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Zanim powstał zamek.
Pradzieje okolic Dankowa
z perspektywy archeologów

N

azwa Danków kojarzona jest szerzej, choć wcale nie powszechnie, w związku ze znajdującymi się w tej wsi ruinami zamku bastionowego. Warownia ta od dawna wzbudza zainteresowanie zarówno ze względu na swą wyjątkową formę, jak i postać jednego z jej właścicieli
– Stanisława Warszyckiego kasztelana krakowskiego, ważnej postaci na scenie politycznej w XVII
w., a zarazem jednego z najbogatszych magnatów w ówczesnym Królestwie Polskim. Dzięki pozostałościom wspaniałej fortecy nazwa miejscowości wraz podstawowymi informacjami o zabytku
pojawia się w większości popularnych zestawień zamków oraz w przewodnikach turystycznych1.
Atut w postaci malowniczych ruin, podobnie jak i atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo położenie nad Liswartą nie zmieniły jednak faktu, że miejscowość ta wciąż leży z dala od głównych kierunków turystycznych i nie jest celem masowych odwiedzin ani miłośników dawnych fortyfikacji,
ani turystów. Tak więc Danków nie jest powszechnie znanym i rozpoznawalnym miejscem. Nieco
inaczej jest wśród naukowców, w szczególności związanych z naukami historycznymi. W tym gronie miejscowość ta budzi wiele istotnych skojarzeń. W literaturze naukowej wielokrotnie opisano
wydarzenia dziejowe, które historycy wiążą z Dankowem2, a i zamek był przedmiotem zainteresowania grona specjalistów3. Rezultaty tych studiów powoli przenikają do powszechnego obiegu4.

Wyliczanie mnogości popularnych pozycji, w których zestawiono w różnej formie mniej lub bardziej prawdziwe
informacje o warowni dankowskiej wykracza poza cel i możliwości niniejszego opracowania.
2
T. Grabarczyk, T. Nowak, Z dziejów Dankowa do początków XVI wieku, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, red. W. Dudak,
T. Grabarczyk, Lipie–Łódź 2015, s. 13–26, tam też starsza literatura.
3
Spośród dzieł, które wyszły spod pióra naukowców dla przykładu wymienić można opracowania o charakterze
leksykonowym np. B. Gerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s 137; L. Kajzer, S. Kołodzieski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, s. 151 oraz przekrojowym np. A. Gruszecki, Bastionowe zamki w Małopolsce,
Warszawa 1962, s. 155–169. Warto wspomnieć także dwie pozycje monograficzne poświęcone miejscowości i zamkowi – T.M. Janowski, Danków nad Liswartą, Kraków–Danków 1997–1999 oraz R. Herman, Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII wieku, Lipie–Łódź 2015, a także nowsze artykuły monograficzne R. Herman,
Co kryje zamek w Dankowie, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, red. W. Dudak, T. Grabarczyk, Lipie–Łódź 2015, s. 61–86;
W. Dudak, R. Herman, A. Kobus, Twierdze w Krzepicach i Dankowie w świetle najnowszych badań, [w:] Twierdze osiemnastowiecznej
Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, red. M. Trąbski, Oświęcim 2016, s. 322–346.
4
W celu upowszechnienia wiedzy o wynikach badań naukowych monografia R. Herman, Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII wieku, Lipie–Łódź 2015 zyskała formę popularyzatorską. W tym samym
1
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W porównaniu z wynikami działań naukowców zajmujących się okresami historycznymi
dziejów Dankowa, znacznie mniej powszechna jest wiedza o czasach wcześniejszych. Tymczasem w tym rejonie odkryto liczne ślady wskazujące na to, że działalność ludzka na tym terenie
dalece wyprzedza czasy zamku, a nawet czasy najstarszych źródeł pisanych. Odkrycia aktywności ludzi sprzed setek, tysięcy, a nawet setek tysięcy lat wstecz należą do domeny archeologów
i w większości wypadków są efektem badań archeologicznych. Prace wykopaliskowe na stanowiskach pradziejowych prowadzono w tej okolicy już w latach międzywojennych XX w., kiedy to rozpoczęto badania m. in. cmentarzyska w Opatowie. W latach 1955–1963, realizowano w dorzeczu
Liswarty duży, poszukiwawczy program badawczy. Efektem prac było odkrycie kilkuset stanowisk
archeologicznych obejmujących głównie epoki pradziejowe. Do najważniejszych zaliczyć można
cmentarzyska i osady o znaczeniu ponadregionalnym położone w Zbrojewsku i w Dankowie.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., cały region był również przedmiotem prac
naukowych w ramach ogólnopolskiego programu badań powierzchniowych, znanego pod nazwą
Archeologiczne Zdjęcie Polski. W efekcie realizacji tego projektu powstały szczegółowe mapy
znalezisk zabytków archeologicznych oraz zasięgu stanowisk archeologicznych, które stanowią do
dziś podstawę analiz naukowo-konserwatorskich. Źródła archeologiczne pozyskiwano również
w ramach badań o charakterze ratowniczym lub wyprzedzającym. Działania takie są realizowane na stanowiskach archeologicznych niszczonych lub zagrożonych zniszczeniem np. w związku
z pracami budowlanymi. W ostatnich latach wiele cennych danych, głównie z epoki brązu i żelaza
dostarczyły właśnie tego typu badania prowadzone na trasie północnej obwodnicy Krzepic5.

Ryc. 1. Trzebca. Wyroby krzemienne związane z obecnością człowieka neandertalskiego
(U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, Przeszłość okolic
s. 9)
* * Krzepic…,
*
celu z inicjatywy i pod kierownictwem W. Dudaka i R. Hermana w 2014 r. w Dankowie zrealizowano szereg
działań popularyzatorskich, w tym m. in. badania archeologiczne z udziałem wolontariuszy, sesję popularno-naukową oraz polową wystawę zabytków patrz R. Herman, Przywrócić historię miejscu. Działania naukowo-popularyzatorskie
przy ruinach zamku w Dankowie w ramach projektu „Twierdza Danków”, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, red. W. Dudak,
T. Grabarczyk, Lipie–Łódź 2015, s. 87–92.
5
U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, Przeszłość okolic Krzepic na podstawie wykopalisk archeologicznych, [w:] Krzepice
a historia Rzeczpospolitej. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez Urząd Miejski w Krzepicach we współpracy
z Instytutem Historii Akademii im. Jana Długosza w 650 rocznicę utworzenia miasta, red. A. J. Zakrzewski, Krzepice 2008, s. 6–8.
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Najstarsze ślady pobytu człowieka ze względu zarówno na skalę czasu, jak i uwarunkowania
przyrodnicze odnajdywane są rzadko. Z tego powodu warto wspomnieć o znaleziskach tego typu
występujących w bliższej i dalszej okolicy Dankowa.
W epoce paleolitu (ok. 500000–9500 r. p.n.e.) – starszej epoce kamienia – obszar Polski centralnej pokrywał lodowiec, co bardzo ograniczało możliwość penetracji tych terenów przez człowieka. Jedyne jak dotąd ślady z tego okresu, w dorzeczu Liswarty, odnaleziono w Trzebcy. Są
to drobne narzędzia krzemienne (ryc. 1) przypisywane gatunkowi homo neanderthalensis (człowiek
neandertalski), który pojawił się tutaj w trakcie jednego z okresów ocieplenia, w czasie między 200
a 100 tysięcy lat temu6.
Wraz z wycofywaniem się lodowca około 11–10 tysięcy lat temu, w tworzącym się środowisku
przyrodniczym tundry, pojawili się na omawianym obszarze pierwsi przedstawiciele gatunku homo
sapiens sapiens (człowiek myślący). Dowodem ich obecności są odnajdywane tu charakterystyczne
wyroby krzemienne, łączone z tzw. kulturą świderską7.

Ryc. 2. Danków. Ostrza krzemienne ze środkowej epoki kamienia.
(U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, Przeszłość okolic Krzepic…, s. 14)

U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, op.cit., s. 8–9.
W archeologii zazwyczaj brak jest możliwości połączenia odkrywanych zabytków z okresów przedhistorycznych
z konkretnymi grupami etnicznymi, gdyż nie zachowały się o nich żadne przekazy historyczne. Archeolodzy
nie mogąc skorzystać ze źródeł pisanych, opisują przeszłość ludzi przez pryzmat pozostawionej przez nich przedmiotów materialnych – zabytków. Zespoły takich przedmiotów, charakterystycznych dla danego terenu w danym okresie
grupowane są w tzw. kultury archeologiczne. Te wprawdzie nie muszą odpowiadać podziałom etnicznym
lub politycznym społeczeństw ludzkich, ale określają zasięg występowania swoistych zwyczajów, mody, czy postępu
i poziomu technologicznego, wspólnych dla danej zbiorowości w danym czasie. W tym kontekście więc kultury
archeologiczne mogą odpowiadać zbiorowiskom ludzkim o pewnych cechach wspólnych.
6
7
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Zbieracko-łowiecka gospodarka kultury świderskiej opierała się głównie na polowaniach na
charakterystyczną dla tundry zwierzynę płową – renifery. Podążający za stadami tych zwierząt
łowcy zakładali sezonowe obozy na wydmach i terasach rzecznych. Dorzecze Liswarty położone
na Wyżynie Wieluńskiej było szczególnie atrakcyjne dla przedstawicieli tej kultury również z powodu występującego tu dość powszechnie krzemienia jurajskiego, który stanowił dobry surowiec
do wytwarzania narzędzi oraz broni. W miejscach występowania odpowiedniej jakości krzemienia
organizowano kopalnie i pracownie obróbki tego materiału. Do najbardziej charakterystycznych
krzemiennych wytworów tej kultury należą liściowate groty strzał8. Ślady obozowisk oraz miejsc
produkcji krzemiennych narzędzi kultury świderskiej udokumentowano m.in. w Dankowicach,
Starokrzepicach, Opatowie, Trzebcy, Gojściu, przy czym dwa ostatnie należą do najlepiej rozpoznanych9.
Wraz z początkiem holocenu i przesuwaniem się środowiska leśnego na północ, kultura
świderska została wyparta przez przedstawicieli grup zbieracko-łowieckich, przybyłych głównie
z północno-zachodniej części Niżu Europejskiego. Ludność mezolityczna, podobna pod względem gospodarki i trybu życia do schyłkowo paleolitycznych łowców, przystosowana była do funkcjonowania w środowisku leśnym. Przedmiotem ich polowań były głównie zwierzęta leśne, jak np.
jelenie, dziki. Wzrosła również rola rybołówstwa10. Nieliczne znaleziska z tego okresu w dorzeczu
Liswarty, w postaci drobnych ostrzy krzemiennych, łączone są z kulturą komornicką, z wczesnego
mezolitu (10 000–8500 r. p.n.e.). Ich występowanie odnotowano w Trzebcy, Złochowicach, Dankowie
(ryc. 2), Krzepicach i Waleńczowie11.
W młodszej epoce kamienia – neolicie – pojawił się nowy model gospodarki społeczeństw
ludzkich, oparty na rolnictwie i hodowli zwierząt. W takim sposobie gospodarowania preferowane
były miejsca o możliwie najbardziej żyznej glebie. W tym kontekście mało urodzajne, piaszczyste
obszary nad Liswartą nie były dla prehistorycznych rolników zbyt atrakcyjne. Zapewne dlatego
ślady bytności na omawianym obszarze grup ludzkich w tym czasie są bardzo nieliczne. Jednakże
ludzie z tego okresu pozostawili po sobie nieco zabytków. Wśród nich znaleźć można fragmenty
glinianych naczyń, które są najstarszymi wytworami ceramicznymi na tym terenie, a także narzędzia krzemienne i kamienne. Nikłe pozostałości osad z tej epoki odkryto m.in. w Dankowie,
Opatowie i Rębielicach Szlacheckich Przypuszcza się, że są to ślady osadnictwa ludności kultury
pucharów lejkowatych, jednej z największych europejskich kultur neolitycznych i pierwszej społeczności w dorzeczu Liswarty, łączonej z gospodarką rolno-hodowlaną. Pochodzą one z III i II
tysiąclecia przed naszą erą. Znaleziska z tego okresu wskazują jednak, iż osadnictwo to nie było intensywne i miało raczej nietrwały charakter. Pośrednio potwierdza to również brak cmentarzysk12.
Oprócz tych najstarszych rolników tereny nad Liswartą nadal penetrowane były przez przedstawicieli innych, bardziej archaicznych kultur archeologicznych. Zalicza się do nich kultura ceK. Godłowski, J.K. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985, s. 34–36.
U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, op.cit., s. 10–13.
10
K. Godłowski, J.K. Kozłowski, op. cit., s. 39.
11
U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, op. cit., s. 14–15.
12
Ibidem, s. 15–16.
8
9
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ramiki grzebykowo-dołkowej. Ludność tej kultury prowadziła wędrowny tryb życia związany
z gospodarką zbieracko-łowiecką i pasterstwem. Ślady ich pobytu odnaleziono m.in. w Zbrojewsku (ryc. 3)13.

Ryc. 3. Zbrojewsko. Naczynie kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej z młodszej epoki kamienia. (U. Bąk,
K. Dzięgielewski, A. Klimek, Przeszłość okolic Krzepic…, s. 16)

Ryc. 4. Opatów. Plan i wyposażenie szkieletowego grobu kultury przedłyżyckiej.
(Pradzieje ziem polskich..., s. 473)
13

M. Gedl, B. Ginter, K. Godłowski, Pradzieje i wczesne średniowiecze dorzecza Liswarty, Katowice 1971, cz. II, s. 31.
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Intensyfikacja osadnictwa na omawianym obszarze nastąpiła dopiero w środkowym okresie
epoki brązu, około 1500–1400 r. p.n.e. W dorzeczu Liswarty pojawili się wówczas przedstawiciele dwóch wielkich środowisk kulturowych zasiedlających w tym czasie Europę centralną: kręgu
kultur mogiłowych na zachodzie oraz kręgu trzcinieckiego na wschodzie.
Społeczność wywodzącą się z pierwszej z wymienionych grup charakteryzował obrządek pogrzebowy, w którym zmarłych chowano pod kurhanami. Dowodem ich obecności na interesującym nas terenie są cmentarzyska w Zbrojewsku i Opatowie, gdzie odkryto kilka grobów
kultury przedłużyckiej (ryc. 4), w tym kurhanowe. Uwagę zwraca specyficzny inwentarz grobowy
zbadanych tam pochówków, złożony przede wszystkim z przedmiotów brązowych, wśród których
dominowały bransolety i charakterystyczne długie szpile z tulejowatymi główkami (ryc. 5, 6)14.

Ryc. 5. Opatów. Wyroby brązowe kultury przedłużyckiej (Pradzieje ziem polskich…, s. 472)
14

Ryc. 6. Zbrojewsko. Wyroby brązowe kultury
przedłużyckiej (Pradzieje ziem polskich…, s. 472)

Ibidem, s. 39.
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Ślady drugiej ze społeczności z tego okresu epoki brązu, w dorzeczu Liswarty, wiązanej
z kręgiem trzcinieckim reprezentowane są zdecydowanie skromniej. Nie odnotowano bowiem
osad ani cmentarzysk tej kultury, a jedynie ułamki naczyń, mogące świadczyć o okresowej obecności jej przedstawicieli na omawianym obszarze.
Około 1300 r. p.n.e. na terenie zajmowanym przez społeczności mogiłowego kręgu kulturowego w Europie nastąpiły przemiany, przypuszczalnie o podłożu religijnym, które znalazły swoje
odzwierciedlenie w zmianie obrządku pogrzebowego. Dotychczasową inhumację (obrządek szkieletowy) zastąpiono ciałopaleniem. Prochy zmarłych zaczęto grzebać w naczyniach – popielnicach,
na rozległych, płaskich cmentarzyskach. Powstał nowy krąg kulturowy pól popielnicowych. Na terenie Europy centralnej krąg ten reprezentowany jest przez kulturę łużycką. Ta jednostka kulturowa nie jest jednak tworem jednolitym. Dzieli się na wiele grup różniących się w różnym stopniu inwentarzem, obrządkiem pogrzebowym bądź formami osadnictwa. Jednak wszystkie grupy kultury
łużyckiej charakteryzują się tym samym modelem gospodarki oraz względnie zbliżonym modelem
struktur osadniczych. Funkcjonująca w ramach tej jednostki kulturowej społeczność zamieszkująca dorzecze Liswarty zaliczana jest do grupy górnośląsko-małopolskiej. Wielkie cmentarzyska
użytkowane przez tę społeczność odkryto i przebadano w Zbrojewsku, Dankowie i Opatowie.
Największe i szczególnie ważne dla nauki jest cmentarzysko położone na lewym brzegu Liswarty,
w lesie między Zbrojewskiem a Dankowem (ryc. 7). Na powierzchni około 2 ha zbadano tam
ponad półtora tysiąca grobów z epoki brązu. Kolejna, mniejsza nekropola położona niedaleko,

Ryc. 7. Rozmieszczenie śladów osadnictwa ludności kultury łużyckiej w okolicy Dankowa; 1 – relikty osad,
2 – cmentarzyska (Pradzieje ziem polskich…, s. 657)

na prawym brzegu Liswarty, naprzeciwko dankowskiego zamku, liczyła ponad trzysta grobów
tej kultury. Trzecie z wymienionych stanowisk, położone u podnóża Góry Opatowskiej, liczyło około osiemset grobów. Mniejsze nekropole kultury łużyckiej udokumentowane zostały m.in.
w Kuźniczce, Lutrowskich, Krzepicach i Zajączkach. Wielkość tych cmentarzysk wskazuje, iż
15
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w przeciwieństwie do czasów wcześniejszych, osadnictwo w środkowym okresie epoki brązu
w dorzeczu Liswarty miało charakter trwały. Niewątpliwie liczniejsza była również populacja ludzi
zamieszkujących tę okolicę.
Badania wykopaliskowe wykazały, iż w tym czasie przeważał tu obrządek ciałopalny Jednocześnie jednak nadal praktykowano – charakterystyczną dla kultur mogiłowych – inhumację zmarłych (pochówek szkieletowy). Groby ciałopalne występowały w kilku odmianach. Po spopieleniu
zwłok, szczątki chowano w glinianych naczyniach – popielnicach albo bezpośrednio w gruncie,
w małych owalnych jamach lub w jamach podłużnych, podobnych do tych z pochówkami szkieletowymi. Jamy grobowe otaczano i nakrywano kamieniami (ryc. 8)15. W inwentarzach grobowych
dominowały przedmioty ceramiczne. Były to zwykle naczynia o rozmaitych formach i wielkości, ale
również inne przedmioty, jak np. grzechotki (ryc. 9, 10). Zmarłych czasem wyposażano również w wyroby brązowe: drobne ozdoby jak kółka, szpile, bransolety; rzadziej były to naramienniki, naszyjniki i kolie. Przedmioty wykonane z brązu należały wówczas do dóbr luksusowych
o dużej wartości. Świadczą o tym m.in. depozyty zespołów takich wyrobów, ukrywane w jamach.
Jeden z takich skarbów odnaleziono w osadzie w Dankowie. Zawierał 4 naszyjniki, 2 bransolety
i druciane zawieszki16.

Ryc. 8. Danków. Grób ciałopalny kultury łużyckiej (Pradzieje ziem polskich…, s. 700)

15
16

U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, op. cit., s. 21–22.
Ibidem, s. 24–25.
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Ryc. 9. Danków. Naczynie
ceramiczne kultury łużyckiej
(Pradzieje ziem polskich…, s. 682)

Ryc. 10. Danków. Grzechotki ceramiczne kultury łużyckiej
(W. Hensel, Polska starożytna…, s. 319)

W późniejszym okresie, zwanym młodszą epoką brązu (1150–1000 r. p.n.e.) nastąpił wyraźny
spadek liczby pochówków, co może świadczyć o zmniejszeniu się populacji mieszkańców tego
regionu. Być może miało to związek ze zmianami klimatycznymi skutkującymi dużymi migracjami
ludności. W tym czasie na badanych cmentarzyskach zaobserwowano całkowity zanik pochówków szkieletowych.
Kolejna zmiana w dorzeczu Liswarty nastąpiła w późnej epoce brązu (1000–800 r. p.n.e.). Badania archeologiczne wskazują, iż nastąpił ponowny wzrost liczebności społeczności zamieszkujących tę okolicę. Jest to szczególnie czytelne w materiale pochodzącym z omawianych cmentarzysk,
gdzie groby z tego okresu są najliczniej reprezentowane. Wówczas w obrządku pogrzebowym
obok powszechnie stosowanego ciałopalenia znowu pojawiły się pochówki szkieletowe (ryc. 11).
Ludność użytkująca wspomniane cmentarzyska zamieszkiwała najbliższą okolicę. Relikty
osad kultury łużyckiej odkryto m.in. w Dankowie oraz w Krzepicach. Jednak w przeciwieństwie
do cmentarzysk, osiedla te były raczej niewielkie. Spowodowane było to zapewne niską urodzajnością gleby, co dla utrzymania rolniczych społeczności tej kultury miało kluczowe znaczenie.
Dysproporcja wielkości cmentarzysk i osad wskazuje, iż jedną nekropolę wykorzystywali
mieszkańcy kilku okolicznych osiedli.
Badania stanowisk z epoki brązu położonych w dorzeczu Liswarty, szczególnie tych łączonych z kulturą łużycką, przyniosły znacznie więcej informacji o kulturze materialnej zamieszkujących tu społeczności niż w epokach wcześniejszych.
Podstawową kategorią znalezisk, zarówno na cmentarzyskach jak i osadach, były naczynia
ceramiczne. Asortyment glinianych wyrobów był bardzo bogaty: kubki, czarki, misy, garnki, wazy,
itp. Bogata była również ornamentyka tych naczyń. Początkowo popularny był tzw. styl guzowy. Na brzuścach naczyń tworzono guzy poprzez wyciskanie ich z wnętrza naczynia, przez co
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te w przekroju przybierały kształty wieloboków17. Powierzchnię wokół guzów zdobiono liniami
dookolnymi albo żłobkami (ryc. 12, 13). W późniejszym okresie rozpowszechniły się naczynia
dwustożkowate, o ostrych załomach brzuśców, a w ornamentyce – motyw szerokich ukośnych
żłobków. U schyłku epoki brązu upowszechniła się technika grafitowania powierzchni naczyń,
zdobionych wówczas ornamentem geometrycznym, w postaci grupy rytych kresek, linii oraz trójkątów ukośnie zakreskowanych18.

Ryc. 11. Zbrojewsko. Plan cmentarzyska kultury łużyckiej; 1 – grób szkieletowy, 2 – grób ciałopalny
jamowy naśladujący wyglądem grób szkieletowy, 3 – grób popielnicowy, 4 – grób ciałopalny
bezpopielnicowy, 5 – grób zniszczony, 6 – jama (Pradzieje ziem polskich…, s. 693)

Skupisko osadnicze kultury łużyckiej w dorzeczu Liswarty przestało funkcjonować u schyłku
epoki brązu. Brak śladów osad oraz pojedyncze pochówki wskazują, iż obszar ten niemal całkowicie się wówczas wyludnił. Stan ten trwał przez pierwsze wieki epoki żelaza, aż do połowy II wieku
naszej ery. Wówczas to, w okresie wpływów rzymskich, na ziemie położone nad Liswartą przybyli
przedstawiciele kolejnej wielkiej kultury archeologicznej zwanej przeworską. Ludność ta wiązana
jest ze wzmiankowanymi w starożytnych źródłach pisanych germańskimi Wandalami. Prowadzili
oni osiadły tryb życia, utrzymując się głównie z rolnictwa i hodowli zwierząt. Ich domeną była
17
18

J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 171–172.
W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 312–313.
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też metalurgia żelaza19. Wytwarzali żelazne narzędzia oraz uzbrojenie, a surowiec wytapiali z rud
darniowych powszechnie występujących w dorzeczu Liswarty.

Ryc. 12. Opatów. Naczynie ceramiczne kultury łużyckiej ornamentowane w stylu guzowym
(J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski…, s. 172)

Ryc. 13. Zbrojewsko. Naczynia kultury łużyckiej
(Pradzieje ziem polskich…, s. 637)

Ślady osadnicze związane z ludnością tej kultury odkryto m.in. w Dankowie, Opatowie, Dankowicach i Krzepicach. Osada w Dankowie, położona nad rzeką, na terasie nadzalewowej, reprezentuje typową dla tej kultury organizację przestrzeni. Część mieszkalną tworzyły chaty częściowo
zagłębione w gruncie, zwane półziemiankami. Były to niewielkie drewniane budowle, o konstrukcji słupowej lub sumikowo-łątkowej, o wymiarach ok. 3–4 x 4–5 m (ryc.14). Część gospodarcza,
której pozostałością są głównie paleniska, była od mieszkalnej oddalona, tworząc wyraźnie wyodrębniającą się strefę20.
19
20

K. Godłowski, J.K. Kozłowski, op.cit., s. 141.
U. Bąk, K. Dzięgielewski, A. Klimek, op. cit., s. 27, ryc. 18.
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W obrządku pogrzebowym ludność kultury przeworskiej praktykowała ciałopalenie. Podobnie jak w epoce brązu spalone szczątki deponowano w glinianych naczyniach i chowano w niewielkich jamach, częściej jednak wsypywano je bezpośrednio do jamy grobowej. Ślady obrzędowości
sepulkralnej wskazują na pewne zróżnicowanie, być może zależne od statusu społecznego zmarłego. W niektórych przypadkach prochy zmarłych rozsypywano na powierzchni cmentarza albo
wsypywano do niewielkiego rowu wykopanego wokół stosu ciałopalnego. Znane są też przypadki
usypywania kurhanów w miejscu pochówku. Największe cmentarzyska tej kultury w dorzeczu
Liswarty odkryto w Opatowie i Mokrej. Warto zaznaczyć, iż nekropole te to obecnie bodaj największe tego rodzaju zbadane stanowiska kultury przeworskiej w Polsce.

Ryc. 14. Danków. Rzut i przekrój półziemianki kultury przeworskiej
(K. Godłowski, J.K. Kozłowski, Historia starożytna…, s. 140)

Odkrywane groby często zawierały wyposażenie. Były to głównie gliniane naczynia, których
zawartość nie przetrwała do naszych czasów, a także rozmaite przedmioty codziennego użytku
oraz ozdoby. W inwentarzach grobowych dostrzegalne są różnice między pochówkami kobiecymi
i męskimi. W grobach żeńskich najczęściej występowały ozdoby, zapinki, wisiorki, sprzączki, drobne przedmioty codziennego użytku, jak noże, czy przęśliki do wrzecion, klucze, itp. W grobach męskich przeważały rozmaite narzędzia, a w niektórych – wiązanych z wojownikami – odnotowano
obecność broni: grotów włóczni, mieczy oraz charakterystycznych okuć tarcz, zwanych umbami.
Na cmentarzyskach w tym regionie znaleziono wiele przedmiotów importowanych z prowincji Cesarstwa Rzymskiego, jak szklane i brązowe naczynia oraz monety, co świadczy o zamożności miejscowej społeczności oraz jej dalekosiężnych kontaktach.
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Podobnie jak w przypadku kultur epoki brązu również w epoce żelaza na stanowiskach
archeologicznych najliczniej reprezentowane są przedmioty gliniane. Ręcznie lepione wyroby
ceramiczne kultury przeworskiej dzielone są na dwie główne grupy. Jedną reprezentują wysokiej jakości cienkościenne naczynia, o wygładzonych, czernionych i ornamentowanych powierzchniach.
Drugą – formy prymitywne technologicznie, grubościenne, o powierzchniach chropowatych. Na
wysoki stopień zaawansowania technologicznego w garncarstwie „przeworskim” wskazuje pojawienie się naczyń toczonych na kole oraz pieców garncarskich21.
Około V w. n.e. po raz kolejny w dorzeczu Liswarty nastąpiło załamanie się osadnictwa. Tym
razem miało to związek z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i wielką migracją ludów germańskich
na południe Europy. Szereg wydarzeń nazywanych Wędrówkami Ludów zamyka pradziejową
część dziejów tych terenów i wprowadza nas w epokę średniowiecza.
Średniowiecze okazało się okresem, w którym Danków pojawił się po raz pierwszy na kartach
historii, co wiąże się z datą 1217 r. W tym czasie osiągnął także szczyt swojego rozwoju i znaczenia
oraz wciąż tajemniczy i niewyjaśniony upadek. Ten bogaty w wydarzenia czas, pozostawił po sobie
wiele zabytków archeologicznych. Może najbardziej spektakularnym jest grodzisko w Zbrojewsku22, tuż obok Dankowa. Najstarsza historia tych terenów była już opisywana w literaturze, jest też
przedstawiona w innym artykule niniejszego tomu23.
***
Krótki spacer przez wieki pozwolił tylko pobieżnie przedstawić złożoność oraz obfitość
znalezisk odsłoniętych przez archeologów w Dankowie i na okolicznych terenach. Świadczą
one jednak, że okolica ta była zamieszkiwana przez różne społeczności ludzkie na długo przed
początkami Dankowa. Choć miejscowość ta w 2017 r. obchodziła jubileusz 800 lat historii, to
w rzeczywistości dzieje ludzi na tych terenach rozpoczynają się nawet 100 000 lat wcześniej. Czasy
te nieoświetlone przez źródła historyczne mogą być poznawane jedynie dzięki badaniom archeologicznym. Wykopaliska archeologiczne prowadzone nad Liswartą przyniosły w ciągu dziesięcioleci bardzo liczne i znaczące wyniki, które w istotny sposób wpłynęły na rozwój nauki w Polsce.
Część z odkryć miała wręcz spektakularny charakter. Zaliczyć do nich można w szczególności
wielkie cmentarzyska kultury łużyckiej odkryte w rejonie Zbrojewska i Dankowa, oraz kultury
przeworskiej w Mokrej i Opatowie.
Mamy nadzieję, że dzięki niniejszemu tekstowi oraz badaniom archeologicznym mieszkańcy
Dankowa i okolic będą mogli dowiedzieć się o najstarszych okresach dziejów swojej małej ojczyzny. Mamy też nadzieję, że dostrzeżona zostanie wartość zabytków archeologicznych, które
w sposób niemy, ale wyrazisty dowodzą, że dziejów rejonu Dankowa nie rozpoczyna wcale rok 1217.
K. Godłowski, J.K. Kozłowski, op.cit., s. 139.
Por. M. Gedl, Pozostałości drewnianej budowli w średniowiecznym gródku w Zbrojewsku, „Archaeologia Historica Polona” 2002,
t. 12, s. 73-80, tam wcześniejsza literatura badań grodziska.
23
T. Grabarczyk, T. Nowak, Z dziejów Dankowa do początków XVI wieku, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, red. W. Dudak,
T. Grabarczyk, Lipie-Łódź 2015, s. 13–26; W. Dudak, Co wiemy, czego nie wiemy, a czego nie jesteśmy pewni? Wyjątki z historii Dankowa
– a potrzeby badawcze, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, red. W. Dudak, T. Grabarczyk, Lipie–Łódź 2015, s. 43–60.
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