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Pamięci Jerzego Okońskiego (1958–2012)

W dniu 6 listopada odszedł od nas Jerzy Okoński, zna-
komity badacz pradziejów południa Polski. Trudno się z Jego 
odejściem pogodzić, zwłaszcza rodzinie, ale także przyjacio-
łom, kolegom, znajomym, których miał bardzo liczne grono. 
Nie tylko wśród archeologów.

Urodził się 19 kwietnia w Tarnowie, zaś życie spędził w Tar-
nowcu; tu też zaczęła się jego archeologiczna droga. Arche-
ologia była Jego zawodem, ale także życiową pasją. Już jako 
kilkunastoletni chłopiec opublikował komunikat zatytułowa-
ny „Sygnał z Tarnowca” w czasopiśmie „Z Otchłani Wieków”. 
Jako archeolog wrócił po latach do tych pierwszych znalezisk 
w swej rodzinnej miejscowości, badając wielokulturową osa-
dę na stanowisku 1 w Tarnowcu. Przebadanie blisko 4 ha po-
wierzchni osady pradziejowej, w czasach przed szerokopłasz-
czyznowymi badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi na 
trasie autostrad, było u schyłku XX w. wielkim osiągnięciem.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a tematem Jego 
pracy magisterskiej były „Kafle z zamku w Nowym Wiśniczu, 
woj. tarnowskie”; napisał ją pod kierunkiem prof. dr hab. Mar-
ka Gedla i obronił w 1983 roku.

Pracował najpierw w Pracowni Archeologiczno-Konser-
watorskiej PKZ, później w Muzeum Okręgowym w Tarnowie 
(lata 1985–1990). W roku 1990 wydał znakomitą książkę po-
pularnonaukową „Pradzieje Tarnowa”. Lata od 1995 do 1997 
to prace terenowe nad Rabą, realizowane z ramienia Muzeum 
im. Stanisława Fiszera w Bochni, zakończone opracowaniem 

wyników badań w ramach projektu „Produkcyjny ośrodek 
garncarski u schyłku starożytności nad dolną Rabą – charak-
terystyka, geneza, interpretacja, odrębności”. Natomiast pod-
sumowaniem Jego odkryć na terenie rodzinnego Tarnowca 
był projekt „Tarnowiec od neolitu po najstarszy Tarnów”, który 
miałem przyjemność z Nim realizować.

Prowadził lub był współautorem licznych badań arche-
ologicznych w regionie tarnowskim. Oprócz wspomnianego 
Tarnowca badał grodzisko w Zawadzie (z Andrzejem Cete-
rą), Zamek Tarnowski (z Eligiuszem Dworaczyńskim); cmen-
tarzysko z I w. n.e. w Łętowicach, zamek w Czchowie, osadę 
kultury łużyckiej w Gorzycach i Wielopolu, osadę pradziejo-
wych hutników w Pasiece Otfinowskiej (z Andrzejem i Bar-
barą Szpunar). W ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, 
w różnych ekipach badawczych, przebadał dolinę Dunajca 
i Białej Dunajcowej odkrywając tysiące stanowisk archeolo-
gicznych i na trwałe zmieniając wiedzę o pradziejach regionu 
tarnowskiego. Pewnym podsuwaniem tych badań była książ-
ka „Najdawniejsza przeszłość Wojnicza i okolic”, którą napi-
saliśmy razem prezentując w niej stan wiedzy archeologicznej 
środkowego biegu Dunajca.

Jego pomysłem był projekt badawczy Bieszczad gdzie ze 
względu na specyfikę terenu wprowadzone zostały modyfika-
cje do metody AZP obejmujące notowanie i dokumentowanie 
miejsc po spalonych w czasie II wojny światowej wioskach, 
cerkwiska, cmentarze, pobojowiska.

Jerzy Okoński był osobowością ze wszech miar wyjątkową 
i to na wszystkich płaszczyznach, ale najbardziej chyba zawo-
dowych, którym poświęcił się bez reszty. Archeologiczna pasja 
badawcza prowadziła Go; raz po bezdrożach karpackiego po-
granicza w poszukiwaniu zamierzchłych śladów ludzkiej byt-
ności, innym razem znów zatrzymywała przez długie lata przy 
żmudnej wykopaliskowej działalności na trasie autostrady A4.

To właśnie w trakcie tych wielkich badań ratowniczych 
ujawniły się jego talenty organizacyjne i archeologiczne szczę-
ście. Po założeniu własnej firmy realizował wielkie wykopa-
liska w Zagórzu pod Niepołomicami odkrywając całe neoli-
tyczne wioski, celtyckie piece, ślady osadnictwa z wszystkich 
epok pradziejów.

Tysiące dni przepracowanych na wykopaliskach „autostra-
dowych”, bez względu na pogodę, sprawiły, że był niekwestio-
nowanym rekordzistą i badaczem powszechnie szanowanym 
oraz uznanym przez środowiska naukowe wszystkich szczebli. 
Jako jeden z niewielu w Europie, przebadał tak ogromne prze-
strzenie perfekcyjnie je dokumentując. We wschodniej części 
przebiegu autostrady A4, w woj. podkarpackim, prowadził ba-
dania między innymi w Żyrakowie pod Dębicą (odkrywając 
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całą wioskę z IX i X w.) i Mirocinie pod Przeworskiem. W tej 
ostatniej miejscowości, już nieomal w śniegu, zbadał niezwy-
kłe groby arystokracji kultury ceramiki sznurowej liczące bli-
sko 5 tysięcy lat.

Jego dewizą była solidna, profesjonalna praca bez taryfy 
ulgowej, bez bylejakości.

Ten Jego pracoholizm – w pozytywnym tego słowa zna-
czeniu – nie przesłaniał Mu jednak ani wspaniałej rodziny, 
ani szerokiej rzeszy przyjaciół i współpracowników, dla któ-
rych był wymagający, ale jednocześnie życzliwy i wyrozumiały.

Nieznaną, szerszemu gronu, płaszczyzną działalności Jurka 
była działalność społeczna i polityczna, był radnym w gminie 

Tarnów, pisał teksty do lokalnych gazet dotyczące spraw bie-
żących swej rodzinnej miejscowości. Gdy trzeba było wyra-
zić swój pogląd na sprawy natury bardziej ogólnej, związane 
z systemem wartości, czynił to bez ogródek, zawsze stanowczo, 
odważnie, nigdy nie popadając w koniunkturalizm.

Zawsze znajdował czas i sposobność na dobre słowo, radę, 
a gdy trzeba było podać pomocną dłoń – nigdy nie odmawiał. 
Potrafił słuchać nie tylko mądrzejszych od siebie. Będziemy Go 
wspominać jako człowieka prawego, wrażliwego, dobrego i cie-
płego – znakomitego fachowca oraz sprawdzonego Przyjaciela.

Andrzej Szpunar
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