniecmosty Przy drodze 

Koniecmosty- 

Kamienna, ustawiona 

na niewielkim nasypie 

na nieoranym 

fragmencie pola 

Kolumna okrągła w przekroju, 

złożona z bloków. Latarnia 

nakryta ostrosłupowym daszkiem  

Brak informacji o 

zdobieniu latarni 

1541? 

Niektóre 

źródła podają, 

że XVII w.  

Wapień pińczowski, ustawienie 

sugeruje, że może być w miejscu 

grobu epidemicznego (kopiec, 

nieorane pole uprawne) 

12 Dobrowoda Nieopodal kościoła św. 

Marii Magdaleny – po 

zachodniej stronie 

  1610 Prawdopodobna „Boża Męka” 

poddana „gruntownej renowacji” ` 

13 Stawiszyce Przy skrzyżowaniu 

dróg Złota, Czarnocin, 

Pełczyska, Probołowice 

Miejsce ustawienia urządzone w 

nieodległej przeszłości. Kolumna 

ustawiona na kamiennej 

podstawie, trzon w przekroju 

kwadratowy. Latarnia nakryta 

kopułowym daszkiem z widoczną 

rybia łuską. Daszek wspierają 

woluty ustawione w narożnikach 

podstawy latarni 

Widoczna postać 

Chrystusa na krzyżu.  

1609  



14 Biedrzykowice  W lasku w części wsi 

nazywanej „Niebo”, 

przy drodze 

równoległej szosy 

Sancygniowa do 

Iżykowic 

Kolumna ustawiona na niewielkim 

kopcu na dwustopniowej 

podstawie. Trzon kolumny 

czworoboczny, latarnia przykryta 

czterospadowym daszkiem 

wspartym w narożnikach 

wyodrębnionymi z latarni 

kolumienkami.  

Widoczny Chrystus 

na krzyżu, postać 

NMP 

XVII w, 1684? Prawdopodobnie późniejsza forma 

Bożej Meki.  

15 Pińczów- 

muzeum (m. 

Włochy) 

Zachowana latarnia 

„Bożej Męki” 

zniszczonej w czasach 

II Wojny Światowej, 

Pierwotnie ustawiona w 

miejscowości Włochy 

  XVII w ?  

16 Gorysławice Koło kościoła, latarnia 

wmurowana w skarpę 

po południowej stronie 

Zachowany, re-użyty, fragment 

latarni  

Widoczny Chrystus 

na krzyżu oraz NMP  

1644 Kapliczka późniejszego typu, 

zestaw scen „niekanoniczny”, 

Przypomina Bożą Mekę” z 

Biedrzykowic 

17 Szczebrzeszyn  Kapliczka 

zrekonstruowana w 

Muzeum Wsi 

Lubelskiej  

Latarnia przykryta 

czterospadowym daszkiem, 

płyciny prostokątne z 

zaokrąglonym górnym bokiem.  

Latarnia przerobiono 

przez „odnowiciela” 

widoczne sceny 

pasyjne 

1660?  



Przytoczone powyżej przykłady pokazują, że w I połowie XVII wieku w rejonie Niecki 

Nidziańskiej upowszechnia się nowy typ kamiennej kapliczki, wywodzący się prawdopodobnie 

od znanych już w średniowieczu „latarni umarłych”. Tego typu konstrukcje ustawiane były np. 

przed wejściami na cmentarze. Przedstawione analogie posiadają bardzo podobną budowę- 

kapliczka składa się z kolumny ustawionej na pojedynczej lub zdwojonej podstawie, na której 

wspiera się dekorowana latarnia. W żadnym wypadku podstawa nie jest dekorowana. Latarnia, 

będąca monolitycznym kamiennym prostopadłościanem, posiada cztery płaskorzeźbione 

płyciny o kształcie prostokątnym z półkolistą górną krawędzią. Katalog scen przedstawionych 

na w płycinach jest ograniczony. Ukazane są w nich elementy pasyjne. Zawsze występuje 

motyw ukrzyżowania, częste są też sceny biczowania oraz modlitwy w ogrójcu. Późniejsze 

kapliczki posiadają też czasem przedstawienia świętych lub NMP. Jedna z hipotez, 

przedstawiona przez Beatę Frey-Stecową28, zakłada, że wzornikiem dla scen była, bardzo 

powszechna w dobie kontrreformacji, publikacja Hieronymusa Natalisa „Evangelicae Historiae 

Imagines”. Istnieje też inna możliwość, którą autorzy badań przedstawili w dalszej części 

tekstu. Kapliczki nakryte są daszkiem. Często czterospadowym lub kopułowym, najczęściej 

dekorowanym „rybią łuską”. Kapliczki ustawiane były poza miastem, na rozstajach dróg. 

Bardzo często wznoszą się na niewielkich kopcach zajmując parcele, które do dziś pozostają 

nieuprawiane. Ciekawym i często powtarzającym się detalem kaplic jest muszla tworząca drugi 

plan sceny biczowania. Spośród zaprezentowanego grona, cztery „Boże Męki” wykonane są 

bardziej zdobnie. Są to kapliczki z Przesławic, Starego Korczyna, Winiar Dolnych oraz z Piasku 

Małego. Tutaj podstawową formę upamiętnienia rozbudowano o ustawione w narożnikach 

postacie ewangelistów, którzy wspierają dach „Bożej Męki”. W przypadku Winiar i Starego 

Korczyna cechy stylistyczne, takie jak manieryzujące uskrzydlone główki aniołków czy 

pokrycie dachu rybią łuską, wskazują, na wykonanie w warsztacie uczniów Santiego Gucciego 

w nieodległym Pińczowie29. Hipoteza ta wymaga oczywiście potwierdzenia w precyzyjnych 

badania z zakresu historii sztuki, ale wysoki poziom wykonania kapliczek czy ich kunsztowne 

zdobienia, bez wątpienia wskazują, że  nie wykonano je w prowincjonalnym warsztacie.,30. 

Jeśli „Boże Męki” z Winiar i Korczyna rzeczywiście powstały w pińczowskim warsztacie 

 
28 B. Frey-Stecowa, Geneza scen pasyjnych na kapliczce „Boża Męka” przed klasztorem Kamedułów na Bielanach, 

czyli o popularności rycin ilustracyjnych Evangelicae Historiae Imagines Hieronymusa Natalisa, Folia Historica 
Crcoviensia 11, str. 134-153 
29 Autorzy nie dotarli, jeszcze, do źródła tego twierdzenia, ale informacja o wykonaniu w warsztacie w Pińczowie  

kapliczek w Winiarach i Starym Korczynie pojawia się praktycznie zawsze w kontekście opisu tych „Bożych Męk”.  
30 W tym kontekście dziwi, że kapliczki w Winiarach i Korczynie nie są objęte (tak przynajmniej ustalono na etapie 

kwerendy ) wpisem do rejestru zabytków. 



założonym przez Santiego Gucciego, można  z duza doza prawdopodobieństwa przyjąć, że 

kapliczka z Przesławic powstała w tym samym miejscu. Pewne elementy  takie jak głębokość 

reliefu, powtarzający się w scenach biczowania detal muszli, wysoka jakość pracy 

kamieniarskiej i podobna koncepcja prezentacji kapliczki, może wskazywać, że i pozostałe 

wymienione przykłady również pochodzą z tego samego warsztatu.  

Z odmiennego centrum pochodzą inne XVII wieczne „Boże Męki” takie jak kapliczki z 

krakowskich Bielan, kapliczka ustawiona przed klasztorem ss. Karmelitanek w Krakowie, w 

Paczółtowicach czy Siedlcu. Te posiadają zdobioną dolną część kolumny, gdzie powtórzone są 

sceny pasyjne. Relief jest w tym wypadku płaski, kolumny często wyższe, a materiał z jakiego 

je wykonano jest inny. W tym wypadku prawdopodobnie kapliczki wykonano w warsztacie 

Jacka i Wojciecha Zielińskiego w Dębniku k/ Czernej.  

Przedstawiona  przez nas hipoteza zakłada, że kapliczka „Boża Męka” została ustawiona w 

miejscu cmentarza epidemicznego, gdzie w pierwszej połowie XVII wieku grzebano zmarłych 

w wyniku chorób mieszkańców okolicznych wsi. Być może, z czasem, miejsce to stało się 

również miejscem pochówku dla osób wykluczonych społecznie, które nie miały prawa do 

grzebania na cmentarzu parafialnym. Ustawianie kapliczek „Boża Męka” według „wzoru 

1638” na kopcach może sugerować, że miejsca te również były podobnie wykorzystywane. 

Brak badań  archeologicznych nie pozwala jednoznacznie uwiarygodnić tej tezy, jednak 

wykonanie w tym samym terminie kilkudziesięciu kapliczek o zunifikowanym programie scen 

związanych z Męką Pańską wskazuje na ich wzniesienie w trakcie jednej skoordynowanej 

akcji, jaką mogło być upamiętnienie ofiar plagi. Inne popularne tezy, takie jak- akcja związana 

z postanowieniami synodu krakowskiego z 1621 roku czy wyznaczenie szlaku 

pielgrzymkowego do sanktuarium w Miechowie wydają się znacznie mniej prawdopodobne. 

Kapliczki pojawiają się w Krakowie i jego szeroko pojętych okolicach około roku 163831, czyli 

17 lat po zakończeniu synodu. Co prawda jego postanowienia wzywają proboszczów do 

odnawiania i ustawiania nowych upamiętnień, aby dać świadectwo, iż w danych 

miejscowościach mieszkają katolicy obrządku rzymskiego; jednak trudno uwierzyć, aby tyle 

lat po wydaniu postanowień, nagle, podjęto zakrojoną na szeroką skalę, akcję ustawiania 

kapliczek ze scenami pasyjnymi. Dodatkowo jakość wykonania kapliczek wskazuje, powstały 

one nie w  prowincjonalny zakładzie kamieniarski, ale w renomowanym warsztacie,, którego 

trudno byłoby opłacić proboszczowi niewielkiej parafii. Zwołujący synod bp Marcin 

 
31 Trzeba zauważyć, że nie jest jasne czy rok 1638 to data ustawienia kapliczki czy cenzura, do której odnosi się 

upamiętnienie.  



Szyszkowski umiera w roku 1630, czyli na kilka lat  przed montażem kapliczek. Hipoteza ks. 

Ryszarda Honkisza, który twierdzi, iż kapliczki były drogowskazami dla pielgrzymów także 

napotyka na pewne trudności.  Być może można wytyczyć szlak z Krakowa do Miechowa przez 

Masłomiące i Wolę Więcławską, ale skąd, wobec tego kapliczki w Przesławicach, Starym 

Korczynie czy Zborowie? Aby „Boże Męki” mogły pełnić funkcję drogowskazów musiałoby 

być ich zdecydowanie więcej.  

Jak już wcześniej podkreślano, można przyjąć, że kapliczki pojawiły się, przynajmniej w 

zdecydowanej większości, około roku 1638. Zbieżność dat oraz daleko idąca unifikacja stylu 

prezentacji scen wskazuje na zaplanowaną akcję. Wiarygodniejsze wydaje się założenie, że był 

to nakaz upamiętnienia zmarłych w wyniku epidemii sterowany przez krakowską kurię (?) niż 

szereg prywatnych wotów wznoszonych w różnym celu. W tym miejscu autorzy chcieliby 

zaproponować nową hipotezę. Bardzo prawdopodobne wydaje się, że fundatorami i 

pomysłodawcami akcji byli członkowie Arcybractwa Męki Pańskiej, powołanego w Krakowie 

przez bp Marcina Szyszkowskiego. To stowarzyszenie, zwane również Arcybractwem Dobrej 

Śmierci, zajmowało się różnego typu akcjami charytatywnymi, takimi jak chociażby pomoc w 

grzebaniu zmarłych. Być może, bractwo, powołane do kontemplacji Męki Pańskiej, które nawet 

dziś swoje wielowiekowe praktyki liturgiczne rozpoczyna przed latarnią ozdobioną 

malowidłami przedstawiającymi Chrystusa na krzyżu, Weronikę z chustą, Matkę Bożą Bolesną 

oraz modlitwę w Ogrójcu; stoi za akcją upamiętniania cmentarzy epidemicznych kaplicami 

kolumnowymi zwanymi obecnie „Boża Męka”. Układ scen, prezentowanych na kapliczkach 

może odwoływać się do zabytku znanego z kościoła Franciszkanów w Krakowie. Co więcej 

duża ilość różnego typu upamiętnień, w tym „Bożych Męk”, znanych z obszaru obecnego 

powiatu buskiego można by wiązać  z działalnością klasztoru franciszkańskiego wzniesionego 

w Stopnicy. Podobieństwo latarni z kaplicy kościoła Franciszkanów w Krakowie, do kapliczek 

Boża Męka, wydaje się nie być przypadkowe. Prawdopodobne e Arcybractwo, szerząc kult 

Męki Pańskiej i wypełniając swoje zadanie pomocy w grzebaniu zmarłych sfinansowało 

kapliczki, które, na wzór latarni, wykonał zakład w Pińczowie (?). Członkami tego 

stowarzyszenia byli znamienici i zamożni krakowianie, a nawet królowie polscy, a co za tym 

idzie posiadali oni zarówno środki jak i kontakt z warsztatami które mogły podołać takiemu 

zadaniu. Jest to oczywiście wstępna hipoteza i konieczne są dalsze studia nad tym fascynującym 

epizodem.  

 

IV- XIX wiek, czas pierwszych „archeologów” 



Zapewne podczas prowadzenia prac rolnych doszło do odsłonięcia, w trakcie orki,, szczątków 

ludzkich. Od momentu pochówku zmarłych do czasu ich odkrycia musiało minąć wiele czasu, 

na tyle dużo, że lokalna społeczność nie pamiętała już o grobach znajdujących się poniżej 

kopca. Chłopi wraz z dziedzicem wsi, który dowiedział się o odkryciu rozkopali groby. 

Wydobyli z nich część szczątków kostnych oraz, jak podaje gazeta, pewne kosztowności. 

Odkryte kości postanowiono zakopać u podnóża pomnika. Zapewne wówczas nadsypano na 

kurhan jasno szarą warstwą (w.4), w której do dziś można odnaleźć ludzkie szczątki, a której 

konsystencja różni się znacznie od klasycznych, ustabilizowanych nawarstwień pradziejowych 

lub średniowiecznych. Jak się wydaje obecny wygląd kopca zawdzięczamy tamtym działaniom 

a oberwane krawędzie kurhanu to w rzeczywistości jego pierwotny stok ukazujący się spod 

nasypanej w XIX wieku warstwy luźnej ziemi (w.4). Warstwa ta, nie związana z podłożem, 

obsypuje się sprawiając wrażenie podcinania stoków podczas orki..  

V- Styczeń 1945 

W styczniu 1945 roku dolina Szreniawy stała się miejscem walk toczonych pomiędzy Armią 

Czerwoną a wojskami III Rzeszy. W okolicach Proszowic rozbudowana została pozycja 

obronna A2. Przesławice znajdowały się na jej zapleczu. Z ustaleń poczynionych przez 

Stowarzyszenie Bojowe Schrony Proszowice oraz z rozmów z panem Stanisławem Łakomym 

można przyjąć, że w okolicach kurhanu w Przesławicach w styczniu 1945 roku trwały walki. 

Wojska radzieckie, po przełamaniu głównej linii pozycji A2 starały się zdobyć Koniuszę 

atakując znajdujące się przed nią wzniesienia obsadzone przez armię niemiecką. Do natarcia 

wykorzystano broń pancerną. Czołgi i działa samobieżne miały operować w rejonie posesji 

pana Łakomego. Któryś z pojazdów musiał przedrzeć się dalej na południe, w okolice kurhanu. 

Tam otrzymał trafienie z granatnika przeciwpancernego. Eksplozja spowodowała, że silnik 

granatu wbił się w nasyp kurhanu. Innych świadectw walk nie znaleziono32.  

 

Podsumowanie 

Celem badań archeologicznych prowadzonych w Przesławicach było rozpoznanie sytuacji 

związanej z wzniesieniem na niewielkim kopcu kapliczki „Boża Męka” oraz z występowaniem 

w jego nasypie szczątków ludzkich. Informacje archiwalne wskazywały na występowanie w 

tym miejscu „cmentarza arian” rozkopanego przez lokalną ludność w końcu XVIII lub 

 
32 Ostatecznie pozycję w Koniuszy udało się zdobyć dopiero po ciężkim ostrzale artylerii rakietowej.  



początkach XIX wieku. W celu ustalenia zasięgu występowania pochówków wykonano 

badania geofizyczne. Uzyskany w ten sposób obraz anomalii wskazałtylko jedno miejsce, w 

którym mogły znajdować się relikty obiektów antropogenicznych. Znajdowało się ono po 

zachodniej stronie kopca. Niestety, żadnej z anomalii nie można było interpretować jako 

pozostałości konstrukcji grobowych.  

Prace prowadzono w trzech wykopach- 1- założonym na kopcu, 2- po południowo- wschodniej 

stronie oraz 3- po zachodniej stronie w miejscu dostrzeżonej anomalii, która okazała się być 

pochodzenia naturalnego. Na ślady działalności człowieka natrafiono w wykopach 1 i 2.  

Nie jest pewne, kiedy doszło do usypania kopca, na którym stoi kapliczka. Podczas badań nie 

natrafiono na żadne zabytki bezpośrednio datujące powstanie nasypu. Uzyskany profil sugeruje 

jednak, że kopiec był pierwszym przejawem działalności człowieka w tym miejscu. Świadczy 

o tym fakt usypania go na warstwie humusu pierwotnego. Od strony zachodniej, czyli z górnych 

partii stoku doliny napierały na kopiec duże warstwy ziemi. Akumulowały się one przy 

krawędzi kopca, która jak się okazało wzmocniona została przez dodanie wieńca z pali 

drewnianych. Konstrukcja była na tyle mocna, że, co widać w profilu wykopu nr 1, krawędź 

nasypu na wysokości ponad 100 cm przebiega wręcz pionowo, stykając się w tym miejscu z 

ziemią napierającą z wyższych partii doliny. Fakt usypania kopca o brzegach wzmocnionych 

palowaniem oraz kształt i wielkość nasypu (około 6m średnicy) mogą sugerować, że „Boża 

Męka” ustawiona jest na kurhanie wczesnośredniowiecznym. Wg typologii Zoll-Adamikowej, 

Małopolska znajduje się w strefie, gdzie przeważającym obrządkiem były niewielkie kurhany 

o pochówkach ciałopalnych usytuowanych na nasypie kurhanu. Często zdarza się, że tego typu 

praktyki grzebane nie pozostawiają śladów archeologicznych innych niż sam nasyp kurhanu. 

Nasze założenie mówiące, że w przypadku Przesławic mówimy o przekształconym w 

późniejszych wiekach kurhanem wczesnośredniowiecznym jest hipotezą, bazującą głównie na 

danych związanych z wielkością oraz sposobem konstrukcji nasypu, jak i stratygrafią, nie 

popartą znaleziskami przedmiotów zabytkowych. W kopiec wkopany został, starannie 

przygotowany fundament kapliczki. Składa się on z jądra wykonanego z kamienia łamanego 

oraz warstwy niwelacyjnej z cegieł i zaprawy wapiennej.. Przed kurhanem, przynajmniej po 

stronie południowo- wschodniej, znajdowały się pochówki ludzkie. Dwa groby- dziecka oraz 

osoby dorosłej, odkryto w wykopie 2. Co ciekawe obaj zmarli zostali pogrzebani w pozycji 

twarzą w dół a w miejscu ust dziecka natrafiono na monety. Świadczy to o albo szybkim 

pochówku, w trakcie którego chciano ograniczyć kontakt ze szczątkami zmarłych, albo też 

stosowaniu tzw. praktyk antywampirycznych. Zmarłych, z jakiś względów pochowano poza 



obszarem cmentarza parafialnego, na rozstaju dróg koło kopca. Wskazuje to raczej na istnienie 

grobów epidemicznych aniżeli ariańskich. szczególnie, że badania archeologiczne prowadzone 

w nieodległych Kowarach doprowadziły do odsłonięcia, wkopanych w kopiec grzebalny z 

epoki brązu, pochówków epidemicznych datowanych na XVII wiek. Według tradycji ustnej tak 

samo cmentarzem epidemicznym jest „Boża Męka” w Proszowicach. Na chwilę obecną nie 

jesteśmy można  podać konkretnego datowania grobów odnalezionych w Przesławicach. 

Czekamy na wykonanie konserwacji monet znalezionych w ciele jednego z pochowanych. 

Stratygraficznie pochówki znajdują w warstwie erozyjnej akumulacji napierającej z górnej 

partii doliny. Znaczy to, że zmarłych pochowano znacznie później niż wykonano kopiec. 

Należy zaznaczyć, że groby znajdują się w humusie na głębokości zaledwie kilkunastu 

centymetrów poniżej poziomu gruntu. Dalsze prowadzenie prac rolnych na działce wokół 

kurhanu zagraża całkowitemu zniszczeniu ewentualnych pochówków pozostających wciąż w 

ziemi. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnego etapu prac, nastawionego na określenie 

granic cmentarzyska oraz zabezpieczenie odnalezionych pochówków, ich ekshumacja i 

złożenie w bezpiecznym miejscu.  

Wydaje się, że cmentarzysko powstało przed wzniesieniem kapliczki. Jednak na obecnym 

etapie badań pozostaje to jedynie hipotezą. Niemniej jednak, około roku 1638, na kopcu 

ustawiono kamienną kapliczkę słupową ze scenami pasyjnymi. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że data może odnosić się nie tyle do roku powstania pomnika a do daty wydarzenia, 

które kapliczka miała upamiętnić. Najbliższe analogie do zabytku z Przesławic znajdują się w 

Starym Korczynie oraz Winiarach Dolnych. Bardzo podobna jest też kapliczka z Piasku 

Małego, ta jednak posiada inny układ scen i głębszy relief części dekoracyjnej. Generalnie z 

samego obszaru Niecki Nidzieńskiej można odnaleźć co najmniej 17 podobnych przedstawień, 

charakteryzujących się analogiczną formą, zdobnictwem, poziomem wykonania, użytymi 

detalami oraz katalogiem scen. Najczęściej powtarzające się cechy to brak dekorowanej 

podstawy, kolumna o przekroju kwadratowym bądź owalnym, oraz ustawiona na niej 

dekorowana latarnia, ukazująca w zdobionych reliefowo płycinach sceny Męki Pańskiej. 

Ujednolicenie formy i charakteru przedstawień oraz podobny czas wykonania kapliczek 

wskazuje na dwie rzeczy. Po pierwsze na wykonanie kapliczek w jednym warsztacie.przy czym 

e wysoki poziom artystyczny wskazuje na to, że nie był to warsztat prowincjonalny. W 

odniesieniu do kapliczek z Winiar i Starego Korczyna wiele razy powtarza się informacja, że 

wykonano je w warsztacie założonym w Pińczowie przez Santiego Gucci. Ponieważ, wiele z 

analogii „Bożych Męk” wykonanych zostało z „kamienia pińczowskiego” i jak wykazano 



powyżej posiadają podobne cechy stylistyczne, można sądzić, że wykonali je uczniowie 

Gucciego kontynuujący działalność pińczowskiej pracowni.  Po drugie ujednolicenie formy i 

charakteru przedstawień a zwłaszcza  podobny czas wykonania kapliczek wskazuje na 

ustawienie ich jako upamiętnienie konkretnego  wydarzenia. Ponieważ część z kapliczek 

umiejscowiona jest, podobnie jak ta z Przesławic, na kopcu, lub w miejscach, nawet dziś, nie 

oranych, wydaje się, że mogą one wyznaczać miejsca pochówków epidemicznych. Wysoki 

poziom artystyczny wskazuje, że za akcją ich ustawiania musieli stać nie miejscowi 

proboszczowie wezwani odezwą synodu diecezji krakowskiej z 1621 roku do oznaczania 

różnymi upamiętnieniami, skrzyżowań dróg i wjazdów do osad, lecz jakaś majętna grupa. 

Takim stowarzyszeniem mogło być krakowskie Arcybractwo Męki Pańskiej. W jego skład 

wchodziło wielu możnowładców a nawet królów Polski. Mieli oni dostęp do odpowiednich 

środków oraz warsztatów, które mogły podołać zadaniu. Arcybractwo kontemplowało Mękę 

Pańską, ale było też odpowiedzialne za różnego rodzaju akcje dobroczynne w tym za pomoc w 

grzebaniu zmarłych. Z tego względu nazywano je Arcybractwem Dobrej Śmierci. Co ciekawe, 

nawet dziś, członkowie stowarzyszenia rozpoczynają swoje obrzędy, odprawiane w kościele 

franciszkanów, w miejscu, gdzie znajduje się tzw. latarnia ze scenami Męki Pańskiej. Zabytek 

ten mógł być protoplastą kapliczek, które z inicjatywy Arcybractwa ustawiano w miejscach 

grobów tych, którym nie było dane spocząć na cmentarzu parafialnym.  

Groby pochowanych u stóp kopca zostały częściowo rozkopane w końcu XVIII lub początkach 

XIX wieku. Jak donosi „Czytelnia Niedzielna” przy zmarłych znaleziono złote przedmioty, 

które przywłaszczył sobie dziedzic wsi. Szczątki podjęte z ziemi wkopano w kopiec i 

przysypano warstwą ziemi. To ona stanowi obecnie strop nasypu kurhanu. Kopiec pozornie 

eroduje, ale tak naprawdę obsypuje się z niego jedynie warstwa górna usypana w wyniku 

„badań” prowadzonych przez okoliczną ludność przed co najmniej 200 laty.  

W czasie swojego istnienia kopiec był świadkiem wielu wydarzeń. Nie wszystkie odcisnęły na 

nim swoje piętno. Wiemy, że w pobliżu toczyły się walki w trakcie Wojny Obronnej 1939 roku 

a poległego w ich trakcie żołnierz WP pochowano w innym kopcu zlokalizowanym kilkaset 

metrów od opisywanego kurhanu. Wojna zawitała w ten rejon ponownie w styczniu 1945 roku. 

Wówczas w okolicach obszaru badań nacierała jednostka pancerna Armii Czerwonej. Jeden z 

pojazdów został trafiony z granatnika rakietowego. Silnik pocisku, w wyniku eksplozji, wbił 

się w nasyp kopca a na jego relikt natrafiono podczas badań archeologicznych w wykopie 1.  

 



Wnioski konserwatorskie.  

W wyniku badań udało się uzyskać profil kurhanu wraz ze śladami jego konstrukcji. Z tego 

względu dalsze prowadzenie badań kopca nie ma uzasadnienia merytorycznego. Szansa na 

odnalezienie pozostałości pierwotnego pochówku są minimalne. Sam kopiec wraz z przyległym 

terenem należy objąć ochroną konserwatorską. W naszej ocenie na obszarze okolicznych 

wzgórz należy przeprowadzić badania powierzchniowe. Prospekcja z wykorzystaniem drona33 

uwidoczniła możliwość występowania konstrukcji związanych z osadnictwem pradziejowym. 

Dodatkowo właściciel terenu wskazał nam żarno kamienne, jakie na głębokości około 50 cm 

wyorał na swoim, znajdującym się na północny zachód od kurhan, polu. u.  

W naszej ocenie konieczne jest kontynuowanie prac wykopaliskowych u podnóża kurhanu. 

Odnalezione pochówki znajdują się niezwykle płytko w warstwie ornej i mogą ulec całkowitej 

destrukcji, o ile już nie zostały, mocno naruszone w wyniku prowadzonej działalności rolniczej 

oraz „wykopalisk” z XIX wieku. Należy zatem przeprowadzić badania wykopaliskowe dążące 

do ustalenia granic cmentarzyska oraz podjęcia z ziemi szczątków ludzkich. Wydaje nam się, 

że kości odkryte w wyniku naszych badań, po zakończeniu analiz, powinny zostać złożone w 

kurhanie.  

Odsłonięte kości zostały przekazane do dalszych badań. Uważamy, że należy, poza zwykłą 

analizą antropologiczną, przeprowadzić badania genetyczne oraz bakteriologiczne, co pomoże 

ustalić ewentualne związki rodzinne pomiędzy pochowanymi jak i przyczynę zgonu. Badania 

te mogą potwierdzić, czy w przypadku Przesławic możemy mówić o pochówkachi 

epidemicznych.  

Sam kopiec kurhanu, w chwili obecnej, wygląda na dość mocno zerodowany. Warstwą, która 

mocno obsypuje się ze stoków kopca, jest narzucony w XIX wieku szary osad, prawdopodobnie 

hałda z tamtych prac, której celem było przykrycie wydobytych z ziemi zwłok ludzkich. Należy 

podjąć kroki prowadzące albo do odtworzenia pierwotnego stoku kurhanu albo też do 

podsypania i wzmocnienia krawędzi nasypu. Być może dobrym pomysłem byłoby obsadzenie 

skłonów roślinnością płożącą, która wzmocni skarpy, jednak wcześniej należałoby 

uporządkować sytuację na szczycie kurhanu, który przerastany jest przez bujne krzewy, 

zasłaniające, w szczycie wegetacji, kapliczkę.  

 
33 Prowadzący badania pragną wyrazić swoją wdzięczność panu Adamowi Psicy za pomoc w wykonaniu zdjęć 

lotniczych.  



Życzeniem właścicieli pola, którzy wykazali się bardzo daleko idącą pomocą przy prowadzenia 

przez nasz zespół prac, byłoby godne upamiętnienie pochowanych u podnóża kapliczki osób 

oraz wkomponowanie tablicy informacyjnej, na której znalazłyby się ustalenia dotyczące 

pomnika oraz cmentarza „arian”.  

Zespół badawczy chciałby wyrazić swoje podziękowania panu Stanisławowi Łakomemu oraz 

jego małżonce za pomoc przy prowadzeniu prac w Przesławicach. 



      

Rysunek 1. Lokalizacja wykop



 

Rysunek 2. Wymiary kopca. 

Rysunek  3. Lokalizacja wykopów. 



 

 

 

Rysunek  4. Zobrazowanie wyników prac geomagnetycznych. 

Rysunek  5. Zobrazowanie wyników prac geomagnetycznych. 



 

          Rysunek  6. Kości ludzkie widoczne w luźnej warstwie ziemi przylegającej do podstawy kapliczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek  7. Strop fundamentu kapliczki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  8. Detale warstwy niwelacyjnej fundamentu. 

Rysunek  9.  Detale warstwy niwelacyjnej fundamentu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  10. Widok na wykop sondażowy z widocznymi warstwami fundamentu kapliczki 

Rysunek  11. Kości ludzkie odkryte w warstwie A-B 



 

 

Rysunek  13. Relikt silnika rakietowego pocisku przeciwpancernego  8,8 cm R PzB Gr. 4322 

Rysunek 1 2. Widok na skupisko ludzkich kości odkrytych w w.4 na poz. B. 



     

Rysunek  14. Wykop 1, poziom C z widocznym przebiegiem warstw Rysunek  16. Wykop 1 poziom H 



     

Rysunek  17. Wykop 1 poziom J- widok na strop warstwy humusu pierwotnego.  

  W profilu wykopu dobrze widoczny styk w.1 i w.7 

Rysunek  18. Widok poziomu zalegania calca z widocznym, dobrze rysującym 
się Ob.1 
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Rysunek  19. Wykop 1, profil W. 



 

Rysunek  20. Wykop 2, poziom odkrycia grobów 1 i 2 

 

 

 



 

Rysunek  22. Wykop 3 podczas prac. Widoczna warstwa w.8 będąca humusem pierwotnym zalegająca pod jaśniejszym humusem obecnym  dająca obraz na zobrazowaniu geomagnetycznym  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Rysunek  23-26. "Boża Męka" stan przed demontażem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  27. "Boża Męka" stan przed demontażem 

Rysunek  28. Stary Korczyn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  29. Winiary Dolne 

Rysunek  30. Piasek Mały 
(https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP9898#cache-pics-2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  31. Masłomiąca 

Rysunek  32. Kraków ul. Dożynkowa (Witkowice) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  33. Wiślica 
(https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP98DF#cache-pics-1) 

Rysunek  34. Zborów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  35. Stawiszyce 
(https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP99UX#c
ache-pics-1 ) 

Rysunek  36. Biedrzykowice (https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP99UP#cache-
pics-3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  37. Dobrowoda 
(http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/738:Ponidzie/6492
3:Ponidzianskie_swiatki_kapliczka_przydrozna_w_Dobrowod
zie.html) 

Rysunek  38. Koniecmosty (http://jurapolska.com/foto_wycieczki18/06112018_33.jpg) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  39. Szczebrzeszyn 
(http://jurapolska.com/foto_wycieczki18/06112018_33.jpg) 



 

 

 

 

 

 

Rysunek  40. Ortofotografia okolic kurhanu w Przesławicach z widocznymi zaciemieniami na polach- proawdopodobnymi reliktami pradziejowego 
osadnictwa. 



 

Autorzy fotografii: 

1-3, 6-12, 22-29, 31-32,34 - M. Czarnowicz 

4-5 Marcin Przybyła 

13, 16-20, 40 - A. Psica, Stowarzyszenie Historyczne Bojowe Schrony Proszowice 

Pozostałe fotografie pochodzą ze wskazanych źródeł 


