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Muzeum. To żywy organizm, nie czujesz?  
Ma tyle różnych nastrojów co kolorów na obrazach: 

bywa melancholijne, czasem wesołe,  
czasem rozmarzone...  

Codziennie czuje się inaczej, tak jak ty i ja.

Luis Montero Manglano





Bez wątpienia rok 2020 przejdzie do historii jako czas pandemii, lockdow-
nów, niepewności, zdalnej nauki i pracy. Gdy 13 marca 2020 roku zamyka-
liśmy muzeum dla zwiedzających, rozpoczął się dla nas moment wielkiej 
próby. Sytuacja wymagała działania pod presją czasu, podejmowania trud-
nych decyzji i sięgania po narzędzia zarządzania właściwe dla kryzysu. Jak 
nigdy wcześniej doświadczyliśmy zupełnie nowych warunków pracy. Wiele 
się też nauczyliśmy, zaczęliśmy wykorzystywać rozwiązania, które nig-
dy wcześniej nie były nam potrzebne, np. platformy do spotkań zdalnych. 
Zaczęliśmy się wspólnie zastanawiać nad możliwościami realizacji naszych 
zadań statutowych w sieci. Przyświecała nam silna potrzeba utrzymania 
relacji z odbiorcami i dawania im tych treści i wartości, których poszuki-
wali oni w naszej działalności przed pandemią. Skupiliśmy się na pracach 
gabinetowych, porządkowaniu przestrzeni wystawienniczych, drobnych  
remontach, chcąc wykorzystać czas zamknięcia na przygotowanie zwie-
dzającym jeszcze lepszej oferty. Nasze wystawy, wykłady, propozycje  
edukacyjne udostępnialiśmy online. Wymagało to od nas podwójnego za-
angażowania, przełamywania barier i poszerzania kompetencji choćby 
w obszarze wystąpień publicznych. Odczuliśmy też potrzebę kreatywne-
go i twórczego przeanalizowania naszej działalności. To właśnie w okre-
sie pandemicznym powstało wiele pomysłów na funkcjonowanie w nowej 
formule online. Dzięki temu materiały filmowe, np. umożliwiające wirtu-
alne zwiedzanie wystaw czasowych, już zawsze będą dostępne w sieci, co 
niewątpliwie stanowi wartość. Wzmocniliśmy się jako zespół i nabraliśmy 
zdrowego dystansu do przeciwności, które w obliczu zagrożenia zdrowia 
i życia tysięcy ludzi na świecie i nas samych stały się mniej istotne.

Wstęp

Ewa Pawlak 

Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta  
w Gorzowie Wielkopolskim
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Cieszę się, że w tym trudnym czasie, pomimo dłuższych absencji powo-
dowanych chorobą, zdołaliśmy opracować i wydać kolejny, trzeci już tom 
rocznika „Custodia”. Publikujemy w nim bezcenne wspomnienia rodziny 
Gustawa Schroedera, który był właścicielem posiadłości będącej obecnie 
główną siedzibą Muzeum Lubuskiego. To wartościowa wiedza i jednocze-
śnie wzruszająca rodzinna opowieść, za którą jestem bardzo wdzięczna. 
Ponadto zachęcam do zapoznania się z artykułami naszych pracowników 
i partnerów. Zapewne interesujące okażą się wszystkie, jednak szczegól-
nej uwadze polecam teksty archeologów dotyczące Santoka i wyjątkowego 
znaleziska – konika z brązu z X–XI wieku, będącego amuletem (?), a tak-
że biogram pana Zdzisława Linkowskiego, który najdłużej, bo blisko trzy 
dekady, pełnił funkcję dyrektora Muzeum Lubuskiego. Zachęcam też do 
poznania kilku kolejnych skarbów muzealnych, wśród których są np. sier-
szeńki (cóż to takiego?)…

     Miłej lektury!



Artykuły





Dwie tajemnicze figurki  
ze zbiorów sztuki dawnej  
Muzeum Lubuskiego  
im. Jana Dekerta  
w Gorzowie Wielkopolskim

Słowa kluczowe: 
Guanyin,�figurka,�Północna�dynastia�Wei,�odlew,�brąz,�złoce-
nie,�Zhengguang,�Awalokiteśwara,�buddyzm,�kult�przodków

Schlüsselbegriffe:
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Bronze,�Vergoldung,�Zhengguang,�Avalokiteshvara,�
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Amelia�Macioszek

Witnica
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Abstrakt
Celem, jaki przyświecał autorce w niniejszym artykule, było zaprezentowa-
nie pary chińskich figurek przedstawiających bodhisattwę Awalokiteśwarę 
(Guanyin) znajdujących się w zbiorach Sztuki Dawnej Muzeum Lubuskiego 
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Inskrypcja na tylnej części 
mandorli wskazuje, że pochodzą one z roku 525 n.e., a więc z czasów pano-
wania Północnej dynastii Wei. Przedstawiona pokrótce analiza stylistycz-
no-porównawcza z analogicznymi figurkami powstałymi w tym okresie 
wykazała, że datowanie na podstawie inskrypcji jest w tym przypadku jak 
najbardziej zasadne.

Abstract
In vorliegendem Artikel werden zwei chinesische Statuen aus den 
Sammlungen Klassischer Kunst des Jan-Dekert-Museums des Lebuser 
Lands in Gorzów Wielkopolski vorgestellt; hierbei handelt es sich um 
Abbildungen von Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin). Die Inschrift 
auf der Rückseite der Mandorla verweist auf ihre Herstellung im Jahre 
525 v.u.Z., also zur Herrschaftszeit der Nördlichen Wei-Dynastie. Eine 
Vergleichsanalyse zur Stilistik anderer figürlicher Darstellungen aus die-
sem Zeitraum gelangt zum dem Schluss, dass eine Datierung der Statuen 
auf der Grundlage der Inschrift in diesem Falle sehr wahrscheinlich und 
damit begründet ist.

Abstract
The aim of this article is to present a pair of Chinese figurines from the col-
lection of old art of the Jan Dekert Lubusz Museum in Gorzów Wielkopolski 
depicting the Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin). The inscription on 
the back of the mandorla indicates their date to 525 CE, which is during the 
reign of the Northern Wei Dynasty. The briefly presented stylistic and com-
parative analysis with analogous figures from that period has shown that 
dating based on an inscription is absolutely justified in this case.
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W zbiorach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielko-
polskim znajduje się ok. 50 obiektów pochodzenia dalekowschodnie-

go, które trafiły do kolekcji sztuki dawnej przejęte w próbach przemytu na 
granicy polsko-niemieckiej. Pośród nich są dwie niepozorne figurki o nu-
merach inwentarzowych MOG/II/1/190 i MOG/II/1/191 (fot. 1, 2), wykona-
ne z brązu, w zbiorach Muzeum Lubuskiego od roku 1964. Są to dość małe 
obiekty, o wysokości 18 cm i szerokości 6 cm. Opracowujący kartę katalogo-
wą Tadeusz Szczurek datował je na pochodzące z przełomu XIX i XX wieku.

Obydwie figurki składają się z trzech części. Pierwszą jest charaktery-
styczny czteronożny podest, drugą – postać ubrana w lejące szaty i wisior-
ki, stojąca na przedłużeniu podestu w formie kwiatu lotosu oraz trzyma-
jąca w lewej dłoni butelkę, a w prawej najprawdopodobniej kwiat lotosu, 
trzecią zaś – przytwierdzona do tylnej części postaci charakterystycz-
na mandorla z płomienistymi brzegami i okrągłym środkiem. Po bokach 
stóp postaci umieszczono pączek (najprawdopodobniej lotosu) oraz sty-
lizowaną chmurę. Obydwie figurki są takie same, różnią się jedynie sta-
nem zachowania. Jedna ma uszkodzony podest, a w drugiej brakuje gór-
nej części mandorli. Widoczny czerwony nalot najprawdopodobniej jest  
pozostałością po złoceniu.

Fot.�1

Figurka bodhisattwy 
Awalokiteśwary (Guanyin); 
Północna dynastia Wei 
(386–534), datowanie na 
podstawie inskrypcji na rok 525 
(6. rok ery Zhengguang), Chiny; 
brąz ze śladowymi ilościami 
pigmentu, najprawdopodob-
niej złocony, odlew z formy; 
wymiary: wysokość 18,6 cm, 
szerokość mandorli 6 cm; 
nr inw.: MOG/II/1/190, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Zdj. P. Seweryński

Fot.�2

Figurka bodhisattwy 
Awalokiteśwary (Guanyin); 
Północna dynastia Wei 
(386–534), datowanie na 
podstawie inskrypcji na rok 525 
(6. rok ery Zhengguang), Chiny; 
brąz ze śladowymi ilościami 
pigmentu, najprawdopodob-
niej złocony, odlew z formy; 
wymiary: wysokość 18,6 cm, 
szerokość mandorli 6 cm; 
nr inw.: MOG/II/1/191, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Zdj. P. Seweryński

5�cm
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Obydwie mandorle na swych tylnych częściach mają inskrypcję, która 
przedstawia się w następujący sposób1 (fot. 3):

正光六年六

月十日夏嘉鑄

造佛像二區仰

為亡父現在母頭

居家大小一心

珠養

W dziesiątym dniu szóstego miesiąca szóstego roku ery Zhengguang Xia Jia 
odlał (nakazał odlać) dwa wizerunki Buddy, by umarły ojciec mógł znaleźć się 
u boku matki i zamieszkać razem w perłowym sercu oraz [móc] odpocząć [u jej 
boku, tak jak te dwie figurki są teraz połączone].

Figurki tego typu były wytwarzane w celu umieszczenia ich na domo-
wych ołtarzykach poświęconych kultowi przodków, a więc nie dziwi fakt 
opatrzenia ich inskrypcją wyjaśniającą, dlaczego powstały. Xia Jia to na-
zwisko i imię donatora, na którego zamówienie wykonano przedmioty. Nie 
wszystkie takie figurki były sygnowane, choć te, które były, zwyczajowo 
datuje się na podstawie umieszczonych na początku inskrypcji dat ery pa-
nowania. Umiejscowienia inskrypcji bywają różne, ale najczęściej jest to tył 
mandorli lub czteronożna podstawa.

1� Kolorem�czerwonym�zaznaczono�znaki,�które�są�trudne�do�odczytania�przy�obecnym�stanie�
zachowania�figurek.

Fot.�3

Figurki bodhisattwy 
Awalokiteśwary (Guanyin) 
– widok na tył mandorli; 
Północna dynastia Wei 
(386–534), datowanie na 
podstawie inskrypcji na rok 
525 (6. rok ery Zhengguang), 
Chiny; brąz ze śladowymi 
ilościami pigmentu, najpraw-
dopodobniej złocony, odlew 
z formy; wymiary: wysokość 
18,6 cm, szerokość mandorli 
6 cm; nr inw.: MOG/II/1/190 
i MOG/II/1/191, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Zdj. P. Seweryński
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Szósty rok ery Zhengguang wskazuje na rok 525 n.e., a więc jest to czas 
panowania Północnej dynastii Wei. W lipcu 2019 roku autorka poprosiła 
prof. Jeong-hee Lee-Kalisch z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie2 o kon-
sultację datowania opartego na odczycie inskrypcji. Odpowiedź badaczki 
potwierdziła te przypuszczenia. Dodała ona również, iż są to figurki wy-
obrażające bodhisattwę, którego często przedstawiano z naszyjnikami na 
szyi oraz butlą z wodą i gałązkami wierzby w dłoniach. Ocena stylistyczno- 
-porównawcza profesor, biorącej pod uwagę znane jej analogiczne obiekty, 
jednoznacznie wskazuje, że są to dwa piękne przykłady figurek z czasów 
panowania Północnej dynastii Wei (e-mail z 12 lipca 2020 roku: „AW: Dating 
of two Chinese figures”).

Czasy panowania dynastii Wei (386–557) to początek rozkwitu sztuki 
buddyjskiej w Chinach. Tuoba Gui (sprawował rządy w latach 386–409), 
lider klanu z Xianbei, wraz z koalicją innych, niechińskich grup etnicz-
nych (m.in. tureckich i wczesnotybetańskich), podbiwszy północne tere-
ny Chin, założył dynastię Wei, która stała się żarliwym wyznawcą buddy-
zmu. To podczas jej panowania ustanowiono buddyzm religią państwową. 
Przyczyniło się to do tego, że dwór objął liczne patronaty nad dziełami 
sztuki buddyjskiej, często o monumentalnych rozmiarach, jak słynna grota 
Yungang w Datongu – stolicy Wei, nad którą pracę rozpoczęto w 460 roku 
i przy której pracowało 35 000 osób przetransportowanych z okolic zachod-
niej granicy, z terenów Dunhuang, gdzie znajdowały się wcześniejsze świą-
tynie jaskiniowe (Chow, 1965, s. 303–304).

Bodhisattwą, którego atrybutami są butla z wodą i gałązki wierzby, jest 
Guanyin (觀音), odpowiednik indyjskiego bodhisattwy Awalokiteśwary. 
Ta bogini miłosierdzia i płodności była i nadal jest przedstawiana w sztu-
ce chińskiej, począwszy od pojawienia się buddyzmu w Chinach, a więc od  
VI wieku, w  różnych formach poprzez stulecia do dnia dzisiejszego. 
Najczęściej stoi ubrana w lejące szaty i spogląda spokojnym, acz dostojnym 
wzrokiem na modlącego się doń człowieka. Ponieważ guanyin po chińsku 
oznacza „obserwować dźwięki”, uważa się, że wysłuchuje ona wszystkich 
kierowanych do niej modlitw, zwłaszcza wznoszonych przez kobiety ocze-
kujące na przyjście potomstwa bądź inne osoby w szczególnej potrzebie 
i wymagające łaski.

W ocenie autorki bardzo ważne wydaje się, że, jak zauważają Denise 
Patry Leidy i Donna Strahan:

Wczesne wyobrażenia bodhisattwy, zarówno indyjskie, jak i chińskie, przed-
stawiają go z małym wizerunkiem Buddy Amitabhy siedzącym u jego deko-
racji fryzury oraz z kwiatem lotosu lub naczyniem na wodę w jednej z dłoni; 

2� Profesor�Jeong-hee�Lee-Kalisch�jest�specjalistką�w�dziedzinie�sztuki�buddyjskiej,�autorką�
licznych�publikacji�i�wystaw�na�ten�temat�oraz�opiekunką�wielu�prac�naukowych.�Profesurę�
na�Wolnym�Uniwersytecie�w�Berlinie� rozpoczęła�w� roku�2003,� stając�się� jednocześnie�
szefową�Działu�Historii�Sztuki�Azji�Wschodniej�przy�Instytucie�Historii�Sztuki.�Po�studiach�
sinologicznych,�japonistycznych�oraz�z�zakresu�sztuki�była�kuratorem�kolekcji�sztuki�Azji�
Wschodniej�w�Kolonii.
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te atrybuty przez wieki pozostawały częścią przedstawień Awalokiteśwary 
(Leidy, Strahan, 2010, s. 86).

W omawianym przez owe autorki przykładzie figurki późniejszej, znaj-
dującej się w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (fot. 4), 
postać dzierży w prawej dłoni witki wierzby, lejące się podobnie do jej szat, 
które są charakterystyczne dla przedstawień późniejszych, bo pojawiają-
cych się najwcześniej pod koniec VI wieku, a w wieku VIII będących stałym 

elementem „wyposażenia” owego bodhisattwy (tamże)3. Figurki z Muzeum 
Lubuskiego nie trzymają w dłoniach gałązek wierzby, ale roślinę przypomi-
nającą kwiat lotosu, co pozwala stwierdzić, że datowanie zawarte w treści 

3� Na�tej�samej�podstawie,�a�więc�atrybutów�trzymanych�w�dłoniach,�należałoby�datować�
figurkę,�która�znajduje�się�w�Rijksmuseum�w�Amsterdamie�również�na�czas�panowania�
Północnej�dynastii�Wei,�a�nie�na�okres�panowania�dynastii�Tang�(618–907).�Zob.:�Guanyin, 
anonymous,�618–906,�https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/AK-MAK-1281�(dostęp:� 
20�stycznia�2021�roku).

Fot.�4

Bodhisattwa Awalokiteśwara 
(Guanyin); dynastia Sui (581–
618), Chiny; brąz złocony; 
wymiary: wysokość 43,8 cm, 
szerokość 12,7 cm; nr inw.: 
12.161a–c, The Metropolitan 
Museum of Art, Nowy 
Jork, domena publiczna
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inskrypcji jest jak najbardziej prawidłowe. Analogiczną figurkę z roku 512, 
znajdującą się w zbiorach orientalnych Rijksmuseum w Amsterdamie, rów-
nież cechuje lotos trzymany w prawej dłoni (fot. 5).

Wracając do kwestii analizy porównawczej: elementem wskazują-
cym na proweniencję figurek z okresu Północnej dynastii Wei, oczywiście 
oprócz inskrypcji, jest przede wszystkim sposób przedstawienia postaci, 
jej ubioru, a także charakterystycznej czteronożnej podstawki. Wczesne 
wyobrażenia Guanyin lub innych bodhisattwów i samego Buddy przed-
stawiają postaci frontalnie do widza, czasem z  głową lekko zwróconą 
w jedną ze stron. Ich pozy nie są szczególnie udziwnione, by nie powie-
dzieć, iż charakteryzują się pewną statecznością i powagą. Nogi ułożone 

Fot.�5

Figurka bodhisattwy 
Awalokiteśwary (Guanyin); 
Północna dynastia Wei 
(386–534), rok 512, Chiny; 
brąz złocony, odlew z formy; 
wymiary: wysokość 17,7 cm, 
szerokość 7,5 cm;  
nr inw.: AK-RAK-1989-2, 
Rijksmuseum, Amsterdam, 
domena publiczna
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są w lekkim rozkroku, a rozchylające się ku zewnątrz stopy4 dodają po-
staci strzelistości. Dodatkowo skromne szaty leją się, okalając szczupłe 
i smukłe sylwetki. Wyjątkowo pięknie uchwycono draperie szat w przed-
stawieniu Buddy Maitrei, pochodzącego z tego samego okresu, co figur-
ki z  Muzeum Lubuskiego (fot. 6)5. Takie ujęcie Buddy i  bodhisattwów 
jest wynikiem nowego podejścia do przedstawień buddyjskiego pante-
onu w sztuce chińskiej, jakie prezentowano w owym czasie w Chinach.  
Katherine R. Tsiang zauważa:

[…] ten nowy typ wizerunku Buddy, który pojawił się pod koniec V wieku i na 
początku VI wieku, zastąpił typ wcześniejszy i ma niemal bezwyrazowe cia-
ło ubrane w grubiej upięte szaty. Wyglądające sztywno, linearne wzory zagięć 
okryć wierzchnich, jakie ukazują się na nowym wizerunku Buddy z czasów 
późnej Północnej dynastii Wei, wymuszają [ich] zunifikowane ułożenie po-
śród ciała, które w większości jest pod nimi schowane. Ten typ przedstawie-
nia jest ogólnie uważany za bardziej chiński lub sinocentryczny6. […] Nowy typ 
szat może być reinterpretacją sanghati mnicha, jako ciężej wyglądający ubiór, 
często na wewnętrznych szatach, który jest upięty wokół klatki piersiowej. 
Niejednokrotnie opada symetrycznie [wokół ciała], dając wygląd skonstruowa-
nego odzienia (Tsiang, 2002, s. 222).

4� Benjamin�Rowland� Jr.� zauważa,� że� takie� ułożenie� nóg� to�wpływ�Azji� Centralnej.� Por.�
Rowland,�1937,�s.�101.

5� Autorka�pragnie�tutaj�zwrócić�uwagę�na�tył�postaci,�który�nie�został�przez�konserwatora�
z�Metropolitan�Museum�of�Art�wyczyszczony.

6� Zarówno�figurki�z�Muzeum�Lubuskiego,�jak�i�np.�te�z�ołtarzy�ze�zbiorów�Metropolitan�Museum�
of�Art�w�Nowym�Jorku�reprezentują�ów�nowy,�bardziej�chiński�styl.�Wcześniejsze�ujęcie�szat,�
np.�pośród�wizerunków�Buddy�z�V�wieku,�jest�podobne�do�tego,�które�cechuje�przedstawienia�
indyjskie�–�szaty�bardziej�okalają�ciała�i�nie�mają�charakterystycznych�draperii.�Por.:�tamże,� 
s.�223,�il.�2.

Fot.�6

Budda Maitreja (Mile) – 
widok z przodu i z tyłu; 
Północna dynastia Wei 
(386–534), datowanie na 
podstawie inskrypcji na rok 
486 (10. rok ery Taihe), Chiny; 
złocony brąz ze śladowymi 
ilościami pigmentu, odlew 
z formy; wymiary: wysokość 
140,3 cm, szerokość 62,2 cm, 
średnica 48,9 cm; nr inw.: 
26.123, The Metropolitan 
Museum of Art, Nowy 
Jork, domena publiczna
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Późniejsze przedstawienia są bogatsze, czasem wręcz barokowe, z syl-
wetką ujętą w nieco tanecznej pozie, z lekko ugiętymi nogami, które uwy-
datniają biodra (fot. 7). Należy zwrócić uwagę, że pośród wcześniejszych 
figurek przedstawiających wizerunki Buddy również napotyka się takie 
o bogatej i złożonej formie. Przykładami mogą być tutaj ołtarze znajdują-
ce się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, także pochodzące 
z okresu Północnej dynastii Wei (fot. 8, 9)7. Pokaźne rozmiary (odpowiednio 

76,9 i 59,1 cm wysokości) oraz bogactwo ikonograficzne wraz z wysoką ja-
kością wykonania i oddania szczegółów świadczą o tym, że ołtarze te naj-
prawdopodobniej powstały na potrzeby dworu cesarskiego. Mimo bogactwa 
i złożoności konstrukcji główne postaci są ujęte w charakterystyczny dla 
wczesnych przedstawień buddyjskich sposób – frontalnie do widza, z leją-
cymi się szatami okalającymi smukłe sylwetki.

7� Zob.�również:�Priest,�1939,�s.�29,�32–38.

Fot.�7

Figurka bodhisattwy 
Awalokiteśwary (Guanyin); 
ok. 600–800, Chiny; brąz 
złocony; wymiary: wysokość 
14,8 cm, szerokość 5,4 cm; 
nr inw.: AK-MAK-1407, 
Rijksmuseum, Amsterdam, 
domena publiczna
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Jeśli chodzi o zastosowane metody odlewu, to Donna Strahan zauważa:

Badania wskazują, że metoda odlewu z form była preferowaną i najprawdopo-
dobniej jedyną metodą wykorzystywaną w wykonywaniu metalowych przed-
stawień Buddy w Chinach do późnego VI bądź wczesnego VII wieku8. W owym 
czasie w północnych Chinach zaczęła dominować metoda wosku traconego.. 
Mimo iż nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie i kiedy owa zmiana zaszła, 
jest to jasne przy badaniu [wizerunków] Buddy z tego okresu, że zaszła dra-
matyczna zmiana zarówno w stylu, jak i w technologii. Odpowiedzialny za tę 
zmianę był bez wątpienia napływ podróżujących artystów i zagranicznych idei. 
Metoda wosku traconego mogła przybyć z zachodu (Indie, Kaszmir, Pakistan 
i Afganistan) i z południa (Azja Południowa i prowincja Yunnan). Jednakowoż 
nie zawsze możliwe jest rozpoznanie różnic między metodą wosku traconego 

8� Chińscy�badacze�ciągle�nie�są�zgodni�co�do�właściwej�daty�pojawienia�się�odlewu�metodą�
wosku�traconego.�Niektórzy�uważają,�że�był�to�okres�Wschodniej�dynastii�Zhou�(ok.�V�wieku�
p.n.e.),�z�kolei�inni�–�iż�kombinacje�metody�odlewu�z�form�oraz�metody�wosku�traconego�
były�stosowane�już�wcześniej.�Por.�Strahan,�2010,�s.�44,�przypis�6.

Fot.�8

Ołtarz Buddy Maitrei (Mile); 
Północna dynastia Wei 
(386–534), 524 (5. rok ery 
Zhengguang), Chiny; brąz 
złocony; wymiary: wysokość 
76,8 cm, szerokość 40,6 cm; 
nr inw.: 38.158.1a–n, The 
Metropolitan Museum 
of Art, Nowy Jork, 
domena publiczna
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a odlewem z form, zwłaszcza w przypadku rzeźb jednolitych. Ewidentnie by-
wały przypadki, w których wykorzystywano obydwie metody, możliwe, że na-
wet na tych samych rzeźbach. […] Po usunięciu śladów odlewu rzeźby czasem 
złocono metodą amalgamatową. Niekiedy nakładano później dodatkowe war-
stwy płatków. Do przytwierdzania złota używana była żywica, najprawdopo-
dobniej laka (Strahan, 2010, s. 30–32).

Równie trudno stwierdzić, jak było w  przypadku figurek z  Muzeum 
Lubuskiego. Ich lica są w miarę gładkie, a tyły – nieco bardziej porowate, 
co wskazuje na to, że podczas stygnięcia leżały one w formach licami ku 
dołowi. Porowatość tylnych części z inskrypcjami wynika z tego, że nagro-
madziły się tam pęcherzyki powietrza, które zastygając, po prostu uformo-
wały taką strukturę metalu (Leidy, Strahan, 2010, s. 86). Trudno jest także 

stwierdzić, czy figurki były złocone, czy nie. Wskazane byłoby wykonanie 
specjalistycznych badań z pobraniem próbek z różnych części figurek przed 
poddaniem ich choćby podstawowej konserwacji polegającej na oczyszcze-
niu powłoki oraz rekonstrukcji podstawy i górnej części jednej z figurek.

Fot.�9

Ołtarz Buddy Maitrei (Mile); 
Północna dynastia Wei 
(386–534) lub Wschodnia 
dynastia Wei (534–550), 
ok. 525–535, Chiny; brąz 
złocony; wymiary: wysokość 
59,1 cm, szerokość 38,1 cm; 
nr inw.: 38.158.2a–g, The 
Metropolitan Museum 
of Art, Nowy Jork, 
domena publiczna
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Już w czasie opracowywania koncepcji artystycznej rzeźby odlanej z for-
my tworzący ją artysta musi wziąć pod uwagę to, w jaki sposób połączy ze 
sobą elementy – w ogóle czy rzeźba będzie wieloczęściowa, czy raczej jed-
nolita. Jak wspomniano wyżej, para figurek znajdujących się w zbiorach 
Muzeum Lubuskiego to rzeźby trzyczęściowe. Mandorlę przytwierdzono 
poprzez zaprojektowanie w niej specjalnego prostokątnego otworu, który 
następnie został nawleczony na wykonany w tylnej części postaci specjal-
ny element stanowiący rodzaj szpikulca. Ślady na elemencie mocującym 
świadczą o tym, że szpikulec ten został rozbity młotkiem – to pozwoliło 
lepiej scalić ze sobą oba elementy. Czteronożną podstawę zaprojektowa-
no podobnie, a mianowicie przewidziano otwór, przez który miała przejść 
owalna część spodu figurki9.

Trzeba tutaj zaznaczyć, iż analogiczne figurki nie znajdują się po-
wszechnie w zbiorach orientalnych każdego z większych muzeów, albo-
wiem należą do rzadkości. Nie były wyrabiane na skalę masową, jak np. 
znane wszystkim wazy porcelanowe, ale tylko na potrzeby osób prywat-
nych, zwykle pojedynczo, w parach lub większych grupach ołtarzowych. 
Benjamin Rowland Jr. stwierdził:

Tam, gdzie przedmioty sztuki powstają w celach użytkowych, jako obiekty 
kultu, a nie z myślą o estetyce, ludzie nie są świadomi tego, co nazywamy de-
generacją lub dekadencją. Nie są już świadomi zmian w tak utylitarnej części 
naszego życia jak język. Ponieważ element stylu ich nie dotyczy ani nie zajmują 
się w żaden sposób osądem estetycznym, jakakolwiek figura lub symbol nadal 
będą im się wydawać doskonale dopasowane do swoich funkcji, jako środek, za 
pomocą którego czciciel może zwrócić się do bóstwa. Trzeba jednak przyznać, 
że obraz religijny, bardziej doskonały pod względem estetycznym niż zwykła 
bryła drewna lub kamienia, jest skuteczniejszy, ponieważ poprzez swoją ze-
wnętrzną doskonałość wprawia odbiorcę w nastrój zarówno pogodny, jak i pe-
łen szacunku (Rowland, 1937, s. 105).

Owe zewnętrzna doskonałość formy i  wprawienie widza w  pogodny 
nastrój to jedne z wielu przyczyn, dla których muzea wystawiają swoje 
dzieła sztuki na widok publiczny. Figurki ze zbiorów Muzeum Lubuskiego 
w Gorzowie Wielkopolskim są wyjątkowe nie tylko ze względu na swą ta-
jemniczość, lecz także ze względu na to, że są jedyną taką parą z tego okre-
su wśród zbiorów muzealnych na terytorium naszego kraju. Dziwny splot 
okoliczności sprawił, że w swojej wędrówce z Chin do Europy zatrzymały 
się na granicy polsko-niemieckiej. Pozostaje mieć nadzieję, że za sprawą 
niniejszego artykułu ich prawdziwa podróż właśnie się zaczęła10.

9� Niestety�autorka,�z�uwagi�na� to,� że�ostatni� raz�widziała� figurki�w� lipcu�2019� roku� i�nie�
dysponuje� lepszymi� zdjęciami�niż� te�wykonane�własnym�aparatem,�nie� jest�w� stanie�
stwierdzić,�w�jaki�sposób�spód�postaci�został�przytwierdzony�do�podstawy.

10� Należy�zaznaczyć,�że�niniejszy�artykuł�przedstawia�analizę�ikonograficzną�i�tłumaczenie�
inskrypcji,�która�jest�dopiero�początkiem�tej�podróży.�Autorka�najprawdopodobniej�napisze�
kolejny�artykuł,�będący�drugą�częścią�uzupełnioną�o�dalsze�analizy�porównawcze�i�opinie�
innych�ekspertów.�Problem�datowania�tego�typu�obiektów�jest�skomplikowany�i�wymaga�
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głębszej�analizy�porównawczej�nie� tylko�z�analogicznymi�przedmiotami,� lecz� również�
z�wynikami� badań�przeprowadzonych�w� innych�ośrodkach,� jak� np.� The�Metropolitan�
Museum� of� Art� w� Nowym� Jorku,� gdzie� przebadano� skład� chemiczny� stopów� brązu�
używanych�do�wykonania�przedmiotów�(Strahan,�2010).�Należy�tutaj�wspomnieć,�że�żadne�
ze�specjalistycznych�badań�nie�da�jednoznacznej�odpowiedzi�na�pytanie,�czy�owe�figurki�
są�falsyfikatem,�czy�są�oryginalne.�Autorka�wstępnie�podejrzewa,�że�figurki�ze�zbiorów�
Muzeum�Lubuskiego�mogą�być�złożone�z�części,�które�nie�były�odlane�w�jednym�okresie.�
Bardzo�możliwe,�że�postaci�z�mandorlami�są�oryginalne,�bo�stanowią�część�ołtarzyka�
(podobnie� jak� figurka�przechowywana�w�Rijksmuseum�w�Amsterdamie�o� nr� inw.� AK-
MAK-1281).�W�celu�sprzedaży�figurek�jako�stojących,�najprawdopodobniej�na�przełomie�XIX�
i�XX�wieku,�ucięto�je�u�dołu�i�dodano�podstawę.�Taka�wersja�tłumaczy�obecność�dwóch�sztuk�
figurek,�które�mogły�stanowić�ruchome�skrzydła�po�obu�stronach�postaci�centralnej,�nieco�
większej,�zapewne�Buddy.�Manipulacje�przy�cięciu�i�łączeniu�w�nowy�„twór”�tłumaczyłyby�
stan�zachowania�figurek,�gdyż�cięcie�trzeba�było�jakoś�zamaskować�i�zrobiono�to�ze�szkodą�
dla�istniejącego�wcześniej�złocenia.
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Zusammenfassung

Unter den insgesamt etwa 50 Objekten fernöstlicher Herkunft in den 
Sammlungen des Jan-Dekert-Museums des Lebuser Lands befinden sich 
ebenso zwei unscheinbare buddhistische Figuren, die dem Ahnenkult 
dienten sowie aus Bronze gefertigt wurden und in häuslichen Altären zum 
Einsatz gelangten. Aufgrund der Inschrift auf der Rückseite der Mandorla 
beider Figuren bezweifelte die Autorin ihre ursprüngliche Datierung auf 
die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert. Auf der Grundlage 
dieser Inschrift sowie eines Vergleichs analoger figürlicher Darstellungen 
erfolgte eine Datierung der relativ kleinen, dreiteiligen Statuen auf das Jahr 
525 v.u.Z. (d.h. dem sechsten Jahr der Herrschaft von Zhengguan). Bei den 
von beiden Figuren in den Händen gehaltenen Attribute (Wasserflasche 
und Lotusblüte) handelt es sich um für frühe chinesische Darstellungen des 
Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin) charakteristische Darstellungen. 
Guanyin wird in China aufgrund des Glaubens verehrt, dass er Menschen 
in Not hilft, die Mitgefühl bedürfen. Die besondere Aufmerksamkeit der 
Autorin lenkten die frontale Darstellung sowie die für diesen Zeitraum ty-
pische Gestaltung der weich fallenden Gewänder auf sich, die die Figur mit 
einer herrlichen Drapierung umhüllen. Die Porosität der rückseitigen Teile 
der Figuren weisen darauf hin, dass sie in Formen mit Spalten nach unten 
gegossen wurden, was eine solche Struktur des Metalls bewirkt hatte.

Summary

Among about 50 items of Far Eastern origin in the collection of the Jan 
Dekert Lubusz Museum, there are two inconspicuous Buddhist figurines, 
made of bronze, used on home altars and dedicated to the cult of ancestors. 
Reading the inscriptions on the back of the mandorla of both figurines made 
the author question the original dating at the turn of the 19th and 20th cen-
turies. Based on an inscription and a stylistic and comparative analysis, she 
dated these relatively small, three-piece figures to 525 CE. (sixth year of the 
Zhengguang era). The attributes held by the figures in their hands (a bottle 
of water and a lotus bud) are specific to early Chinese representations of 
the Bodhisattva Avalokiteshvara - Guanyin. Guanyin in China is worshiped 
for believing that she listens to people who are in special need and require 
grace. The author’s particular attention was drawn to the frontal position-
ing of the figures and the depiction of their robes, typical of that period, 
which pour and surround the figures with magnificent draperies. The po-
rosity of the backs of the figures indicates that they were molded face down, 
which caused such a metal structure.
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Abstrakt
W artykule opisano fragment cmentarza średniowiecznego odsłonięte-
go na grodzie w Santoku w trakcie badań archeologicznych w 2020 roku. 
Wyeksplorowano 6 grobów oraz luźne kości ludzkie, na podstawie których 
opisano ówczesny ryt pogrzebowy oraz zbadano stan zdrowia i jakości ży-
cia przykładowej populacji santockiej.

Abstract
Im Artikel wird ein Teil des mittelalterlichen Friedhofs beschrieben, der 
im Rahmen archäologischer Ausgrabungen im Jahre 2020 auf der Burg in 
Santok freigelegt wurde. Dokumentiert wurde sechs einzelne Gräber sowie 
menschliche Knochenreste, auf deren Grundlage eine Beschreibung der 
damaligen Bestattungsrituale wie ebenso des Gesundheitszustands und 
der Lebensqualität dieser beispielhaften Einwohner des mittelalterlichen 
Santok erfolgt.

Abstract
The article describes a fragment of a medieval cemetery, unveiled during 
the archaeological research in 2020 in the stronghold in Santok. Six graves 
and loose human bones were explored, on the basis of which the funeral rite 
at that time was described and the health and quality of life of an exemplary 
population of Santok was examined.
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W trakcie ratowniczych badań archeologicznych na grodzisku 
w Santoku w 2020 roku dokonano odkrycia sześciu grobów szkiele-

towych oraz skupiska kości ludzkich, wskazujących na obecność cmenta-
rzyska na grodzie. Badania były prowadzone w ramach inwestycji gminnej 
„Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”, wiążącej 
się z budową ścieżki edukacyjnej na jego terenie1. Na całym jej przebiegu 
natrafiano na liczne ślady użytkowania grodu w okresie średniowiecza, 
które uzupełniają wiedzę o historii santockiego grodziska (ryc. 1).

Historia badań

Stanowisko w Santoku znane jest już od końca XIX wieku. Pierwsze ba-
dania weryfikacyjne zostały tam przeprowadzone w  latach 1932–1934. 
Pracami kierował prof. Wilhelm Unverzagt. Przebadano północno-zachod-
nią część stanowiska, gdzie odkryto nawarstwienia datowane na okres od 
VIII do XV wieku. Część wyników niemieckich badań została opublikowana 
(Brackman, Unverzagt, 1936).

Po II wojnie światowej kontynuowano prace wykopaliskowe – tym ra-
zem prowadzili je polscy archeolodzy, w  ramach programu badań nad 

1� Santok,� gm.� loco,� stanowisko� nr� 14� (AZP� 45-13/45).� Badania� prowadzone� przez� 
dr�Małgorzatę�Pytlak�z�Muzeum�Lubuskiego�im.�Jana�Dekerta�w�Gorzowie�Wielkopolskim�
na�podstawie�umowy�zawartej� z�Gminą�Santok.�W�pracach�uczestniczyli� archeolodzy�
z�Muzeum�Lubuskiego:� I.� Ignatowicz,�P.�Kaźmierczak,�R.�Wyganowski,�przy�współpracy�
członków� Stowarzyszenia� Historyczno-Eksploracyjnego� „Warta”� w� liczbie� 6� osób,�
za� zezwoleniem� Wojewódzkiego� Urzędu� Ochrony� Zabytków� –� Oddział� w� Gorzowie�
Wielkopolskim.� Sprawozdanie� z� badań� znajduje� się� w� archiwum� Działu� Archeologii�
i�Numizmatyki�w�Muzeum�Lubuskim.�I.�Ignatowicz,�M.�Pytlak,�Sprawozdanie z ratowniczych 
badań archeologicznych przeprowadzonych w Santoku st. 14, gm. loco w ramach zadania 
inwestycyjnego „ Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”,�Gorzów�
Wielkopolski�2020.

Ryc.�1

Mapa grodziska do celów 
projektowych z zaznaczo-
nym przebiegiem ścieżki 
edukacyjnej i miejscami 
znalezisk archeologicznych, 
w tym cmentarzyska
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Ryc.�2

Santok, gm. loco, stano-
wisko nr 14. Rzut poziomy 
fundamentów czworobocz-
nej budowli kamiennej, 
fragmentów bruków oraz 
cmentarza szkieletowego. 
Pod budowlą czworoboczną 
pozostałości konstrukcji 
wału obronnego (za: Hensel, 
Hilczer-Kurnatowska 1987)

Fot.�1

Santok, gm. loco, woj. 
lubuskie. Szkieletowy grób 
zbiorowy na wystawie w san-
tockiej wieży. Santok 1945. 
Zbiory archiwalne Muzeum 
Lubuskiego im. Jana 
Dekerta w Gorzowie Wlkp. 
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początkami państwa polskiego. Trwały one od 1958 do 1965 roku. Pracami 
kierowali dr Zofia Hołowińska i dr Aleksander Dymaczewski wraz z Urszulą 
Dymaczewską. Natrafiono wówczas na pozostałości wału wewnętrznego, 
zbadano jego konstrukcję, znaleziono ślady zabudowy podgrodzia, odkry-
to XIV-wieczną kuźnię i fundamenty kamiennej budowli, przypuszczalnie 
kościoła (Kurnatowska, 1995, s. 10–22).

Kolejne wykopaliska przeprowadzono w latach 1997–1999 z ramienia 
Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownic-
twem prof. Tadeusza Makiewicza (prace terenowe nadzorował Zbigniew 
Woźniak). Ich celem było rozpoznanie zachodniego odcinka wału grodu.

Najnowsze badania w  Santoku prowadzone były przez dr Kingę 
Zamelską-Monczak w latach: 2007 (Biermann, 2007, s. 60–70), 2008–2012 
oraz 2016–2018. Prace podjęto z inicjatywy Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przy współpracy Muzeum Lubuskiego 
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Gminy Santok (Zamelska- 
-Monczak, 2019, s. 18–31).

W trakcie przedwojennych badań niemieckich archeologów na terenie 
grodziska w jego północno-wschodniej części odkryto relikty kamien-
nej budowli (domniemany kościół pw. św. Andrzeja), a wokół niej 43 gro-
by szkieletowe (ryc. 2, fot. 1). Groby były ułożone w rzędach, równolegle do 
siebie, miejscami nawet w trzech warstwach nad sobą, co świadczy o dłuż-
szym okresie użytkowania cmentarzyska. Podczas prac nie zweryfikowano 
rozmiarów całej nekropolii. Układ pochówków sugerował ryt chrześcijań-
ski – zmarli położeni byli na plecach, w pozycji wyprostowanej, z głowa-
mi w kierunku zachodnim (Hensel, Hilczer-Kurnatowska, 1987, s. 25–27).  
Do tych badań nawiązują odkrycia archeologiczne z 2020 roku.

Z terenu Santoka poza grodziskiem znane są jeszcze dwa cmentarze śred 
-niowieczne (ryc. 3). Jeden zlokalizowano na Górze Zamkowej (stanowisko 
nr 2) w trakcie prac prowadzonych przez badaczy niemieckich w 1934 roku. 
Odkopano wówczas wzniesiony tam w XI wieku gród Pomorzan i odkryto 

Ryc.�3

Santok, gm. loco, woj. 
lubuskie. Zasięg współ-
czesnej wioski. 1 – Santok, 
stanowisko nr 14, grodzisko, 
cmentarz grodowy z XII 
wieku, Stary Santok. 
2 – Santok, stanowisko 
nr 2, gródek strażniczy, 
cmentarzysko z XI wieku, 
Góra Zamkowa. 3 – Santok, 
prawobrzeżne cmentarzy-
sko z okresu od XII wieku 
do początku XIII wieku. 

Opr. I. Ignatowicz  
(za: Sinkowski, 2010)
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siedem grobów z tego okresu, o różnym układzie, w drewnianej obstawie 
z dość bogatym wyposażeniem (Kurnatowska, 1995, s. 10–22; Brzeżycki, 
1997, s. 7–41).

Drugi cmentarz znaleziono w  latach 2014–2015 w  trakcie badań ar-
cheologicznych podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Santoku. 
Odsłonięto wówczas 197 grobów datowanych na XII–XIII wiek, prawdopo-
dobnie związanych z grodziskiem2.

Odkrycie grobów w 2020 roku

Prace terenowe w 2020 roku rozpoczęto od zatrudnienia geodetów, któ-
rzy wytyczyli trasę ścieżki edukacyjnej. Na tej podstawie prowadzono 
wykop o głębokości 30 cm i szerokości 150 cm. Planowana długość trasy 
wynosiła 1420 m. Na początku kwietnia w trakcie prac ziemnych natra-
fiono na fragmenty pochówków (fot. 2). Odkryto pozostałości cmentarza 

2� Badania�prowadzone�pod�kierownictwem�Stanisława�Sinkowskiego�z�Muzeum�Lubuskiego�
im.� Jana� Dekerta� w� Gorzowie�Wielkopolskim.� W� pracach� uczestniczyli� archeolodzy�
z�Muzeum�Lubuskiego:�I.�Ignatowicz,�P.�Kaźmierczak�oraz�wolontariusze.�Sprawozdanie�
z�badań�znajduje�się�w�archiwum�Działu�Archeologii�i�Numizmatyki�w�Muzeum�Lubuskim.

Fot.�2

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko. Odkrycie 
grobów. Zdj. I. Ignatowicz

Fot.�3

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko. Grób nr 5, 
dwuosobowy – pochówek 
dorosłego z dzieckiem. 
Zdj. I. Ignatowicz
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średniowiecznego, funkcjonującego na grodzisku ok. XII wieku. Groby 
znajdowały się bardzo płytko pod powierzchnią – na głębokości 30–40 cm. 
Udało się zidentyfikować sześć grobów (w tym jeden dwuosobowy, doro-
słego z dzieckiem – fot. 3) oraz wyróżnić skupisko kości ludzkich (patrz: 
Katalog grobów). Na całym terenie cmentarzyska występowała duża liczba 
drobnych, przepalonych kamieni oraz rosnących pomiędzy kośćmi korzeni 
roślin, które utrudniały eksplorację.

Ceramika znaleziona w trakcie oczyszczania grobów pochodziła z okre-
su zarówno wczesnego, jak i  późnego średniowiecza. Podczas oczysz-
czania ścianek grobów natrafiono na liczne szczątki ludzkie, świadczące 
o większym zasięgu cmentarza. Ze względu na plan inwestycji i określony 
program badań szczątki te nie zostały poddane eksploracji. Można przy-
puszczać, że groby zlokalizowano w pobliżu kościoła, który funkcjonował 
wówczas na grodzie. Odkrycie z 2020 roku nawiązuje do znaleziska z lat 30. 
XX wieku (patrz: ryc. 2).

Ryt pogrzebowy, w  jakim pochowano zmarłych, był chrześcijański 
– analogicznie do grobów odkrytych w latach 30. XX wieku. Pogrzebani 
ułożeni byli na plecach, w pozycji wyprostowanej, mniej więcej na linii 
wschód–zachód, z  czaszkami zwróconymi w  stronę zachodu i  rękoma 
wzdłuż tułowia. W okresie średniowiecza dominującą formą mogiły była 
jama grobowa. W Santoku pochówki były zróżnicowane, oprócz jamowych 
(groby nr 1, 2, 4, 6) wyróżniono trumienne (groby nr 3 i 5), charakteryzujące 
się widocznymi pozostałościami desek we wkopie grobowym. Przypuszcza 
się, że trumna mogła świadczyć o lepszym sytuowaniu zmarłego. W trakcie 
prac badawczych z lat 30. XX wieku okazało się, że na całkowitą liczbę wy-
eksplorowanych grobów (43) 11 z nich nosiło ślady trumien.

W mogiłach odkrytych w 2020 roku nie stwierdzono wyposażenia gro-
bowego – fragmenty kości zwierzęcych oraz ceramiki znalezione przy po-
chówkach mogły pochodzić z wyższych warstw ziemi lub zostać zdepono-
wane przypadkowo. Potwierdza to chrześcijański charakter pochówków. 
Zmarłych zwyczajowo grzebano bez wyposażenia grobowego. 

Poza sześcioma grobami z oczyszczania wykopów pozyskano kilkadzie-
siąt ludzkich kości – prawdopodobnie pochodzących z warstwy cmentarnej 
znajdującej się tuż pod powierzchnią gruntu, przemieszanej przez użytko-
wanie terenu grodziska rolniczo w latach 70. XX wieku.

Analizy antropologiczne

Na podstawie badań antropologicznych możliwe było ustalenie płci, wie-
ku, a także zdrowotności i jakości życia ówczesnych mieszkańców grodu3. 
Materiał pozyskany do analizy był w większości przypadków średni pod 

3� Badania� antropologiczne� zostały� przeprowadzone� przez� dr� hab.� n.�med.� Iwonę� Teul�
z�Pomorskiego�Uniwersytetu�Medycznego�w�Szczecinie�(Opis badanego materiału kostnego 
z Santoka,� Szczecin�2020).�Wyniki� analizy� znajdują� się�w�archiwum�Działu�Archeologii�
i�Numizmatyki�w�Muzeum�Lubuskim.
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względem kompletności i zachowania, a kości były uszkodzone, co mogło 
wynikać z ich płytkiego zalegania w ziemi. We wszystkich grobach odkryto 
niekompletne szkielety. Były to pochówki pojedyncze, poza dwuosobowym 
grobem nr 5 (fot. 3). Po przebadaniu wszystkich kości ze stanowiska (łącz-
nie z luźnymi) wyróżniono w sumie 22 osobniki.

Z badań wynika, że wszystkie odkryte w trakcie wykopalisk pochów-
ki (nr 1–6) należały do osób płci męskiej. Przy jednym z nich znaleziono 
szczątki dziecka (grób nr 5), ale ze względu na jego młody wiek ustalenie 
płci było niemożliwe. Wiek zmarłych dorosłych wahał się w granicach 25–
55 lat, a dziecka – od 1 roku do 2 lat. Odtworzony wzrost osób dorosłych 
mieścił się w zakresie 161–169 cm.

Zmiany chorobowe zaobserwowane na kościach to: ubytki próchnicze na 
zębach, hipoplazja szkliwa4 (grób nr 4), zmiany w obrębie lędźwiowym krę-
gosłupa i osteofity na kręgach szyjnych (grób nr 1, fot. 4), prawdopodobnie 
wynikające z przeciążeń fizycznych, oraz cribra orbitalia5 na sklepieniach 
oczodołów u mężczyzny z grobu nr 5.

Ciekawym przypadkiem jest grób dorosłego mężczyzny (nr 3), u którego 
zaobserwowano dwa urazy przeżyciowe: złamaną kość łokciową i obrażenie 
głowy (fot. 5). Uszkodzenie czaszki pochodzi prawdopodobnie od silnego 
uderzenia średnio ostrym narzędziem (np. toporkiem). Doszło do widocz-
nej deformacji czaszki (patrz fot. 5). Drugi uraz – złamanie kości łokcio-
wej z przemieszczeniem (fot. 6) – powstał również pod wpływem silnego 
ciosu, przypuszczalnie w wyniku uniesienia lewego przedramienia i próby 

4� Hipoplazja�szkliwa�to�ubytek�w�normalnej�grubości�szkliwa,�świadczący�o�niedoborach�
żywienia�w�okresie�tworzenia�się�szkliwa�na�zębach�mlecznych�i�stałych�(do�6.�roku�życia).�
Odzwierciedla�warunki�życia�danego�osobnika�(Kwiatkowska,�2017,�s.�131–146).

5 Cribra orbitalia to� zmiana� patologiczna� na� górnej� ścianie� oczodołu,�w�wyniku� której�
następuje�zgąbczenie�kości�–�kość�przyjmuje�wygląd�sita.�Cribra orbitalia jest�najczęściej�
wynikiem�anemii,�braku�żelaza�w�organizmie�lub�innych�niedoborów�żywieniowych�albo�
chorób�pasożytniczych�(Bergman,�1988,�s.�105).

Fot.�4

Santok, gm. loco, woj. 
lubuskie. Stanowisko nr 14, 
cmentarz na grodzie. Grób  
nr 1 – zmiany zwyrodnienio-
we na trzonie kręgu szyjnego 
C6, osteofity. Zdj. I. Teul
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osłonięcia się przed uderzeniem. Widoczne jest zrośnięcie kości, więc nie 
był to uraz zagrażający życiu. Natomiast w trakcie badania pochówku do-
rosłego mężczyzny z  grobu nr 5 zaobserwowano poważne obrażenie – 

trzon kości promieniowej prawej nosił ślady cięcia, pochodzące od silnego 
uderzenia ostrym przedmiotem. Według badań antropologicznych mogła  
to być rana śmiertelna.

Choć analizowana grupa pochówków stanowi tylko część nekropo-
lii, można ją traktować jako losową reprezentatywną grupę ówczesnej 
populacji.

Podsumowanie

Odkrycie 6 grobów i 22 osobników w trakcie badań prowadzonych w 2020 
roku w Santoku jest kolejnym elementem układanki opisującej dzieje śred- 
niowiecznego grodziska. Dzięki badaniom niemieckim z lat 30. XX wieku 
wiemy, że w XII wieku na grodzie w Santoku funkcjonował cmentarz przy-
kościelny. Grzebani tam zmarli byli chowani w rycie chrześcijańskim: kła-
dzeni na plecach, w pozycji wyprostowanej, na linii wschód–zachód, z gło-
wami skierowanymi na zachód, bez wyposażenia. Groby odkryte w 2020 

Fot.�6

Santok, gm. loco, woj. 
lubuskie. Stanowisko nr 14, 
cmentarz na grodzie. Grób 
nr 3. Złamanie trzonu kości 
łokciowej z przemieszcze-
niem; uraz powstał również 
przez bardzo silne uderzenie, 
prawdopodobnie w wyniku 
uniesienia lewego przedra-
mienia w celu osłonięcia się 
przed ciosem. Zdj. I. Teul

Fot.�5

Santok, gm. loco, woj. 
lubuskie. Stanowisko nr 14, 
cmentarz na grodzie. Grób  
nr 3. Uraz głowy spowo-
dowany przez bardzo silne 
uderzenie średnio ostrym 
narzędziem, np. toporkiem. 
W wyniku uderzenia kości 
czaszki nie zostały złamane, 
ale doszło do widocznej  
deformacji czaszki. 
Zdj. I. Teul
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roku należały do osób dorosłych płci męskiej w wieku 25–55 lat oraz (jeden) 
do dziecka w wieku od 1 roku do 2 lat. Były to groby zarówno jamowe, jak 
i trumienne, co sugeruje różne stany zamożności poszczególnych zmar-
łych. Zmiany chorobowe zaobserwowane na kościach świadczą o zwycza-
jach żywieniowych i trybie życia przebadanych. Należy zaznaczyć, że są to 
pierwsze badania antropologiczne, jakim zostali poddani średniowieczni 
„santoczanie” z grodziska.

Katalog grobów
Schemat opisu:

Numer grobu
1. Uwagi dotyczące głównie liczby pochówków w grobie.
2. Wkop grobowy (stan zachowania, czytelność, kształt).
3. Rodzaj pochówku (odsłonięte relikty, na podstawie których można 

przypuszczać, że zmarłego pochowano tylko w jamie grobowej lub zło-
żono jego ciało w trumnie, obstawie z desek czy na marach).

4. Długość szkieletu, mierzona tuż po odsłonięciu, w  trakcie prac 
wykopaliskowych.

5. Płeć i wiek zmarłego.
6. Ułożenie szkieletu.
7. Stan zachowania czaszki i szkieletu postkranialnego.
8. Zmiany chorobowe.
9. Zmiany rozwojowe.
10. Odtworzona wysokość ciała.
11. Pozyskany materiał ruchomy.

Grób nr 1 
1. Uwagi: z grobu wydobyto jeden pochówek.
2. Wkop grobowy: niewidoczny.
3. Rodzaj pochówku: jamowy (?).
4. Długość zachowana pochówku: 148 cm.
5. Płeć: mężczyzna, wiek: maturus, 55+ lat.
6. Ułożenie: na linii wschód–zachód, na plecach, czaszka na zachód, ręka 

wzdłuż tułowia.
7. Stan zachowania:

• czaszki: zgnieciona, mocno uszkodzona, we fragmentach;
• szkieletu postkranialnego: niekompletny (brak kości lewej ręki 

i łopatki).
8. Zmiany chorobowe: zmiany zwyrodnieniowe na kręgach lędźwiowych 

oraz na trzonie kręgu szyjnego, w obrębie stawów krzyżowo-biodro-
wych, osteofity na guzach piętowych.

9. Zmiany rozwojowe: brak danych.
10. Odtworzona wysokość ciała: 166–168 cm.
11. Pozyskany materiał ruchomy:
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• duża ilość ceramiki wczesnośredniowiecznej z oczyszczania;
• fragment poroża.

Grób nr 2 
1. Uwagi: z grobu wydobyto jeden pochówek.
2. Wkop grobowy: niewidoczny.
3. Rodzaj pochówku: jamowy (?).
4. Długość zachowana pochówku: 90 cm.

5. Płeć: mężczyzna, wiek: adultus.
6. Ułożenie: na linii wschód–zachód, na plecach, czaszka prawdopodob-

nie na zachód.
7. Stan zachowania:

• czaszki: brak;
• szkieletu postkranialnego: niekompletny – zachowane jedynie kości 

Fot.�7

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko. Grób 
nr 1. Zdj. I. Ignatowicz

Fot.�8

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko.  
Grób nr 2.  
Zdj. I. Ignatowicz
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lewej nogi.
8. Zmiany chorobowe: brak.
9. Zmiany rozwojowe: brak.
10. Odtworzona wysokość ciała: 164–166 cm.
11. Pozyskany materiał ruchomy:

• ceramika z oczyszczania.

Grób nr 3 
1. Uwagi: z grobu wydobyto jeden pochówek (w dwóch etapach).
2. Wkop grobowy: niewidoczny.
3. Rodzaj pochówku: trumienny / na marach (widoczne fragmenty deski 

pod kośćmi).
4. Długość zachowana pochówku: 160 cm (do ściany wykopu).

5. Płeć: mężczyzna, wiek: adultus, 30–40 lat.
6. Ułożenie: na linii wschód–zachód, na plecach, czaszka na zachód, ręce 

wzdłuż tułowia.
7. Stan zachowania:

• czaszki: uszkodzona, twarzoczaszka i część czołowa zgniecione;

Fot.�9

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko. Grób nr 3 
– pierwsza część eksplo-
racji. Zdj. I. Ignatowicz

Fot.�10

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko. Grób  
nr 3 – druga część eksplo-
racji. Zdj. I. Ignatowicz
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• szkieletu postkranialnego: kompletny, dość dobrze zachowany.
8. Zmiany chorobowe: zmiany przeciążeniowe w postaci wyrośli kostnych 

w obrębie głowy kości ramiennej, kości udowej oraz guzów piętowych, 
zmiany zwyrodnieniowe na kręgach lędźwiowych.

9. Zmiany rozwojowe: dwa urazy przeżyciowe – złamana kość łokciowa 
lewa oraz uraz głowy.

10. Odtworzona wysokość ciała: 161–163 cm.
11. Pozyskany materiał ruchomy:

• ceramika z oczyszczania.

Grób nr 4 
1. Uwagi: z grobu wydobyto jeden pochówek.
2. Wkop grobowy: nieczytelny.
3. Rodzaj pochówku: jamowy.
4. Długość zachowana pochówku: 75 cm (do profilu wykopu).

5. Płeć: mężczyzna (?), wiek: 25–35 lat.
6. Ułożenie: na linii wschód–zachód, na plecach, czaszka na zachód.
7. Stan zachowania:

• czaszki: uszkodzona, zgnieciona, żuchwa osunięta;
• szkieletu postkranialnego: zły, niekompletny, odsłonięte jedynie ko-

ści lewej ręki i częściowo klatki piersiowej.
8. Zmiany chorobowe: hipoplazja szkliwa na siekaczach i kłach dolnych.
9. Zmiany rozwojowe: brak.
10. Odtworzona wysokość ciała: 156–161 cm.
11. Pozyskany materiał ruchomy:

• brak.

Fot.�11

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko. Grób 
nr 4. Zdj. I. Ignatowicz
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Grób nr 5
1. Uwagi: z grobu wydobyto dwa pochówki (dorosłego i dziecka).
2. Wkop grobowy: niewidoczny.
3. Rodzaj pochówku: trumienny (?) – widoczna deska po bokach.
4. Długość zachowana pochówku:

• dorosły: 180 cm;
• dziecko: 75 cm.

5. Płeć i wiek:
• dorosły – mężczyzna;
• dziecko – brak danych.
• dorosły – 25–30 lat;
• dziecko – 1–2 lat.

6. Ułożenie: na linii wschód–zachód, na plecach, czaszka na zachód:
• dorosły: ręce wzdłuż tułowia, dłonie złożone na miednicy, prawa pod 

główką pochówku dziecka;
• dziecko ułożone na nogach dorosłego, w pozycji wyprostowanej.

7. Stan zachowania:
  Pochówek nr 1 (dorosły):

• czaszki: niekompletna, zniszczona, zachowana w częściach, żuchwa 
szeroko otwarta;

• szkieletu postkranialnego: średnio dobry (70%), ułożony lekko po 
skosie (przechylony na prawy bok), nie odsłonięto kości udowych.

Fot.�12

Santok, gm. loco, woj. lubuskie. Stanowisko nr 14,  
grodzisko. Grób nr 5. Zdj. I. Ignatowicz
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  Pochówek nr 2 (dziecko):
• czaszki: mocno uszkodzona, we fragmentach;
• szkieletu postkranialnego: kości bardzo drobne i delikatne, zacho-

wane w większości, ale trudne do eksploracji.
8. Zmiany chorobowe:

• dorosły: próchnica, hipoplazja szkliwa na siekaczach i kłach górnych 
i dolnych, cribra orbitalia na sklepieniach oczodołów, ślad po urazie 
okołośmiertelnym na trzonie kości promieniowej prawej, kostniak na 
łusce kości potylicznej;

• dziecko: brak danych.
9. Zmiany rozwojowe: brak.
10. Odtworzona wysokość ciała:

• dorosły: 166–169 cm;
• dziecko: brak danych.

11. Pozyskany materiał ruchomy:
• fragmenty ceramiki z oczyszczania, późno- i wczesnośredniowieczne;
• przy lewym barku dorosłego – duży krąg rybi.

Grób nr 6
1. Uwagi: z grobu wydobyto pojedynczą czaszkę.
2. Wkop grobowy: niewidoczny.
3. Rodzaj pochówku: jamowy (?).
4. Długość zachowana pochówku: brak danych.

5. Płeć: mężczyzna, wiek: 40–50 lat.
6. Ułożenie: brak danych.
7. Stan zachowania:

• czaszki: brak żuchwy, zachowana w dobrym stanie, ułożona nietypo-
wo, twarzoczaszką do góry;

• szkieletu postkranialnego: brak, zachowana tylko czaszka.
8. Zmiany chorobowe: próchnica.

Fot.�13

Santok, gm. loco, woj.  
lubuskie. Stanowisko  
nr 14, grodzisko. Grób 
nr 6. Zdj. I. Ignatowicz
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9. Zmiany rozwojowe: brak.
10. Odtworzona wysokość ciała: brak danych.
11. Pozyskany materiał ruchomy:

• fragmenty skorup w trakcie oczyszczania.

Skupisko kości 1
1. Wydobyto luźną czaszkę (bez żuchwy) oraz kilka kości klatki piersiowej.
2. Skupisko znajdowało się pomiędzy grobami nr 2 i 3.
3. Kości ułożone nieanatomicznie, brak widocznych wkopów.
4. Z oczyszczania wydobyto fragmenty ceramiki.
5. Kości na kamieniach, których duża liczba wystąpiła na całym terenie 

cmentarzyska.
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Zusammenfassung
Im Verlauf der von den Archäologen des Jan-Dekert-Museums des Lebuser 
Lands in Gorzów Wielkopolski zuletzt im Jahre 2020 durchgeführten 
Untersuchungen im Rahmen des Vorhabens „Nutzung und Gestaltung der 
historischen Burganlage in Santok“ wurden auf dem Gelände Überreste 
von Gräbern freigelegt. Die Geschichte der archäologischen Untersuchung 
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der Burg reicht bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Die ersten 
Ausgrabungen hatten unter der Leitung von Wilhelm Unverzagt stattgefun-
den. Im nördlichen Bereich der Burg wurden damals auf das 8. bis zum 15. 
Jahrhundert datierte Schichten freigelegt. Nach dem 2. Weltkrieg setzten 
die polnischen Archälog:innen Zofia Hołowińska, Aleksander Dymaczewski 
und Urszula Dymaczewska diese Arbeiten fort. In den 90er Jahren hatte da-
raufhin Prof. Tadeusz Makiewicz von der Stiftung der Adam-Mickiewicz-
Universität in Poznań die Leitung der Ausgrabungsarbeiten inne. Die neu-
esten Untersuchungen führte Kinga Zamelska-Monczak in den Jahren 2007, 
2008-2012 und 2016-2018 durch. Im Zusammenhang mit der Errichtung 
eines Lehrpfades auf der Burg wurden 2020 archäologische Sondierungen 
durchgeführt, die zur Freilegung eines im 12. Jahrhundert angelegten 
Friedhofs führten. Dokumentiert werden konnten sechs Einzelgräber sowie 
Überreste menschlicher Knochen, insg. 12 Bestattungen, die nach christ-
lichen Ritualen gestaltet worden waren. Die Toten wurden flach auf dem 
Rücken liegend, ausgestreckt und in Ost-West-Richtung mit dem Kopf nach 
Westen beigesetzt; die Arme lagen am Torso an, Grabbeigaben wurden nicht 
gefunden. Anthropologische Untersuchungen ergaben ein Alter der Toten 
zwischen 25 und 55 Jahren. Bei allen handelte es sich um Männer, in einem 
der Gräber fand man ebenso ein Kind im Alter zwischen ein und zwei Jahren. 
Die Knochenreste wiesen Spuren von Unterernährung sowie Verletzungen 
(wie Brüche) auf. Die Funde knüpfen an den im Rahmen der Ausgrabungen 
in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts freigelegten Friedhof an.

Summary
During the research, conducted in 2020 by archaeologists from Jan Dekert 
Lubusz Museum in Gorzów Wielkopolski, as part of the investment pro-
ject „Development of the area of the historic stronghold in Santok”, frag-
ments of burials were discovered in the stronghold in Santok. The history 
of research on the castle dates back to the 1930s. The first archaeological 
works carried out by German researchers were led by Wilhelm Unverzagt. 
In the northern part of the stronghold, layers dating from the 8th to the 
15th century were discovered at that time. After World War II, the works 
were continued by Polish archaeologists: Zofia Hołowińska, Aleksander 
Dymaczewski and Urszula Dymaczewska. In the 90s of the twentieth cen-
tury, excavations on behalf of the Foundation of the University of Adam 
Mickiewicz in Poznań was headed by prof. Tadeusz Makiewicz. The latest 
research in Santok was conducted by Kinga Zamelska-Monczak in 2007, 
2008-2012 and 2016-2018. Research from 2020, related to the construction 
of an educational path in the city, led to the discovery of a fragment of the 
12th-century cemetery. Six graves and loose bones were explored, for a total 
of 22 burials, for which the Christian funeral rite was used. The dead were 
placed on their backs, straightened, in an east-west line, with heads facing 
west, arms along the torso, and without burial equipment. Anthropological 
research has determined the age of the dead to be 25-55 years old. They were 
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male burials, with one of them a child aged one to two years old was bur-
ied. Traces of malnutrition and injuries (such as a fracture) were seen on 
the bones. The discovery refers to a cemetery found during research from  
the 1930s.

Izabela Ignatowicz – adiunkt, zastępca kierownika filii Muzeum Grodu 
Santok. Archeolog, absolwentka UAM w Poznaniu. Zajmuje się archeologią 
regionu, archeologią pradziejową i średniowieczną. Prowadzi nadzory i ba-
dania wykopaliskowe, opracowuje zabytki. Specjalizuje się w okresie póź-
nego średniowiecza, archeologii cmentarzy.
e-mail: i.ignatowicz@muzeumlubuskie.pl
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Abstrakt
Artykuł traktuje o  mieczach powiązanych z  funkcjonowaniem grodu 
w  Santoku. Główną jego część stanowi synteza informacji dotyczących 
trzech mieczy pozyskanych w Santoku do 1934 roku, a obecnie zaginionych. 
Ponadto zaprezentowane zostały dwa kolejne miecze, pozyskane w nieja-
snych okolicznościach, na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz jego oko-
licach, które jednak można wiązać z santockim grodem.

Abstract
Im Artikel werden Schwerter beschrieben, der der Burg in Santok zuge-
ordnet werden. Den Hauptteil des Beitrags bildet eine Synthese der über 
diese drei Schwerter zur Verfügung stehenden Informationen, die bis 1934 
in Santok entdeckt wurden und nun als verschwunden gelten. Darüber 
hinaus werden zwei weitere Schwerter vorgestellt, die unter ungeklärten 
Umständen im Stadtgebiet von Gorzów Wielkopolski und seiner näheren 
Umgebung gefunden wurden, die jedoch ebenso mit der Burg in Santok in 
Verbindung gebracht werden können.

Abstract
The article describes swords connected to the functioning of the strong-
hold in Santok. The main part is a synthesis of information on three swords 
obtained in Santoku until 1934 and now lost. In addition, two more swords 
were presented, obtained in unclear circumstances in and around Gorzów 
Wielkopolski, which can be related to the Santok castle.
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W inauguracyjnym tomie „Custodii”, w części Muzealne skarby zapre-
zentowany został santocki miecz1 (Wyganowski, 2019, s. 116–117). 

Zabytek ten, znajdujący się w zbiorach Działu Archeologii i Numizmatyki 
Muzeum Lubuskiego, nie jest jednak jedynym związanym z  grodem 
w Santoku. Niniejszy artykuł traktuje o trzech santockich mieczach2 dato-
wanych na X, XIII i XIV wiek. Miecze zostały pozyskane zarówno w trakcie 
badań wykopaliskowych, jak i dzięki przypadkowi i odkryte do 1934 roku. 
Następnie były przechowywane w muzeach we Wrocławiu i w Berlinie, po 
czym zaginęły w niejasnych okolicznościach w trakcie II wojny światowej 
(Głosek, Nadolski, 1970, s. 53–54).

1� W�niniejszym�artykule�zabytek�ten�określono�jako�Santok�IV�(kwestia�numeracji�wyjaśniona�
zostaje�poniżej).�

2� Ponadto�Stanisław�Sinkowski,�za�publikacją�Rudolfa�Eckerta,�wymienia�jeszcze�pozyskaną�
w�2.�połowie�XIX�wieku�„klingę�miecza”.�Z�powodu�braku�danych�warunkowo�określono�
jej�chronologię�na�średniowieczną�(Sinkowski,�2010,�s.�70).�Zabytek�ten�nie�został�jednak�
uwzględniony�w�publikacjach�A.�Nadolskiego�czy�M.�Głoska.

Fot.�1

Museum für Völkerkunde 
w Berlinie. Źródło: https://
upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/8a/
Berlin-Kreuzberg_
Postkarte_058.jpg (dostęp: 
20 maja 2021 roku)

Fot.�2

Śląskie Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego 
i Starożytności we 
Wrocławiu. Źródło: 
https://polska-org.
pl/foto/3945/Slaskie_
Muzeum_Rzemiosla_
Artystycznego_i_
Starozytnosci_daw-
ny_gmach_Sejmu_
Slaskiego_ul_Krupnicza_
Wroclaw_3945441.jpg 
(dostęp: 20 maja 2021 roku)
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Miecze te znane są z literatury, aczkolwiek, ze względu na ich zróżni-
cowaną chronologię, nigdy nie były publikowane wspólnie3. Prezentowano 
je w tytułach takich jak Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku 
(Andrzeja Nadolskiego), Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w. (Mariana 
Głoska), Miecze średniowieczne z ziem polskich (Mariana Głoska, Andrzeja 
Nadolskiego) czy Miecze wczesnośredniowieczne w  Polsce (Wandy 
Sarnowskiej). Zazwyczaj zakres tych publikacji ograniczały dokładnie 
określone ramy czasowe. 

Ideą przyświecającą niniejszemu artykułowi jest dokonanie syntezy po-
zostałych informacji na temat zaginionych santockich mieczy oraz przed-
stawienie ich w jednym miejscu. Bazę źródłową stanowi zarówno literatura, 
jak i niepublikowana dokumentacja archeologiczna.

Na koniec zaprezentowane zostaną również dwa kolejne miecze pozy-
skane w niejasnych okolicznościach na terenie dawnej kasztelanii santoc-
kiej (obecnie miasto Gorzów Wielkopolski bądź jego okolice), które można 
wiązać z grodem Santok.

1. Miecz Santok I4

Miecz został odkryty przypadkowo, podczas kopania torfu w Dolinie Noteci 
pod Santokiem w 1910 roku. Według literatury przechowywany był od 1910 

3� Mowa�o�publikacjach�w� języku�polskim,�w�których�miecze� te�były� szerzej�opisywane.�
Wspólnie�omówione�zostały�np.�w:�Santok. „Strażnica i klucz królestwa”. 30 lat Muzeum 
Grodu w Santoku�–�ograniczono�się�tam�jednak�do�prezentacji�fotograficznej�oraz�krótkiej�
wzmianki�–�a�także�w�niemieckojęzycznym�artykule�Die Schwertfunde des unteren Oder- und 
Warthegebiets ‒ Insignien einer spätslawischen Elite�A.�Volkmanna.

4�� Na�potrzeby�artykułu�wprowadzona�została� rzymska�numeracja� zabytków,�oparta�na�
kolejności�pozyskania�mieczy.�Nadana�numeracja�dotyczy�wyłącznie�mieczy�santockich,�
stanowiących�pełną�kolekcję.�Ze�względu�na�brak�pełnego�rozpoznania�zbioru�mieczy�po-
zyskanych�z�Gorzowa,�a�w�konsekwencji�braku�możliwości�nadania�numeracji�na�tych�sa-
mych�zasadach,�zabytki�te�pozostawiono�bez�numeracji.�

Fot.�3

Zniszczony gmach 
Śląskiego Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego 
i Starożytności we 
Wrocławiu. Źródło: 
https://polskaorg.
pl/foto/278/Slaskie_
Muzeum_Rzemiosla_
Artystycznego_i_
Starozytnosci_daw-
ny_gmach_Sejmu_
Slaskiego_ul_Krupnicza_
Wroclaw_278328.jpg 
(dostęp: 20 maja 2021 roku)
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do 1939 roku w Śląskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności 
we Wrocławiu (niem.:  Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und 
Altertümer in Breslau) (Głosek, Nadolski, 1970, s. 49; Hensel, Hilczer- 
-Kurnatowska, 1987, s. 35). Zabytek najprawdopodobniej zaginął jednak do-
piero w 1945 roku podczas oblężenia Wrocławia, kiedy to zniszczony został 
budynek muzeum5.

Miecz o zachowanej długości całkowitej wynoszącej 85 cm cechuje głow-
nia typu XIIIa – według klasyfikacji Ewarta Oakeshotta (Oakeshott, 1997, 
s. 41–51) – szeroka, o masywnej zastawie, delikatnie zwężająca się ku sła-
bo wyodrębnionemu sztychowi, z długim, wyraźnie zaznaczonym zbro-
czem, sięgającym ok. ¾ głowni6. Rękojeść została zwieńczona masywną 

5� Bitwa� stoczona�w�dniach� 13� lutego–6�maja� 1945� roku�we�Wrocławiu� i� jego�okolicach�
pomiędzy�wojskami�radzieckimi�a�niemieckimi.

6� Pełne�znane�dane�metryczne�wszystkich�mieczy�znajdują�się�w�tabeli�1.

Fot.�4

Miecz Santok I. Źródło: 
Volkmann A., Die 
Schwertfunde des unteren 
Oder- und Warthegebiets ‒ 
Insignien einer spätslawisch-
en Elite, „Ethnographisch 
Archäologische Zeitschrift”, 
4/2008 (2009), s. 448
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dyskoidalną głowicą, należącą do typu I. Miecze takie stanowiły dość po-
pularną grupę charakteryzującą się prostymi jelcami, długą głownią i rę-
kojeścią pozwalającą na oburęczny chwyt. Typ ten datowany jest szeroko, 
na okres od XII do XV wieku, przy czym najpowszechniej występował w XIII 
i XIV wieku (Oakeshott, 1997, s. 41–51).

Miecz cechuje obecność rozbudowanej inkrustacji umieszczonej po obu 
stronach głowni. Wśród zdobień wyróżniają się postacie rycerzy na koniach 
oraz herby Królestwa Czech i zakonu krzyżackiego (Głosek, Nadolski, 1970, 
s. 49, tabl. XVIII: 54). Ornamentyka ta stała się podstawą do wiązania miecza 
z królem Czech Przemysłem Ottokarem II7. Ze względu jednak na uszkodze-
nie herbu Królestwa Czech w znamiennym jego punkcie, jakim jest ogon 
lwa, nie zostało to jednoznacznie potwierdzone.

Okoliczności odkrycia miecza wykluczają możliwość zrekonstruowania 
oryginalnego kontekstu archeologicznego. Egzemplarz ten jest jednak uni-
katowy z uwagi na wspomnianą powyżej niezwykle bogatą ornamentację 
głowni (Głosek, 1973, s. 56–57). Na jednym z jej płazów widnieją sylwet-
ki konnych rycerzy oraz symbole zakonu krzyżackiego, umieszczone za-
równo osobno, jak i na tarczach rycerzy. Przedstawienie takie należałoby 
zapewne wiązać z jedną z licznych krucjat zakonu. Być może z paradnym, 
triumfalnym powrotem z jednej z nich. Spośród sylwetek rycerzy wyróż-
nia się jedna. Pierwszy rycerz, stojący najpewniej na czele wyprawy, ma na 
głowie stylizowaną koronę, co sugerowałoby, że jest to król. Z tą postacią 
należałoby także wiązać drugą herbową tarczę znajdującą się na mieczu, 
przedstawiającą stojącego lwa. Właśnie sylwetka pierwszego rycerza w po-
łączeniu z umieszczonym obok lwem legła u podstaw hipotezy, że na mie-
czu znajduje się wizerunek Przemysła Ottokara II. Władca ten wziął udział 
w wyprawie krzyżowej do Prus, gdzie walnie przyczynił się do podboju 
Sambii8. W uznaniu tych dokonań na podbitych ziemiach założono nową 
siedzibę zakonu, która otrzymała nazwę Królewiec (Königsberg). Być może 
wówczas król Czech otrzymał opisany miecz. Wydaje się, że koncepcja ta 
ma sens, jeśli przyjmiemy, iż scena zamieszczona na głowni przedstawia 
orszak królewski i triumf wojenny.

Z powodu niekompletności herbu nie jest to jedyna możliwa interpreta-
cja. Jak zauważa Tomasz Nowakiewicz (Nowakiewicz, 2016, s. 114), lwa tego 
można również wiązać z Turyngią9. Stamtąd zaś pochodzą dwie ważne dla 
zakonu postacie: wielki mistrz Konrad z Turyngii oraz mistrz krajowy Prus 
Henryk von Weida. Jak podkreśla sam badacz, w sprzeczności z tą koncepcją 
stoi jednak ówczesne prawo zakonne, zabraniające braciom posługiwać się 
własnym herbem.

7� Przemysł�Ottokar�II�(ur.�ok.�1233�roku,�zm.�26�sierpnia�1278�roku)�-�król�Czech�w�latach�1253–
1278�z�dynastii�Przemyślidów.

8� �Wyprawa�na�przełomie�lat�1254�i�1255�pod�dowództwem�Przemysła�Ottokara�II.
9� W� jej�herbie�widnieje�stojący� lew.�W�przeciwieństwie�do� lwa�wyobrażonego�na�herbie�

Przemysła�Ottokara�II�nie�ma�rozwidlonego�ogona.
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Kampania Przemysła Ottokara II na Sambii zakończyła się sukcesem 
w roku 1255. Biorąc pod uwagę chronologię typu reprezentowanego przez 
opisywany zabytek, wydaje się, że właśnie tę datę można by uznać za czas 
powstania miecza.

2. Miecz Santok II

Miecz odkryty został podczas badań wykopaliskowych prowadzonych 
przez Wilhelma Unverzagta10 w latach 1932–1934. Wyłowiono go z rzeki 
Warty (Brackmann, Unverzagt, 1936, s. 93; Sarnowska, 1955, s. 292). Inne 
źródła podają jako miejsce odkrycia Noteć (Świątkiewicz, 2002, s. 21). 
Miecz został pozyskany wraz z fragmentarycznie zachowaną skórzaną po-
chwą (Sarnowska, 1955, s. 292). Najprawdopodobniej przechowywany był 
w Museum für Völkerkunde w Berlinie do 1939 roku, następnie zaginął pod-
czas II wojny światowej.

Pomimo dobrego stanu zachowania w momencie odkrycia (miecz był 
kompletny), jedyną dokumentacją, jaka pozostała po zabytku, jest zdję-
cie przedstawiające rękojeść wraz z  fragmentem głowni (Brackmann, 
Unverzagt, 1936, tabl. 20: 1).

Częściowo należy tłumaczyć to sposobem prezentacji mieczy wczes- 
nośredniowiecznych w  literaturze tamtego okresu, ograniczającym się 
właśnie do takiego rzutu. Metodyka ta wynika bezpośrednio z zastosowa-
nia typologii Jana Petersena bądź Mortimera Wheelera, którzy jako cechę 

10� Wilhelm�Unverzagt�(ur.�21�maja�1892�roku,�zm.�17�marca�1971�roku),�niemiecki�archeolog�
prowadzący�badania�wykopaliskowe�w�Santoku�w�latach�1932–1934.

Fot.�5

Zestawienie mieczy  
typu Y. Po lewej miecz ze 
Szczecina, po prawej miecz 
z Santoka. Źródło: Marek L., 
Wczesnośredniowieczne 
miecze z Europy Środkowej 
i Wschodniej. Dylematy 
archeologa i bronioznawcy, 
Wrocław 2004, tabl. 18
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dystynktywną traktują jedynie formę oprawy mieczowej11. Wymienieni ba-
dacze uznawali głownie mieczy wczesnośredniowiecznych za pozbawione 
zasadniczych różnic, stąd zrezygnowali z wykorzystania tego elementu 
budowy miecza podczas tworzenia swoich systemów klasyfikacyjnych12.

Miecz z  Santoka reprezentuje typ Y według klasyfikacji autorstwa  
J. Peteresena bądź typ IX według Wheelera czy Oakeshotta. Oprawa broni 
tego typu charakteryzuje się jednolitą głowicą oraz wąskim, dość długim, 
prostym bądź delikatnie zagiętym w dół jelcem. Głownie mieczy tej gru-
py są niezdobione, nie występują na nich również ślady damascenizowania 
stali (Sarnowska, 1955, s. 307).

Miejsca odkrycia zabytków sugerują, że typ Y rozprzestrzenił się na całą 
Europę. Brak jednego skupiska z przeważającą liczbą odkryć utrudnia usta-
lenie pochodzenia. Dlatego tego rodzaju miecze traktowane są jako mie-
cze ogólnoeuropejskie, o głowniach przeważnie frankońskich w oprawach 
głównie zachodnioeuropejskich, a być może lokalnych (Nadolski, 1954,  
s. 33). Zabytek datowany jest na okres od 2. połowy X do XI wieku (Hensel, 
Hilczer-Kurnatowska, 1987, tab. II). Podobnie datowane są również inne 
miecze tego typu znajdowane na terenie Polski13 (Sarnowska, 1955, s. 303).

Pomimo zaginięcia zabytku oraz niewielkiej liczby danych na jego te-
mat dzięki analogicznym znaleziskom na terenie Polski można pokusić się 
o analizę porównawczą. Jej wyniki oczywiście nie będą w pełni wiarygod-
ne. Przyjmując jednak wspomniany wcześniej pogląd, głoszący, że głownie 
mieczy wczesnośredniowiecznych nie różniły się od siebie w sposób zna-
czący, można założyć, że badania dwóch mieczy tego samego typu dałyby 
zbliżone rezultaty. Do analizy porównawczej wytypowany został miecz 
znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie14, 15. Wybrano 
go na podstawie miejsca pozyskania zabytków (wyłowienie miecza Santok II  

11� Jan� Greve� Thaulow� Petersen� (ur.� 20� października� 1887� roku,� zm.� 3� marca� 1967�
roku),� norweski� archeolog,� autor� De Norske Vikingesverd,� twórca� typologii� mieczy�
wczesnośredniowiecznych.

� Sir� Robert� Eric� Mortimer� Wheeler� (ur.� 10� września� 1890� roku,� zm.� 22� lipca� 1976�
roku),� brytyjski� archeolog,� autor� London and the Vikings,� twórca� typologii� mieczy�
wczesnośredniowiecznych.

12� Pogląd�ten�podzielał�m.in.�Ewart�Oakeshott,�który�uzupełnił�typologię�Wheelera�o�kolejne�
dwa�typy�(VIII�i�IX),�natomiast�swoją�typologię�mieczy�średniowiecznych�rozpoczął�od�typu�
X,�„kontynuując”�pracę�Wheelera�(pomimo�znacznych�różnic�w�zasadach�obu�typologii).�
Alternatywny�pogląd�głosił�Alfred�Geibig,�który�głownie�mieczy�wczesnośredniowiecznych�
podzielił�na�pięć�typów.

13� Poza�egzemplarzem�z�Santoka�z�ziem�polskich�pochodzą�jeszcze�trzy�miecze:�z�Kwidzyna�
(Sarnowska,� 1955,� s.� 285),� z� Sądkowa� (Sarnowska,� 1955,� s.� 293)� oraz� ze� Szczecina�
(Sarnowska,�1955,�s.�293).

14� Ponadto�J.�Żak�podaje� trasę� lądową�Magdeburg–Brenna–Santok–Szczecin� jako�główny�
kierunek�przedostawania�się�mieczy�typu�Y�na�ziemie�zachodniosłowiańskie�(Żak,�1959,�s.�33).

15� Wymiary�zabytku:�długość�całkowita�87,5�cm,�długość�głowni�73,5�cm,�szerokość�głowni�
5,25�cm,�grubość�głowni�0,4�cm,�szerokość�zbrocza�2,1�cm,�długość�jelca�0,29�cm,�wysokość�
jelca�1,1�cm,�grubość�jelca�1,82�cm,�długość�trzpienia�9,43�cm,�szerokość�trzpienia�przy�jelcu�
2,46�cm,�szerokość�trzpienia�przy�głowicy�1,43�cm,�grubość�trzpienia�0,61�cm,�szerokość�
głowicy�6,98�cm,�wysokość�głowicy�3,15�cm,�grubość�głowicy�1,66�cm,�waga�907�g.
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z rzeki Warty oraz miecza Szczecin II z rzeki Odry), ukształtowania sieci 
rzecznej (Warta stanowi dopływ Odry), która była wykorzystywana jako 
szlak handlowy, oraz oceny wizualnej.

Miecz Szczecin II opisany jest w następujący sposób (Klimek, Kucypera, 
Kurasiński, 2011, s. 308):

Brzeszczot jest najszerszy przy zastawie, od której równomiernie zwęża się ku 

sztychowi. Spiczasta część sztychowa ukazuje ewolucję głowni, przystosowa-

nej zarazem do rąbania, jak i kłucia. Na powierzchni brzeszczotu widoczne jest 

szerokie zbrocze, które ciągnie się do samego sztychu. Żelazny jelec jest dość 

długi i płaski. Jego końce delikatnie zakrzywiają się w kierunku głowni. W rzu-

cie od góry przyjmuje on kształt soczewkowaty. Jednolita głowica ma kształt 

siodełkowaty, uwypukloną część środkową i zaklęśnięcia pomiędzy końcami 

głowicy i najwyższym punktem. Dolna krawędź głowicy wygięta jest ku gó-

rze. Na powierzchni omawianego elementu zaznaczono symboliczny podział 

na podstawę i nakładkę głowicy. Pozbawiony okładzin trzpień mocno zwęża 

się ku głowicy.

Kierując się fragmentarycznym zdjęciem egzemplarza santockiego, 
możemy dostrzec wiele analogii w konstrukcji obu mieczy. Obserwujemy 
zwężającą się głownię, począwszy od najszerszego punktu znajdującego 
się zaraz przy jelcu. Widoczne jest również dość szerokie zbrocze, zapew-
ne ciągnące się do sztychu. Nieznacznie węższy, a zarazem dłuższy wydaje 
się sam jelec. Zachowuje on przy tym jednak tę samą formę. Także głowica 
w obu przypadkach przyjmuje ten sam, siodełkowaty kształt, przy czym 
santocka wydaje się mniej smukła. Różnic można się dopatrywać w ele-
mencie dzielącym głowicę na podstawę i nakładkę. W mieczu ze Szczecina 
element ten jest znacznie wyraźniej zaznaczony. Różnica ta może jednak 
wynikać wyłącznie ze stanu zachowania obu zabytków oraz jakości foto-
grafii miecza santockiego.

Miecz ze Szczecina został również poddany badaniom RTG, które wyka-
zały, co następuje (Klimek, Kucypera, Kurasiński, Pudło 2011, s. 309):

Po obserwacji makroskopowej obiektu rozważano możliwość wykorzystania 

przy jego produkcji dziwerowych paneli umieszczonych na płazach głowni. 

Wykonane zdjęcie RTG nie potwierdza tego domniemania. Głownia wykonana 

została w technice prętowej, gdzie stalowe nakładki ostrzowe zostały zgrzane 

z najprawdopodobniej homogenicznym rdzeniem – na rentgenogramie wy-

raźnie widoczne są zgrzeiny materiałowe między poszczególnymi elementa-

mi konstrukcyjnymi. Uzyskany obraz nie pozwala mimo wszystko z pełnym 

przekonaniem wykluczyć możliwej kompozytowej konstrukcji samej części 

środkowej brzeszczotu (np. warstwowej). Nie stwierdzono żadnych zdobień ani 

napisów na powierzchni głowni.
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Fot.�6

Detale miecza Szczecin II. 
Źródło: Klimek L., Kucypera P., 
Kurasiński T., Pudło P., 
Wczesnośredniowieczne 
miecze ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Szczecinie 
w świetle ponownej analizy 
typologiczno-chronologicznej 
i technologicznej, „Materiały 
Zachodniopomorskie”,  
Nowa Seria, t. VI/VII, 2009/2010, 
z. 1: Archeologia, s. 312–314
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Zaobserwowany podczas badań brak damascenizowania głowni mie-
cza pokrywa się z ogólnym wnioskiem Sarnowskiej o niestosowaniu tej 
metody wytwarzania broni w przypadku typu Y. Biorąc pod uwagę sto-
pień podobieństwa głowni w obu przypadkach, można założyć, że i me-
tody jej wyrobu były zbliżone, dlatego najpewniej odnosi się to również  
do santockiego egzemplarza.

Ewart Oakeshott uznawał budowę głowni typu Y za przejściową formę 
pomiędzy konstrukcją mieczy z okresu wczesnego średniowiecza a kon-
strukcjami późniejszymi. Rozpoczętą ewolucję względem starszych mie-
czy potwierdza zwężająca się ku sztychowi głownia widoczna w egzem-
plarzu Szczecin II, która zwiększała możliwość wykorzystywania broni 
do pchnięć. Niestety, jak zauważają autorzy cytowanej pracy, fakt nieza-
chowania się żadnych innych egzemplarzy z tej grupy (poza szczecińskim) 
uniemożliwia szersze badania mieczy typu Y pochodzących z terenu Polski.

3. Miecz Santok III

Trzeci z zaginionych mieczy santockich pozyskany został w czasie nie-
mieckich badań wykopaliskowych W. Unverzagta, prowadzonych w latach 
1932–1934 na santockim grodzisku. Najprawdopodobniej przechowywany 
był w Museum für Völkerkunde w Berlinie do 1939 roku, następnie, w trakcie 
II wojny światowej, zaginął.

W momencie odkrycia zabytek był silnie skorodowany, miał uszkodzony 
sztych oraz przełamaną głownię. Głownia określona została jako typ XVIa, 
głowica jako T, a jelec jako 2 – według typologii Oakeshotta – przy czym ze 
względu na stan zachowania klasyfikacja ta uznana została za niepewną 
(Głosek, Nadolski, 1970, s. 48)16.

Ten typ charakteryzuje się długą głownią, szeroką w zastawie i zwę-
żającą się ku wydatnemu sztychowi. Miecze reprezentujące tę grupę mają 
wyraźne zbrocze, często zaczynające się już na trzpieniu, lecz zazwyczaj 

16 � Autorzy�w�zapisie�typologicznym�przy�każdym�z�określeń�klasyfikacyjnych�stawiają�„?”.

Fot.�7

Miecz Santok III. Źródło: 
Głosek M., Nadolski A., 
Miecze średniowieczne 
z ziem polskich, Łódź 
1970, tabl. XVIII – 53

Fot.�7

Miecz Santok III. Źródło: 
Brackmann A., Unverzagt W.,  
Zantoch Eine Burg im 
deutschen Osten, Leipzig 
1936, ryc. 29-19
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nieprzekraczające połowy długości głowni. Miecz santocki również wi-
docznie zwęża się ku sztychowi, którego formę z powodu uszkodzenia trud-
no określić. Zbrocze jednak jest dłuższe niż zazwyczaj w tej grupie typolo-
gicznej. Ma prosty jelec oraz dyskoidalną głowicę, które są najczęściej spo-
tykane wraz z głownią typu XVIa.

Miecze z klingą tego typu są jednymi z najczęściej odnajdywanych na 
terenie Polski. Marian Głosek wraz z Andrzejem Nadolskim w momencie 
publikowania swojej pracy podają liczbę 26 okazów na 69 skatalogowanych 
zabytków (Głosek, Nadolski, 1970, s. 23). Miecz santocki wpisuje się więc 
w grupę pięciu typów uznanych za charakterystyczne dla ziem polskich 
w okresie XIII–XV wieku (Głosek, Nadolski, 1970, s. 26)17.

Wśród tak powszechnej grupy mieczy santocki egzemplarz wyróżnia 
sposób pozyskania. Znaczną część odkrytych mieczy stanowią tzw. zna-
leziska przypadkowe, pozbawione kontekstu archeologicznego, nato-
miast zabytek ten odkryty został w trakcie regularnych badań wykopali-
skowych. W przeciwieństwie jednak do wyżej opisanego miecza Santok II, 
wyłowionego ze środowiska wodnego, ten podchodzi z udokumentowanej 
warstwy Gród 6–9, datowanej na lata 1234–ok. 1400. Poza mieczem odna-
leziono m.in. ostrogę z bodźcem (typ II, odmiana 5 według typologii Zofii 
Hilczerówny) (Hensel, Hilczer-Kurnatowska, 1987, tab. II).

*

Przedstawione miecze stanowią część bogatej santockiej kolekcji bro-
ni białej. Wśród niej znajduje się również wspomniany na początku miecz 
przypadkowo odkryty na polach santockich, obecnie prezentowany na wy-
stawie stałej w Muzeum Grodu Santok. Ponadto kolekcję uzupełniają ele-
menty garnituru mieczowego, takie jak jelec (Wyganowski, 2019, s. 245) 
czy trzewik pochwy mieczowej (Janowski, Gan, Zamelska-Monczak, 2019, 
s. 387–406).

Wartość santockiej kolekcji zwiększa wyjątkowość zabytków. Miecze 
najczęściej okazują się znaleziskami przypadkowymi. W santockim zbiorze 
odnajdujemy natomiast miecze pozyskane w trakcie prac archeologicznych. 
Andrzej Nadolski wraz z Marianem Głoskiem w swojej pracy poświęconej 
mieczom z okresu XIII–XV wieku wymieniają jedynie santocki egzemplarz 
jako niepodważalnie pozyskany podczas wykopalisk (Głosek, Nadolski, 
1970, s. 15)18. Również niezwykle rzadka jest możliwość powiązania zabytku 
z konkretną postacią historyczną, natomiast w Santoku odnaleziony został 
bardzo bogato ornamentowany miecz, który można łączyć z Przemysłem 
Ottokarem II. Wyjątkowym znaleziskiem jest także fragment skórzanej po-
chwy odkryty wraz z mieczem typu Y.

17� Pozostałe�to�typy:�XII,�XIII,�XIIIa�oraz�XVII�wiek�(Głosek,�Nadolski,�1970,�s.�26).
18� Wątpliwości�autorów�zapewne�nie�budziło� także�odkrycie� santockiego�miecza� typu�Y�

podczas�wykopalisk�W.�Unverzagta,�jednak�miecze�o�takim�datowaniu�wykraczają�poza�
ramy�chronologiczne�ich�dzieła.
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W kontekście funkcjonowania grodu Santok należałoby wymienić też 
dwa przypadkowo znalezione miecze. W literaturze ich miejsce odkrycia 
przedstawiane jest jako Gorzów Wielkopolski bądź jego okolice, czyli zie-
mie wchodzące w skład kasztelanii santockiej, przekazanej Brandenburgii 
jako wiano wniesione przez Konstancję Przemysłównę do małżeństwa 
z Konradem19.

Pierwszy z nich to miecz pozyskany w Gorzowie Wielkopolskim (niem. 
Landsberg an der Warthe) z pobliża bądź z samej rzeki Warty przed 1945 
rokiem (Volkmann, 2008, s. 450–451, 475). Opisany został jako miecz z in-
skrypcją Ulfberht na głowni typu X w klasyfikacji Jana Petersena. Datowany 
jest na drugą połowę X wieku. Znalezisko pozbawione jest kontekstu ar-
cheologicznego, jednak biorąc pod uwagę datę założenia Landsbergu (1257), 
przy braku na jego miejscu ośrodka o starszej chronologii, można uznać, że 
związek z najbliższym dużym grodem, czyli Santokiem, jest prawdopodob-
ny. Nie można również wykluczyć, że miecz znalazł się w Gorzowie wtórnie, 
być może przywieziony przez jakiegoś kolekcjonera. Pierwsza możliwość 
wydaje się bardziej prawdopodobna przy założeniu, że zabytek został pozy-
skany ze środowiska wodnego. Druga zyskałaby na prawdopodobieństwie, 
gdyby miecz odkryto na terenie miasta.

Drugi miecz został pozyskany z  koryta Warty w  okolicach Gorzowa 
Wielkopolskiego (Głosek, Nadolski, 1970, s. 36). Andrzej Nadolski wraz 
z  Marianem Głoskiem określili go jako typ XIIIa, J, 2 według typolo-
gii Ewarta Oakeshotta. Datowany jest na schyłek XIII bądź początek XIV 

19� Ślub�Konstancji�(ur.�w�1245�lub�1246�roku,�zm.�w�1281�roku)�z�Konradem�(ur.�ok.�1240�roku,�
zm.�w�1304�roku)�odbył�się�w�Santoku�w�1260�roku.�Niemniej�sam�posag�zagwarantowany�
został�w�1255�roku�przez�Przemysła�I�(ur.�w�1220�lub�1221�roku,�zm.�w�1257�roku).�Na�mocy�
tych�ustaleń�już�w�1257�roku�Brandenburczycy�założyli�miasto�Landsberg�an�der�Warthe�
(obecnie�Gorzów�Wielkopolski).

Fot.�9

Miecz z inskrypcją Ulfberht 
z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Źródło: Volkmann A., Die 
Schwertfunde des unteren 
Oder- und Warthegebiets ‒ 
Insignien einer spätslawisch-
en Elite, „Ethnographisch 
Archäologische Zeitschrift”, 
4/2008 (2009), s. 451

Fot.�10

Miecz z inskrypcją Ulfberht 
z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Źródło: Volkmann A., Die 
Schwertfunde des unteren 
Oder- und Warthegebiets ‒ 
Insignien einer spätslawisch-
en Elite, „Ethnographisch 
Archäologische Zeitschrift”, 
4/2008 (2009), s. 451



62� CUSTODIA,�Artykuły

wieku. Po obu stronach głowni nosi ślady inkrustowania żółtym metalem. 
Ponownie opierając się na niekompletnych danych dotyczących miejsca 
odkrycia zabytku, można warunkowo wiązać miecz z Santokiem. Za taką 
hipotezą przemawia niewielka odległość pomiędzy obiema lokacjami. 
Istotny jest również fakt, że Santok stanowi największe w regionie skupi-
sko odkryć mieczy oraz ich elementów.

W przypadku obu wymienionych mieczy są to oczywiście jedynie hi-
potezy, oparte na przesłankach wskazanych przez autora, najprawdopo-
dobniej niemożliwych do zweryfikowania. Niemniej o obu zabytkach warto 
wspomnieć w kontekście Santoka bądź jego okolic.

Słowo „kolekcja” w kontekście zabytków santockich jest niestety jedy-
nie pojęciem teoretycznym. Ponieważ miecze zaginęły, nigdy fizycznie nie 
zostaną zaprezentowane. Utracono również możliwość przeprowadzania 
na nich dalszych badań i analiz przy użyciu współczesnych metod w celu 
weryfikacji dotyczących ich koncepcji. W przypadku zaginionych cennych 
zabytków (takich jak santockie miecze) zasadna wydaje się dyskusja na te-
mat zachowania ich w świadomości czy to badaczy, czy zwiedzających. Być 
może na fali rozwijającej się archeologii eksperymentalnej warto byłoby 
pokusić się o wykonanie współczesnych replik z wykorzystaniem dawnych 
metod. Efekt takich prac można by prezentować w muzeach, żeby pielę-
gnować pamięć o zaginionych zabytkach.

Fot.�11

Miecz z okolic Gorzowa 
Wielkopolskiego. Źródło: 
Głosek M., Nadolski A, 
Miecze średniowieczne z ziem 
polskich, Łódź 1970, zdj. 7

Przypisy do tabeli:
1� Określenie�typologiczne�warunkowe,�na�podstawie�stanu�obecnego�zabytku.
2� Miecz�wpisany� został�do�księgi� inwentarzowej�Muzeum�Lubuskiego� im.� Jana�Dekerta�

w�Gorzowie�Wielkopolskim�w�1948�roku�pod�nr�inw.�MOG�278,�wymieniany�jest�już�jednak�
w�rezolucji�z�12�kwietnia�1947�roku,�uchwalonej�w�Santoku�przeciwko�planowi�Marshalla.�
„[…]�W�Muzeum�Ziemi�Lubuskiej�w�Gorzowie�jest�prastary�miecz�z�czasów�Mieszka�I�wyko-
pany�na�naszych�polach�[…].”�(Rymar,�2008,�s.93).
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Zusammenfassung
Drei Schwerter aus Santok wurden bis 1934 im Rahmen archäologischer 
Ausgrabungen wie ebenso zufällig auf dem Gemeindegebiet Santok gefun-
den. Unter ungeklärten Umständen verschwanden sie in den Wirren des 2. 
Weltkriegs, nachdem sie in Museen im heutigen Polen und Deutschland 
ausgestellt worden waren. Ihre Spuren sind in unterschiedlichen Quellen 
zu finden, wie in der Fachliteratur zur Waffensachkunde sowie in 
Forschungsunterlagen. Ein jedes der Schwerter aus Santok erwies sich 
als außergewöhnlich wertvolles Fundstück. Das Exemplar Santok I gilt 
als eine der wenigen Blankwaffen, die mit einer konkreten historischen 
Persönlichkeit – in diesem Falle mit Ottokar II. Přemysl – in Verbindung ge-
bracht werden können. Das Schwert Santok II wurde mit einer teilweise er-
halten gebliebenen ledernen Scheide geborgen und bildet eines der sehr we-
nigen in Polen ausgegrabenen Schwerter des Typs Y nach der Klassifikation 
von Jan Petersen. Typologisch zählt das Schwert Santok III zwar zu den in 
Polen am häufigsten gefundenen Schwerttypen, unterscheidet sich jedoch 
bei der während der Ausgrabungen dokumentierten Schicht. Ergänzt wer-
den die Schilderung um eine Beschreibung zweier weiterer Schwerter, die 
unter ungeklärten Umständen im Stadtgebiet von Gorzów Wielkopolski und 
seiner näheren Umgebung gefunden wurden. Trotzdem der Kontext dieser 
Funde nicht mehr rekonstruiert werden kann, können beide aufgrund ihrer 
Charakteristik mit der Burg in Santok in Verbindung gebracht werden.

Summary
The three Santok swords were discovered until 1934 during archaeological 
excavations and as an accidental find in Santok. They were lost in unclear 
circumstances during World War II, after the period in which they were 
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kept in museums in the territories of today’s Poland and Germany. They 
left behind information in various sources, such as weapons research lit-
erature or research documentation. Each of the Santok swords turned out 
to be a unique artefact. The specimen of Santok I, as one of the few spec-
imens of cold steel, can be associated with a specific historical figure, in 
this case with Přemysl Otakar II. The Santok II, obtained with a fragment 
of a leather scabbard, is one of the few Y-type swords discovered in Poland 
in the Jan Petersen classification. On the other hand, typologically belong-
ing to the group of the most frequently obtained swords in Poland, Santok 
III distinguishes the method of obtaining from the documented layer dur-
ing excavation research. The article is supplemented by the presentation of 
two more swords, obtained in unclear circumstances in the city of Gorzów 
Wielkopolski and its vicinity. These monuments, despite the lost context of 
the discovery, due to their characteristics can also be associated with the 
functioning of the fortified settlement in Santok.

Rafał Wyganowski – absolwent filologii polskiej w Akademii Gorzowskiej 
oraz archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w badaniach 
archeologicznych w Santoku oraz w licznych pracach na terenie Gorzowa 
Wielkopolskiego i w jego okolicach. Obszarem jego zainteresowań nauko-
wych jest okres wczesnego średniowiecza, a w szczególności problematyka 
badawcza związana ze średniowiecznym uzbrojeniem.
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Abstrakt
W artykule omówiony został odkryty w Elblągu talerz z fajansu delikat-
nego, datowany na początek XX wieku. Na podstawie zachowanej sygna-
tury zidentyfikowano fabrykę, w której powstał. Pochodzi on z wytwór-
ni w Drezdenku, założonej ok. 1840 roku przez Mendheima i Eisneckera, 
w  późniejszym okresie będącej składową zakładów Steingutfabrik 
Velten-Vordamm.

Abstract
Der Artikel beschreibt einen in Elbląg entdeckten Teller aus feinem 
Steingut, der auf den Anfang des 20. Jahrhunderts datiert wird. Auf der 
Grundlage der erhalten gebliebenen Signatur wurde die Fabrik bestimmt, in 
der er hergestellt wurde. Dies ist die um 1840 von Mendheim und Eisnecker 
in Driesen (heute Drezdenko) gegründete Werkstatt, die später eine der 
Betriebsstätten der Steingutfabrik Velten-Vordamm bilden sollte.

Abstract
The article discusses a delicate earthenware plate discovered in Elbląg, dat-
ing back to the beginning of the 20th century. Based on the preserved ref-
erence number, the factory in which it was created was identified. It comes 
from the factory in Drezdenko, founded around 1840 by Mendheim and 
Eisnecker, later being part of the Steingutfabrik Velten-Vordamm factory.
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S tare Miasto Elbląg, którego początki sięgają 1237 roku, było jednym 
z najważniejszych i największych miast państwa zakonnego, potem 

Prus Królewskich. Mieszkańcy budowali swoje bogactwo i niezależność, 
opierając się przede wszystkim na handlu dalekosiężnym, prowadzonym 
z wieloma krajami europejskimi. Końcowy etap II wojny światowej oraz 
późniejsze rozbiórki doprowadziły do tego, że ten prężny ośrodek miejski, 
którego uroda porównywana była z urodą pobliskiego Gdańska, przestał 
istnieć, a na jego miejscu przez kolejnych kilkadziesiąt lat funkcjonował 
ogromny trawnik. Podjęta w 1980 roku decyzja o zabudowie terenu dawnego 
Starego Miasta rozpoczęła również okres systematycznych badań arche-
ologicznych, prowadzonych na początku całego procesu inwestycyjnego. 
Już po kilku latach prac wykopaliskowych okazało się, że odkrywane są 
pozostałości Elbląga z całej jego, ponad 700-letniej, historii, które w wie-
lu przypadkach pozwalają na weryfikację ustaleń historyków, w innych 
zaś – ukazują nieznane oblicze miasta. Odkrywane przedmioty codzien-
nego użytku pozwalają na rekonstrukcję życia dawnych mieszkańców, 
na prześledzenie kontaktów handlowych oraz rozwoju miejscowego rze-
miosła. Liczba i jakość znalezisk powodują, że Muzeum Archeologiczno- 
-Historyczne w Elblągu może się poszczycić jednymi z najbogatszych (nie 
tylko w Polsce) zbiorów.

Zdecydowana większość artefaktów znajduje się w latrynach (dołach 
kloacznych) odkrywanych na podworcach parcel mieszczańskich. Te po-
wszechnie występujące w  Elblągu obiekty, których stawianie w  bardzo 
trwałej formie rozpoczęto prawdopodobnie w 3. ćwierci XIII wieku, były 
także przydomowymi śmietnikami. Wyrzucano do nich wszystko, co uległo 
zużyciu, zniszczeniu, niekiedy być może także to, co przestało być mod-
ne. Niektóre drobne przedmioty odnajdywane w latrynach zostały niegdyś 
zagubione. Dlatego te specyficzne obiekty są dla nas bezcennym źródłem, 
swoistymi archeologicznymi skarbonkami.

Wśród tych dziesiątek tysięcy mniej lub bardziej efektownych przedmio-
tów używanych przez dawnych elblążan został odnaleziony talerz, będący 
obiektem naszego zainteresowania, wykonany z fajansu delikatnego. Tak 
nazywane w literaturze polskiej naczynia to wyroby z glinek wypalających 
się na biało (kaolinu, skalenia, kwarcu, wapienia) (Rada, 1993, s. 29). W ter-
minologii angielskiej wyroby te określane są jako creamware, w niemieckiej 
literaturze przedmiotu jako Steingut, we francuskiej – la faïence fine. Starsze 
podręczniki technologii ceramiki (Krzywiec, 1950) właśnie ten rodzaj wy-
robów ceramicznych nazywały fajansem.

Naczynia z fajansu delikatnego (w polskiej literaturze używa się rów-
nież terminu „fajans angielski”) są produktem, którego proces technolo-
giczny został opracowany w XVIII wieku na terenie Anglii. Około 1720 roku 
pojawiły się białe, cienkościenne naczynia kamionkowe pokryte szkliwem 
solnym. Powstawały one w warsztacie Johna Astbury’ego w Shelton, po-
łożonym w Staffordshire (Fourest, 1983, s. 360; Birkenmajer, 1992, s. 39; 
Kwiecień, Siess-Krzyszkowski, 2005, s. 21). Były wykonane z  glin biało 
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wypalających się wydobywanych w Devonshire, z dodatkiem kwarcu, i pod-
dawano je tylko jednemu wypałowi w bardzo wysokiej temperaturze. Pod 
koniec wypału dodawano sól kuchenną dla uzyskania warstwy szkliwa sol-
nego. Prawdopodobnie syn Johna, Thomas Astbury, jako pierwszy zastoso-
wał szkliwo ołowiowe, nakładane przed wypałem w postaci proszku. Około 
1740 roku Enoch Booth użył płynnego szkliwa ołowiowego, co oczywiście 
wymagało już dwóch wypałów.

Nowy produkt był nadal udoskonalany. Należy tu wymienić Thomasa 
Whieldona, który ok. 1740 roku założył manufakturę w  Fenton Low 
(Kowalski, 2015, s. 127). Poprzez mieszanie mas garncarskich o różnych za-
barwieniach produkował naczynia o różnych barwach, tzw. agatowe, tak-
że fajans o szkliwie czarnym (Birkenmajer, 1992). Wkrótce zaczął współ-
pracować z Josiahem Wedgwoodem, który po śmierci Thomasa Whieldona 
przejął manufakturę fajansu delikatnego. Proces tworzenia angielskiego 
fajansu delikatnego zakończył się ok. 1779 roku, kiedy to J. Wedgwood do 
masy garncarskiej dodał kaolin (Birkenmajer, 1992, s. 40; Kowalski, 2015, s. 
127–129). Pomimo tego, że wytwórnia Wedgwooda była najbardziej znana, 
nie była oczywiście jedyną manufakturą fajansu delikatnego na Wyspach 
Brytyjskich. Wydaje się, że jedną z  pierwszych była ta założona w  1750 
roku w Derby przez Thomasa Rivetta, Johna i Christophera Heathów oraz 
Williama Buttsa. Z kolei ok. 1760 roku w Leeds (Yorkshire) bracia Greenowie 
założyli manufakturę The Old Pottery (Fourest, 1983, s. 360–361). W następ-
nym stuleciu liczba zakładów produkujących naczynia z fajansu delikatne-
go wzrosła jeszcze bardziej.

Nowe wyroby ceramiczne szybko odniosły ogromny sukces na całym 
kontynencie europejskim, wypierając z użycia fajanse z wytwórni nider-
landzkich. W angielskich „Rocznikach Handlowych” z 1765 roku czytamy 
słowa napisane przez Davida Macphersona (za: Birkenmajer, 1992, s. 41):

Dawniej wszyscy jadaliśmy z talerzy robionych w Delfcie w Holandii; obecnie 

Holendrzy posługują się naszymi naczyniami ze Staffordshire. Stałe zwięk-

szanie się naszego eksportu do Holandii i krajów sąsiednich jest prawdziwie 

zadziwiające.

Pierwsza francuska wytwórnia fajansu delikatnego powstała w Paryżu 
przy ulicy Charonne. Założył ją Claude-Humbert Gérin w roku 1743 i produ-
kował w niej wyroby określane jako façon d'Angleterre (Fourest, 1983, s. 361). 
W początkowym okresie francuscy właściciele manufaktur próbowali kon-
kurować z wyrobami angielskimi. Niewiele później manufaktury zajmu-
jące się wytwarzaniem fajansu delikatnego zaczęły powstawać w różnych 
częściach Francji, np. w Orleanie od 1753 roku znana była terre blanche puri-
fiée, a w Lunéville od 1749 roku terre de Lorraine (Fourest, 1983, s. 361–362). 
Większość założonych we Francji manufaktur fajansu delikatnego upadła 
pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku. Powodem był podpisany przez 
Francję i Anglię w 1786 roku układ handlowy. Przestał on chronić francuskie 
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wyroby wysokimi cłami wywozowymi, co spowodowało olbrzymi napływ 
importowanych zza kanału La Manche wyrobów angielskich (Birkenmajer, 
1992, s. 42). Odrodzenie francuskiego przemysłu ceramicznego zaobserwo-
wano na początku XIX wieku, kiedy powstały pierwsze produkujące meto-
dami przemysłowymi zakłady w Tournai i Nimy (1800) oraz w Namur (1806) 
(Fourest, 1983, s. 363).

Niemcy to kolejny kraj, w którym wytwórnie produkujące naczynia z no-
wego surowca powstawały szybko i bardzo licznie. W 2. połowie XVIII wie-
ku funkcjonowały zakłady ceramiczne m.in. w Kassel (Hesja), Altenbergu 
i  Hubertusburgu (Saksonia), Zerbst (Anhalt), Poppelsdorfie (Nadrenia), 
Magdeburgu (Fourest, 1983, s. 364). Zakłady produkujące naczynia z fajansu 
delikatnego powstawały bardzo szybko w różnych rejonach Europy, a na-
czynia z tego nowego surowca zdobyły ogromną popularność jeszcze pod 
koniec XVIII wieku. We Włoszech dla fajansów delikatnych została przyję-
ta nazwa terragla inglese, a pierwsze manufaktury utworzono pod koniec 
XVIII wieku, m.in. w Faenzie, a w 1760 roku w Neapolu (Fourest, 1983, s. 363). 
W podobnym okresie manufaktury fajansu delikatnego zaczęły powstawać 
w Hiszpanii, w 1775 roku w Alcorze François Martin rozpoczął produkcję 
terra de pipe (Fourest, 1983, s. 363).

Odkryty w Elblągu talerz prawdopodobnie jest pozostałością większego 
serwisu obiadowego. Został odnaleziony w latrynie znajdującej się na zaple-
czu parceli położonej przy ulicy Mostowej 27, jednej z głównych ulic miasta 
prowadzących od Starego Rynku w kierunku rzeki. Jest to talerz o płytkim 
wrębie i wąskim kołnierzu, jego średnica wynosi 24,5 cm, a wysokość – 3,4 cm 
(fot. 1, 2). Został wykonany w  formie i  na obu powierzchniach pokryty 

Fot.�1

Talerz z fajansu delikatnego, 
widok lica. Zdj. A. Grzelak
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białym, nieprzezroczystym szkliwem. Na odwrocie dna widoczna jest od-
ciskana w mokrym czerepie sygnatura MENDHEIM & EISNEKER, a poniżej, 
również odciskane, litery „Mi” i cyfra „2” oraz malowany podszkliwnie 
znak w postaci kobaltowej kreski z dwiema kropkami mniej więcej w po-
łowie wysokości (fot. 3). Talerz ten należy datować prawdopodobnie na po-
czątek XX wieku.

Fot.�2

Talerz z fajansu delikatnego, 
widok dna. Zdj. A. Grzelak

Fot.�3

Talerz z fajansu delikatnego, 
sygnatura. Zdj. A. Grzelak
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Poszukiwania sygnatury wytwórni w dostępnych spisach nie przyniosły 
rezultatu. Dopiero dosyć przypadkowe natrafianie na Heimatkalender für 
den Kreis Friedeberg pozwoliło na uściślenie miejsca powstania tego tale-
rza. W tej księdze adresowej powiatu Friedeberg, czyli Strzelce Krajeńskie, 
obydwaj uwiecznieni na sygnaturze właściciele wytwórni są wymieniani 
jako Keramikfabrikant. Oprócz nich identycznie określani są jeszcze trzej 
inni mieszkańcy tej miejscowości: A. Franke, baron Wolff von Gudenberg 
i H. Hartung (Heimatkalender).

Fabryka fajansu, z której pochodzi prezentowany talerz, została założo-
na w Drezdenku ok. 1840 roku i przez pierwsze lata miała dwóch właścicieli, 
Mendheima i Eisnekera. Od 1850 roku był to tylko Mendheim (fot. 4). Później 
właściciele zmieniali się kilkakrotnie, a w pierwszych latach XX wieku fa-
bryka przeszła w ręce Hermanna Harkorta. Następnie, w 1913 lub 1914 roku, 
stała się częścią jego zakładów występujących pod nazwą Steingutfabrik 
Velten-Vordamm1. Prezentowany talerz pochodzi z tego ostatniego okresu 
funkcjonowania zakładu w Drezdenku, po połączeniu fabryki z wytwórnią 
w Velten, o czym świadczą zachowane dwie sygnatury.

Te skromne informacje na temat fabryki fajansu w Drezdenku są jedy-
nymi możliwymi do uzyskania na obecnym etapie. Jednak odkrycie tego 
talerza w  trakcie badań wykopaliskowych w  Elblągu i  identyfikacja go 
z konkretną wytwórnią to ciekawy przyczynek do historii kontaktów han-
dlowych Elbląga, a jednocześnie także do historii Drezdenka. Mam nadzie-
ję, że prezentacja tego „zwyczajnego” przedmiotu doprowadzi do ujaw-
nienia nowych faktów z dziejów fabryki fajansu MENDHEIM & EISNEKER 
w Drezdenku.

1 Za�udostępnienie�informacji�na�temat�fabryki�fajansu�w�Drezdenku�i�zdjęcie�tej�wytwórni�
bardzo�dziękuję�pani�Ewie�Kułakowskiej�–�dyrektor�Muzeum�Puszczy�Drawskiej�i�Noteckiej�
im.�Franciszka�Grasia�w�Drezdenku.

Fot.�4

Widok fabryki ceramiki 
w Drezdenku. Fotografia 
z lat 40. XX wieku
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Zusammenfassung
Auf einen kurzen Überblick über die ersten Anfänge und die weitere 
Entwicklung der Herstellung von Keramikerzeugnissen stellt der Autor die 
ersten Fabriken in unterschiedlichen europäischen Ländern vor, die Steingut 
und Fayencen herstellten. Dies bildet die Einführung zur Schilderung eines 
Tellerfundes bei archäologischen Ausgrabungen in der Altstadt von Elbląg. 
Der nur teilweise erhaltene Teller zählt aller Wahrscheinlichkeit nach zu 
einem umfangreicheren Essgeschirr-Set. Glücklicher Weise blieb auf seiner 
Unterseite eine aus zwei Teilen bestehende Signatur erhalten. Eine dieser 
beiden Bestandteile der Signatur wurde in der noch weichen Keramik ge-
prägt und von einem anderen Zeichen des Herstellers ergänzt, das unter der 
Glasur mit Kobalt aufgebracht wurde.
Anhand der erhaltenen Signaturen konnte die Herkunft des Tellers be-
stimmt werden. Er wurde, wahrscheinlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
in Drezdenko hergestellt. Um 1840 hatten Mendheim und Eisnecker hier 
eine erste Steingutfabrik errichtet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgten 
verschiedene Eigentümerwechsel der Fabrik, die dazu führten, dass das 
Werk um 1913/14 nun eine der Betriebsstätten der Steingutfabrik Velten-
Vordamm bildete.

Summary
In the text, after a short review of the most important events concerning 
the beginnings and development of ceramic production, the author also 
presents establishing of the first factories producing this type of ceramics 
in several European countries. This is an introduction to the presentation 
of the plate discovered during archaeological research conducted in the Old 
Town in Elbląg. The partially preserved one is probably part of a larger din-
ner set. Fortunately, a two-element signature has survived on its underside. 
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One of the elements was imprinted in a damp shell and completed with an-
other manufacturer’s mark, painted under glaze with cobalt.
On the basis of the marks left, it was possible to determine the origin of 
the plate. It was produced, probably at the beginning of the 20th century, 
in Drezdenko. Mendheim and Eisnecker founded the ceramics plant in this 
town around 1840. As a result of further ownership transformations, at the 
beginning of the 20th century, around 1913-1914, the plant in Drezdenko 
became part of the plant operating under the name Steingutfabrik 
Velten-Vordamm.
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W  znajdującej się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu księ-
dze Liber perceptae et expensae pro fabrica monasteri quae, zawierają-

cej „kwity zapłaconych pieniędzy” przez klasztor cystersów w Bledzewie 
(Hertel, 1928, Widawski, 1843, Wyrwa, 1999, Grabowska, 2010), pomiędzy 
dokumentami, w rozdziale obejmującym lata 1765–1803, wpięte jest pokwi-
towanie za wykonane prace rzeźbiarskie (APP, sygn. 1454/229, k. 207). Na 
kawałku papieru odręczną frakturą zapisano w języku niemieckim notatkę 
dokładnie tej treści:

Ich hab unter schrieben von 8 Woch

Lohn zu meiner Bilthauer Arbeit

hab ich bekommen von ihr Kechfeletz (?)

von Bleßen 16 Reistaller bin ich zu

frieten und quittire der Sb… ich

zu kommen Dat[um] in Altenhof den 7. 9bris 1776

Johann Tobias HartWik Bild.[hauer]1

W tłumaczeniu:

Podpisałem, że otrzymałem w ramach wynagrodzenia za 8 tygodni

mojej pracy jako rzeźbiarza

od waszego Kechfeletz (?)

z Bledzewa 16 reńskich talarów i zostałem

tym samym wynagrodzony i kwituję ich odbiór.

Datowane w Starym Dworku dnia 7 listopada 1776 r.

Johann Tobias Hartwik rzeźbiarz.

1� Dziękuję�pani�Agnieszce�Lindenhayn-Fiedorowicz�za�konsultację�niniejszego�tłumaczenia.

Fot.�1

Pokwitowanie Johanna 
Tobiasa Hartwiga za wy-
konane prace rzeźbiarskie 
(Archiwum Państwowe 
w Poznaniu, sygn. 1454/229, 
k. 207). Zdj. B. Grabowska
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„Johann Tobias Hartwik” figuruje we wspomnianej księdze jeszcze 
w dwóch miejscach. Wśród wydatków za rok 1774 zapisano:

expensa za flisy, gips, marmur, za kamienne statuy i wazony w Buntzlau ku-

pione, na statuy przy bramie, wazy nad bramą, facjatą i przed furtą 30 talarów 

[…] viales te kamienie z Buntzlau sprowadzone 13 talarów, 8 got groszy [Gute 

Groschen], snycerzowi z Swibuza Joan Hartwik za całą robotę statuy dwie wa-

zonów 6 aniołków przed furtę totan 86 talarów, eidem za fórę (sic!) do Paradyża 

16 got groszy.

A pod 1776 rokiem zarejestrowano cytowane wcześniej pokwitowanie 
wpisem: „Johann Tobias Hartwik bilt. Quetetio sculptons”.

Wynika z tego, iż przybyły z południa rzeźbiarz w przeciągu dwóch lat, 
czyli od 1774 do 1776 roku, przygotował dla klasztoru kamienne ozdoby na 
bramę klasztorną oraz na elewację główną kościoła, składające się z sześciu 
waz, dwóch figur oraz bliżej nieokreślonej liczby aniołków. Kamień na ten 
cel sprowadzono z Bolesławca. Stamtąd pochodzą także inne rzeźby i wazy, 
lecz nie zapisano, jaki warsztat rzeźbiarski je wykonał. Po rozliczeniu za-
mówienia rzeźbiarz został odwieziony do Paradyża, więc można przypusz-
czać, że także tam przyjął jakieś zlecenie.

Po figurach, wazach i aniołkach z bramy klasztornej i „facjaty” kościoła 
niestety nic nie zostało. Uległy anihilacji wraz z klasztorem, który rozebra-
no w 1843 roku. Gwoli wyjaśnienia: klasztor w Bledzewie został ufundowa-
ny w średniowieczu2. I choć dokument fundacyjny się nie zachował, przyj-
muje się, że proces fundacji zainicjowany przez księcia wielkopolskiego 
Władysława Odonica, który darował w 1232 roku cystersom z Dobrego Ługu 
500 łanów ziemi nad rzeką Ponikwą koło wsi Sokola Dąbrowa, zakończył się 
w 1235 roku. Mnisi najpierw wznieśli siedzibę niedaleko wsi Zemsko, którą 
dziedzice Eustachy i jego brat Wojcieszko formalnie przekazali klasztoro-
wi w Dobrym Ługu 1 lipca 1260 roku na miejsce fundacji nowego klaszto-
ru, co zatwierdził książę Henryk Pobożny. Nowe opactwo nazwano Nowy 
Doberług. Ostatecznie jednak klasztor powstał w Bledzewie, nadanym cy-
stersom w 1312 roku przez margrabiego brandenburskiego Waldemara. Tam 
mnisi w latach 1407–1414 postawili drewniany klasztor, a potem rozpoczę-
li budowę murowanej świątyni. Wkrótce po przeniesieniu się mnichów do 
Bledzewa teren ten otrzymał prawa miejskie – przypuszcza się, że stało się 
to pomiędzy 1458 a 1485 rokiem. Do końca XVI wieku cystersi z Bledzewa 
stali się posiadaczami ziem i wielu okolicznych miejscowości – ogółem mie-
li dobra w 13 miejscowościach o łącznej powierzchni 15 370 ha oraz posiadali 
siedem folwarków o powierzchni 2090 ha. Od XV wieku sprawowali patronat 
również nad parafiami w Bledzewie, Sokolej Dąbrowie, Rokitnie i Osiecku.

2� Pełna�bibliografia� na� temat� klasztoru�w�Bledzewie:�M.�Wyrwa,�Zemsko, Bledzew,� [w:]�
Monasticon Cisterciense Poloniae: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach 
polskich i dawnej Rzeczpospolitej,�t.�2,�red.�Andrzej�Marek�Wyrwa,�Jerzy�Strzelczyk,�Krzysztof�
Karczmarek,�Poznań�1999,�s.�373–374.
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Duże zmiany w dobrach klasztornych przyniosła reformacja: konwer-
sje mieszkańców wsi klasztornych na protestantyzm spowodowały znacz-
ne zubożenie opactwa i choć opaci próbowali zahamować ten proces, nie 
wpłynęło to na poprawę sytuacji. Zmiana na lepsze nastąpiła dopiero w na-
stępnym stuleciu przy współudziale jezuitów z Poznania, którzy w 1633 
roku osiedlili się w pobliskim Międzyrzeczu (Petzelt, 1929, Grzebień, 1996) 
Co do budynków klasztornych – wiadomo, iż wznoszono je mozolnie, eta-
pami, a i zdarzało się, że poszczególne skrzydła claustrum były niszczone 
w wyniku pożarów (tak stało się np. w 1582 roku). Ostatecznie prace zakoń-
czono w 1802 roku. Konsekracja kościoła klasztornego nastąpiła 30 maja 
1803 roku (Grabowska, 2010).

W 1778 roku wprowadzono w klasztorze komendę. W okresie rozbiorów, 
po kasacie klasztoru 31 grudnia 1835 roku, władze pruskie oferowały pusty 
budynek kolejno arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i poznańskiemu na letnią 
rezydencję, a następnie parafii bledzewskiej w zamian za przekazanie ich 
dotychczasowego kościoła farnego ewangelikom. Rozważano też adaptację 
zespołu na fabrykę, lecz żaden z tych pomysłów nie został zrealizowany. 
W 1842 roku rząd pruski wystawił prawie pusty kompleks (pozostało w nim 
jedynie czterech mnichów) na licytację, wyznaczając niewysoką cenę wy-
woławczą w wysokości 5 tys. talarów, pod warunkiem rozbiórki do funda-
mentów wszystkich budynków z kościołem włącznie. Tak też się stało w ko-
lejnym roku. Cegłę po klasztorze zużyli mieszkańcy Bledzewa, naczynia li-
turgiczne, szaty i obrazy rozdano zaś kościołom znajdującym się we wsiach 
należących kiedyś do klasztoru, gdzie ich resztki można oglądać do dziś. 
Książki z biblioteki klasztornej przekazano kilku instytucjom, a nielicz-
nie zachowane cenne dokumenty umieszczono w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu. Obecnie na terenie po kościele klasztornym stoją wybudowane 
w latach 60. XX wieku domy jednorodzinne. Z zabudowań klasztoru pozo-
stał mały fragment północno-zachodniego skrzydła klasztornego o dłu-
gości 16,5 m i szerokości 14,5 m. Prowadzone w miejscu klasztoru cztery 
sezony badań archeologicznych zlokalizowały jego skrzydła (Łaszkiewicz, 
Seroczyński, 1996; Łaszkiewicz, 1996).

Natomiast po rzeźbiarzu Johannie Tobiasie Hartwigu zachowały się 
jeszcze dwa artefakty. Są to nagrobki związane z rodzinami protestanc-
kimi z okolic Międzyrzecza (Tureczek, 2003). Pierwszy, z 1782 roku, leży 
obok ścieżki prowadzącej do bocznego wejścia do kościoła we wsi Gorzyca 
i ma formę płyty z  piaskowca. Powstał na zlecenie miejscowej dzie-
dziczki Heleny Katarzyny Seydlitz (1725–1795), żony Jana Zygmunta von 
Kalckreutha, dla jej ojca, Jerzego Wilhelma Seydlitza (1689–1757). Drugi, 
z 1783 roku, stoi w Bobowicku i upamiętnia Stefana Dziembowskiego, który 
zmarł w 1782 roku, „przeżywszy 73 lata, 6 miesięcy i 20 dni”, oraz Karolinę 
z Kalckreuthów (nazwisko zapisane jako Kalkrayter) Dziembowską, zmar-
łą w 1778 roku „w wieku 55 lat”. Według tekstu z pomnika urodziła ona  
11 dzieci, z których przeżyły 4 córki i 3 synów. I właśnie ci synowie postawi-
li rodzicom ów nagrobek (Tureczek, 2006). Na obu pomnikach znajdują się 
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sygnatury rzeźbiarza oraz rok wykonania. W Gorzycy artysta podpisał swoje 
dzieło: „J. T. Hartwig excudnt. Ano 1782”, a w Bobowicku: „J. Tobias Hartwig 
Fecit.”, z datą umieszczoną wyżej, przy napisie komemoratywnym. Fakt, 
że nazwisko zapisano w nieco innej formie niż ta, w której widnieje ono na 
kwicie oraz w aktach klasztornych, wynika zapewne z niedostatecznych 
umiejętności pisarskich samego Hartwiga. Pokwitowanie pisał on piórem, 
w języku niemieckim, a sygnaturę odkuwał w kamieniu, po łacinie, prawdo-
podobnie według starannie wyrysowanego wzoru. Ponadto należy zwrócić 
uwagę na sposób, w jaki zapisał swoje nazwisko na papierze. Otóż zrobił to 
rozdzielnie, czyli „Hart Wik”. W efekcie nazwisko staje się imieniem ozna-
czającym „twarda walka”. Inskrypcje z obu nagrobków zostały rozpoznane 
przez Marcelego Tureczka i są zamieszczone w jego opracowaniu, dlatego 
w niniejszym komunikacie ich nie przepisano (Tureczek, 2006, s. 330–333).

Obie rodziny – Dziembowskich i  Seydlitzów – łączyło powinowac-
two. Karolina von Kalckreuth była stryjeczną siostrą Jana Zygmunta von 
Kalckreutha (ich ojcowie byli braćmi), którego żoną była Helena Katarzyna 
Seydlitz, więc w zasadzie zlecenie realizowane było w obrębie jednej rodzi-
ny (Kirmiel, 2008, okładka).

Niestety, poza wspomnianymi dwoma nagrobkami na razie nie zloka-
lizowano innych dzieł tego konkretnego twórcy, mimo kwerend wykona-
nych w ośrodkach badawczych Dolnego Śląska oraz urzędach konserwa-
torskich z tego terenu. Nie wiadomo, skąd Hartwig przybył do Świebodzina, 
gdzie „fóra” zabrała go do Bledzewa, ani dokąd pojechał z Paradyża, gdy 
go tam odwieziono po tym, jak zrealizował zamówienie bledzewskiego 
konwentu. Jedno, co bezspornie wynika z przedstawionych materiałów, 
to długość okresu, jaki spędził na terenie dóbr klasztornych obu opactw. 
Pojawił się w 1774 roku, a wyjechał po roku 1783, czyli pozostawał w oko-
licach Międzyrzecza przez dziewięć lat. Wydaje się, że ten przedział czasu 
wystarczy, aby zrobić więcej dzieł niż dwa nagrobki i dwie figury oraz kilka 
waz i aniołków. Szczególnie interesujące byłyby informacje, co też Johann 
Tobias Hartwig robił w Paradyżu. Jest tam spora liczba rzeźb ogrodowych, 
piaskowcowych, rzeźbiarskich portali nad wejściami do klasztoru oraz 
kolumna maryjna stojąca przed dwuwieżową fasadą kościoła, z datą 1775 
na cokole. Czy Hartwig mógłby być jej autorem? Rok zamieszczony na tym 
dziele niekoniecznie jednak musi odnosić się do czasu powstania – może 
upamiętnić ogłoszony wówczas Rok Święty.

Przy obu nagrobkach znać rękę biegłego rzeźbiarza, obeznanego z naj-
nowszymi wówczas stylami. Płyta Jerzego Wilhelma Seydlitza w Gorzycy 
ozdobiona jest ornamentem rocaille, obiegającym napis komemoratywny 
w języku niemieckim. U góry wieńczy ją herb Korzbok, flankowany przez 
dwa putta umieszczone antytetycznie, z których jedno trzyma klepsydrę, 
a drugie – odwróconą, zgaszoną pochodnię, symbole śmierci (Ługowski, 
2000, s. 97). Bordiurę u dołu zamyka trupia czaszka na skrzyżowanych 
piszczelach, drzewcu kosy oraz pęku róż, przeplecionych wstęgami, na któ-
rych wykuto cytowany wcześniej napis odautorski artysty.
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Fot.�2

Płyta Jerzego Wilhelma 
Seydlitza w Gorzycy z 1782 
roku. Zdj. B. Grabowska

Fot.�3

Płyta Jerzego Wilhelma 
Seydlitza w Gorzycy 
z 1782 roku (fragment 
z sygnaturą rzeźbiarza). 
Zdj. B. Grabowska
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Nagrobek w Bobowicku został uformowany odmiennie. Jest to pomnik 
w symbolicznym kształcie obelisku, a raczej trójbocznego ostrosłupa na co-
kole. Każdy z boków ostrosłupa oraz cokołu pokrywa klasycystyczna deko-
racja. W obrębie części górnej są to płaskorzeźbione, owalne wieńce laurowe 
zawieszone na wstęgach i pierścieniu, u dołu z kokardami i kwietnymi gir-
landami. Pośrodku wieńców znajdują się odpowiednio: herb Kalckreuthów, 
herb Wieniawa (Dziembowskich) oraz ryty napis w  języku niemieckim 
wyjaśniający powody postawienia pomnika. Pod wieńcami widoczne są 
czworoboczne, płaskorzeźbione płyciny z obrazami emblematycznymi, 
bez lemm, zaczerpnięte z dzieła Zachariasza Heynsa Emblemata z 1625 roku 
(Heyns, 1625). Jest tam Słonecznik obracający się za Słońcem (symbol duszy 
podążającej za bożym światłem), Pelikan karmiący młode (symbol ofiary 
Chrystusa) oraz Odradzający się Feniks (symbol zmartwychwstania). Na 
cokole umieszczono napisy odnoszące się do obojga zmarłych oraz prezen-
tujące listę fundatorów (są to synowie Stefana i Karoliny z Kalckreuthów 
Dziembowskich).

Fot.�4

Pomnik nagrobny Stefana 
i Karoliny z Kalckreuthów 
Dziembowskich 
w Bobowicku z 1783 roku. 
Zdj. B. Grabowska
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Miejmy nadzieję, że w  przyszłości uda się ustalić biogram Johanna 
Tobiasa Hartwiga, a przynajmniej przypisać mu więcej dzieł, jak również 
rozpoznać funkcję, jaką pełnił w klasztorze bledzewskim zakonnik nazwi-
skiem Kechfeletz, który wypłacił rzeźbiarzowi jego należność. W tym celu 
konieczne będą dalsze badania archiwalne, m.in. kwerenda zapisów niepu-
blikowanej kartoteki Erwina Hintzego oraz nekrologa bledzewskiego.

Fot.�5

Pomnik nagrobny Stefana 
i Karoliny z Kalckreuthów 
Dziembowskich 
w Bobowicku z 1783 roku 
(fragment z sygnaturą rzeź-
biarza). Zdj. B. Grabowska

Fot.�6

Pelikan. Obraz emble-
matyczny na pomniku 
nagrobnym Stefana 
i Karoliny z Kalckreuthów 
Dziembowskich 
w Bobowicku z 1783 roku. 
Zdj. B. Grabowska
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Fot.�7

Słonecznik. Obraz em-
blematyczny na pomniku 
nagrobnym Stefana 
i Karoliny z Kalckreuthów 
Dziembowskich 
w Bobowicku z 1783 roku. 
Zdj. B. Grabowska

Fot.�8

Feniks. Obraz emble-
matyczny na pomniku 
nagrobnym Stefana 
i Karoliny z Kalckreuthów 
Dziembowskich 
w Bobowicku z 1783 roku. 
Zdj. B. Grabowska
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Fot.�9

Pelikan. Emblemat z dzieła 
Zachariasza Heynsa, 
Emblemata, Emblemes 
Chrestiennes, et Morales, 
Rotterdam 1625

Fot.�10

Słonecznik. Emblemat 
z dzieła Zachariasza 
Heynsa, Emblemata, 
Emblemes Chrestiennes, et 
Morales, Rotterdam 1625
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Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 
2020 roku. Z Muzeum Lubuskiego odebrano i przewieziono do pracow-

ni konserwatorskiej dwa naczynia ceramiczne: miniaturowy krater kolu-
mienkowy oraz askos.

Przedmioty zostały zakupione na targu przy kościele Mariackim w 1946 
roku, a do Muzeum Lubuskiego trafiły w roku 1984 jako dar. Nieznane są ich 
wcześniejsze dzieje, jednakże naczynia mogą być częścią kolekcji starożyt-
ności np. z Lubniewic (Königswalde), utworzonej przez hrabiego Ottona von 
Waldowa. Otto von Waldow w latach 1899-1904 (?) podróżował po Francji, 
Włoszech, Grecji oraz Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne, że ko-
lekcjonował wówczas dzieła sztuki. Nie są znane źródła pisane dotyczące 
jego podróży i kolekcji. Otto von Waldow zdobył olbrzymią liczbę głównie 
marmurowych posągów różnej proweniencji. Kolekcja pozostawała w rę-
kach von Waldowów do 1945 roku. Uciekając przed rosyjskimi oddziałami do 
Niemiec, właściciele zabrali ze sobą najpewniej najcenniejsze przedmioty 
kolekcji. Reszta, głównie kamienne rzeźby, pozostała na zamku oraz w par-
ku. Niektóre przedmioty przeniesiono w 1946 roku do Zielonej Góry, a stam-
tąd częściowo do Poznania i Warszawy. Poznań do dziś posiada dwa kapitele 
oraz fragment sarkofagu pochodzące z kolekcji lubniewickiej.

Podczas renowacji zamku w Lubniewicach w 1982 roku niektóre elemen-
ty znajdujące się w pokojach oraz przymocowane do murów zostały zabra-
ne. Przeniesiono je do Zielonej Góry, a stamtąd do Muzeum Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy w pobliżu Zielonej Góry, gdzie można je oglądać do 
dzisiaj.

Krater
 
Miniaturowy krater kolumienkowy został określony jako tzw. krater la-
koński. Zbliżone formą czerwonofigurowe kratery produkcji attyckiej od-
kryte na nekropoli Akragas datowane są na okres od 2. ćwierci do połowy 
V wieku p.n.e. Jednakże są to duże kratery z nieco inaczej profilowaną sto-
pą. Podobną formę ma czarno pokostowany krater z Narodowego Muzeum 
Archeologicznego w Atenach, choć profilowanie wylewu znów jest inne. 
Stopa za to jest analogiczna, wysoka i prosta. Naczynie to datuje się na ko-
niec V wieku p.n.e. Typ polewy/pokostu występujący na opisywanym krate-
rze spotykany jest na ceramice italskiej z V wieku p.n.e. Wydaje się, że zaby-
tek należy datować właśnie na koniec tego stulecia. Możliwe (choć to tylko 
hipoteza), że krater pochodzi z warsztatu italskiego.

Krater to naczynie na niskiej stopce, z wyodrębnioną szyją przechodzącą 
w wysoki i szeroki wylew. Dwa uchwyty w kształcie podwójnych gładkich 
kolumienek umieszczone zostały symetrycznie po bokach. Zewnętrzna 
barwa czerepu jest beżowa, gładka, a wewnętrzna – jasnoczerwona, co 
może wskazywać na angobowanie strony zewnętrznej. Na brzuścu wystę-
pują dookolne delikatne linie w ciemnobrązowym kolorze, spod którego 
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miejscami widoczne jest beżowe podłoże. Dookolny malutki ćwierćwałek 
oddziela brzusiec od szyi. Pod nim widnieje malowany ornament w formie 
wici roślinnej koloru brązowego. Celowo pozostawiono kolor beżowy cze-
repu, jako tło ornamentu. Szyjka także była malowana koncentrycznie, nie-
wykluczone, że ciemniejszym kolorem. Ciemnobrązowa barwa występuje 
również na zewnętrznej krawędzi wylewu i uchach kolumienkowych, a na 
górnej powierzchni pojawia się regularny wzór malutkich trójkątów.

Pod względem budowy technologicznej krater wytoczono na kole 
garncarskim, a następnie przymocowano do niego dwa podwójne ucha. 
Naczynie wypalono w  atmosferze utleniającej. Zewnętrzną część wraz 
z wylewem pokryto cienką warstwą jasnobeżowej angoby z wyłączeniem 
wzoru wici roślinnej (prawdopodobnie wykonano go – lub jedynie zawo-
skowano – przed zanurzeniem naczynia w angobie). Następnie brzusiec 
wraz z szyjką pomalowano dookolnie brązowoczerwoną angobą/szkliwem. 
Ornament w formie wici roślinnej, krawędź wylewu oraz ornament na kra-
wędzi wykonano brązową farbą o nieokreślonym spoiwie. Naczynie służyło 
najprawdopodobniej do mieszania wody z winem.

Stan zachowania krateru jest dobry, lecz jego odbiór estetyczny – mocno 
zaburzony poprzez wtórne nawarstwienia. Naczynie zachowane jest prawie 
w całości. Widoczne są dwa nieregularne otwory, które jednak nie zagrażają 
stabilności naczynia. Największy problem stanowi wtórna warstwa pokry-
wająca ok. 90% powierzchni zewnętrznej. Jest bardzo jednorodna, twarda 
i mocno przylega do powierzchni. Ma ok. 1 mm grubości, miejscami wy-
stępują większe skupiska wykwitów do grubości ok. 4 mm. Warstwa mogła 
powstać wskutek długiego zalegania naczynia w ziemi lub/i w wodzie.

Oryginalna powierzchnia została uszczelniona, a  warstwa zakrywa 
zdobienia naczynia. Na naczyniu w wielu miejscach są widoczne ślady po 
próbach oczyszczenia warstwy wtórnej. Niestety często były to zbyt moc-
ne działania, powodujące poważne uszkodzenia powierzchni oryginalnej 
aż do czerepu i porysowanie jej. Miejscami na kraterze widoczne są czarne 
i ciemnobrązowe ślady spowodowane wysoką temperaturą (?). Naczynie 
ma nierówny wylew i w niektórych miejscach wgniecioną powierzchnię. 
Zmiany te musiały powstać już podczas produkcji i wypału naczynia.

Krater jest przeznaczony na ekspozycję muzealną, więc prace konser-
watorskie polegały na próbie usunięcia przynajmniej części wtórnej war-
stwy w celu uwidocznienia zdobienia naczynia, a tym samym ukazania jego 
pierwotnego wyglądu.

Prace rozpoczęto od wykonania dokumentacji fotograficznej. Następnie 
obiekt oczyszczono parą wodną pod zwiększonym ciśnieniem, obserwu-
jąc, czy podczas usuwania wtórnej warstwy nie uszkadza się oryginalnej 
powierzchni krateru. Twardość nawarstwienia spowodowała, iż działanie 
jedynie parą wodną dało znikomy efekt.

Podjęto próby zmiękczenia powierzchni różnego rodzaju okładami, 
m.in.: rozpuszczalnikami, węglanem amonu, wersenianem disodowym 
oraz wodą demineralizowaną. Żaden z  preparatów nie dał znaczących 
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efektów, więc postanowiono nałożyć na krater szczelny okład z wody de-
mineralizowanej na ok. 15 godzin i  usuwać nawarstwienia za pomocą 
pary wodnej i ostrego skalpela. Okład zmiękczył i miejscami pozwolił na 
łatwiejsze odspojenie twardej warstwy bez uszkodzenia podłoża. Proces 
należało powtarzać wielokrotnie, gdyż warstwę można było usuwać jedy-
nie po parę milimetrów. Ze względu na trudność tych zabiegów zdecydo-
wano się na możliwie dokładne oczyszczenie połowy naczynia w celu wy-
eksponowania oryginalnej powierzchni i pozostawienie nieoczyszczonej 
drugiej części –aby świadczyła o historii zabytku, a w przyszłości pozwo-
liła na dokładniejsze zbadanie obiektu i tym samym być może łatwiejsze  
usunięcie nawarstwienia.

Po oczyszczeniu obiekt odsolono metodą migracji do rozszerzone-
go środowiska. Wykonano zdjęcia po pracach konserwatorskich oraz 
dokumentację.

Fot.�1

Krater, MOG/I/731, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim 
stan przed konserwacją. 
Zdj. P. Seweryński
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Fot.�2

Krater, MOG/I/731, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan przed konserwacją. 
Zdj. P. Seweryński

Fot.�3

Krater, MOG/I/731, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan przed konserwacją, 
widoczne wcześniejsze 
próby oczyszczania nawar-
stwienia. Zdj. P. Antoniuk
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Fot.�4

Krater, MOG/I/731, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan w trakcie oczysz-
czania parą wodną pod 
zwiększonym ciśnie-
niem. Zdj. P. Antoniuk

Fot.�5

Krater, MOG/I/731, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan po konserwacji, strona 
oczyszczona z nawar-
stwień. Zdj. P. Antoniuk

Fot.�6

Krater, MOG/I/731, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan po konserwacji, odsło-
nięty ornament w formie wici 
roślinnej. Zdj. P. Antoniuk
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Askos
 

Naczynie wyprodukowano prawdopodobnie w warsztacie italskim. Bardzo 
bliska analogia opisana została wśród materiałów pochodzących z Populonii: 
(Pagliantini, 2014, s. 68-69, rys. 45). Askos ten można datować na koniec  
V wieku p.n.e., choć należy zaznaczyć, że ten typ dekoracji palmetowej spo-
tykany jest na naczyniach innych form aż do 3. ćwierci IV wieku p.n.e.

Omawiany askos to małe naczynko ceramiczne o zamkniętej budowie 
brzuśca, z otworem wlewowym w postaci tulejki zakończonej szerokim, 
okrągłym kołnierzem wylewu. W miejscu łączenia otworu z czaszą naczy-
nia widnieje pozostałość po uchu/uchwycie. Dno naczynia oraz ok. 1 cm 
wysokości brzuśca nie posiadają szkliwa i mają jasnobeżowy kolor czerepu. 
Pozostała część jest szkliwiona/angobowana czarnografitowym kolorem 
z wyraźnym metalicznym pobłyskiem. Na tę powierzchnię z dwóch stron 
naniesiono czarnym matowym kolorem palmetowy wzór.

Pod względem technologicznym naczynko zostało wytoczone na kole 
garncarskim, a następnie przymocowano do niego wytoczoną osobno tu-
lejkę i rączkę/ucho. Powierzchnię pokryto szkliwem/angobą prawdopo-
dobnie przez zanurzenie naczynia w roztworze. Malowany detal palme-
towy naniesiono pędzlem najprawdopodobniej na wypalone już szkliwo 
i poddano działaniu wysokiej temperatury. Naczynie to służyło jako mały  
pojemnik na olej lub oliwę.

Askos zachowany jest prawie w całości, ale jego forma została zabu-
rzona przez utrącenie uchwytu. Powierzchnia jest pokryta zabrudze-
niami związanymi z długotrwałym działaniem czynników naturalnych 
i  ekspozycyjnych. Wylew otworu jest wyszczerbiony i  w  wielu miej-
scach pozbawiony szkliwa. Uszkodzenia występujące na naczynku są  
pochodzenia mechanicznego.

Ponieważ askos, podobnie jak krater, przeznaczony jest na wystawę 
muzealną, została podjęta decyzja o rekonstrukcji uchwytu na podstawie 
dostępnych analogii.

Prace rozpoczęto od dokumentacji fotograficznej oraz kwerendy źródeł 
w poszukiwaniu analogicznych naczyń. Po wykonaniu prób oczyszczono 
powierzchnię najpierw alkoholem izopropylowym, a następnie parą wodną 
pod zwiększonym ciśnieniem. Para wodna najlepiej sprawdziła się w miej-
scach nieszkliwionych, natomiast rozpuszczalnik – w miejscach pokry-
tych szkliwem. Do uzupełnień ubytków zastosowano łatwo obrabialną 
lekką masę epoksydową firmy Axson S.C. 258. Przełamy zabezpieczono 
5-procentowym roztworem Paraloidu B72 w ksylenie. Masą uzupełniono 
ubytki na wylewie bezpośrednio na obiekcie. Rączkę wykonano osobno na 
podstawie analogii. Po opracowaniu formy w miejscu łączenia z brzuścem, 
nie przy otworze, zamontowano stelaż z dwóch trzpieni ze stali nierdzew-
nej. Powierzchnię pasty epoksydowej opracowano, nadając jej odpowiedni 
kształt, a następnie pokryto ją cienką warstwą zaprawy na bazie kredy o 
spoiwie winylowym Italstucco. Białe uzupełnienia scalono kolorystycznie 
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w lekko odmiennym tonie, aby całość nie rzucała się w oczy, ale by rekon-
strukcje były zauważalne. Następnie zabezpieczono powierzchnię rekon-
strukcji Paraloidem B72 w ksylenie. Opracowano dokumentację konserwa-
torską. Wykonany uchwyt nieznacznie różni się od oryginału, tym samym 
rekonstrukcja jest zauważalna, a jednocześnie daje widzowi ogląd prawdo-
podobnego oryginalnego wyglądu naczynka.

Literatura
Pagliantini L., La ceramica a  vernice nera nel territorio di Populonia: 

Produzione, circolazione, consumi, Edizioni Accademiche Italiane, 2014. 

Fot.�7

Askos, MOG/I/730, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan przed konserwacją, 
widoczny ubytek ucha/
uchwytu. Zdj. P. Antoniuk

Fot.�8

Askos, MOG/I/730, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan przed konserwacją, 
palmeta. Zdj. P. Antoniuk



98� CUSTODIA,�Komunikaty

Fot.�9

Askos, MOG/I/730, 
Muzeum Lubuskie im. 
Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim, uzupełniony 
i scalony ubytek wylewu, 
dopasowywanie ucha/
uchwytu. Zdj. P. Antoniuk

Fot.�11

Askos, MOG/I/730, Muzeum 
 Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
stan po konserwacji. 
Zdj. P. Antoniuk

Fot.�10

Askos, MOG/I/730, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
scalenie kolorystyczne ucha/
uchwytu. Zdj. P. Antoniuk
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Zbiory etnograficzne Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim obejmują niewielką kolekcję obiektów związanych 

z kulturą i sztuką krajów pozaeuropejskich: ludów Afryki, Azji i Ameryki 
Południowej, z  czego większość stanowią muzealia wywodzące się 
z Czarnego Lądu.

Sztuka afrykańska miała charakter głównie sakralny i  rytualny. 
Związana była z magią i religią, stąd jej najciekawsze wytwory były skrzęt-
nie ukrywane przed wzrokiem obcych. Biały człowiek goszczący w Afryce 
nie miał pojęcia o ich istnieniu.

W Afryce sztuka służyła kultowi, świętom i obrzędom, magii lub kon-
kretnym czynnościom związanym z  codziennym życiem. Nie była to 
sztuka dla sztuki. Jej funkcje estetyczne miały drugorzędne znaczenie. 
Przykładowo maska stanowiła nadnaturalny byt sam w sobie, służący do 
przewodzenia ceremoniom, wtajemniczania młodzieży, utrzymywania po-
rządku społecznego, rozsądzania sporów w obrębie plemienia. Nie miała dla 
Afrykańczyka większej wartości jako wytwór materialny. Dopiero założona 
na twarz przemieniała właściciela w ducha lub mityczną postać. Nigdy nie 
funkcjonowała samodzielnie, towarzyszyły jej zawsze określone rekwizyty 
oraz okrywający całe ciało strój.

Europejczycy odwiedzający Afrykę niewiele o tym wiedzieli. Dopiero 
badania i wyprawy na Czarny Ląd, obserwacja życia codziennego ludów 
oraz opisywanie obrzędów poszerzyły ich zasób wiadomości o  sztuce  
ludów Afryki.

Przełom nastąpił na początku XX wieku. Założono pierwsze muzea  
etnograficzne: w 1807 roku w Kopenhadze, w 1867 roku w Petersburgu, 
w  1873 roku w  Berlinie, w  1875 roku w  Dreźnie, w  1878 roku w  Paryżu, 
a w 1879 roku w Hamburgu. Wiele z nich powstało w wyniku nagromadzenia 
obiektów najpierw przywiezionych z kolonii, a następnie prezentowanych 
wraz z „ludami prymitywnymi” na wystawach światowych i kolonialnych 
jako atrapy „naturalnego otoczenia” (Schreiber, 2012, s. 153). Wraz z kolo-
nialnymi podbojami zaczęły się rozwijać badania naukowe nad kulturami 
pozaeuropejskimi, prowadzące do powstania nowych szkół i paradygma-
tów. Narodził się brytyjski funkcjonalizm (Malinowski, Radcliffe-Brown), 
Boasowski historyzm i relatywizm (Boas, Benedict, Herskovits, Kroeber), 
francuska szkoła socjologiczna (Durkheim, Mauss), niemiecka szkoła krę-
gów kulturowych (dyfuzjoniści: Ratzel, Frobenius, Schmidt). Tej ostatniej 
zawdzięczamy rozwój muzealnictwa etnograficznego w drugiej połowie 
XIX i pierwszej połowie XX wieku w Europie (Schreiber, 2012, s. 154).

Powstanie instytucji zbierających obiekty etnograficzne było wyzwa-
niem dla wyobraźni Europejczyków, w  tym także artystów poszukują-
cych stale twórczej inspiracji. Spotkanie ludzi Starego i Nowego Świata  
w 2. połowie XIX wieku doprowadziło bowiem do spotkania dwóch obszarów 
sztuki: sztuki zachodniego modernizmu i „sztuki prymitywnej”. Wystarczy 
wspomnieć, że Wystawa Światowa w Paryżu w 1878 roku dała bezpośred-
ni impuls dla założenia Muzeum Trocadéro (Musée d'Ethnographie du 
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Trocadéro – MET lub „Troca”) – tu Picasso zetknął się z afrykańskimi ma-
skami (Schreiber, 2012, s. 156). Ważnym wydarzeniem było otwarcie w 1904 
roku wystawy rzeźby afrykańskiej w Muzeum Etnograficznym w Dreźnie. 
W grudniu 1913 roku w Neue Galerie w Berlinie oraz w styczniu 1914 roku 
w  Kunstsalon Emila Richtera w  Dreźnie prezentowano wystawy dzieł 
Picassa wraz z rzeźbami afrykańskimi. W 1915 roku pojawiło się pierwsze 
książkowe opracowanie sztuki afrykańskiej: Negerplastik autorstwa Carla 
Einsteina. Duże znaczenie miały wystawy afrykańskiej rzeźby we Francji 
w Galerie Devambez w 1919 roku i w Chelsea Book Club w Wielkiej Brytanii 
w 1920 roku. Rok 1923 przyniósł pierwszą muzealną wystawę tej sztuki 
w Stanach Zjednoczonych – w Brooklyn Museum w Nowym Jorku. Sztuka 
afrykańska zaczęła inspirować i wywierać wpływ na sztukę europejską, np. 
na niemiecki ekspresjonizm czy później na kubizm i dadaizm (Schreiber, 
2012, s. 172-173).

Początkowy wpływ na europejskie i  amerykańskie elity artystyczne 
z czasem rozciągnął się na indywidualnych odbiorców. Zaczęły powstawać 
pierwsze kolekcje prywatne, a od połowy XX wieku zapanowała swoista 
„moda na Afrykę”.

Trend ten zmienił również sztukę afrykańską. Oderwała się ona od 
swego religijnego i magicznego kontekstu. Zaczęły powstawać wytwo-
ry przeznaczone specjalnie dla kolekcjonerów i turystów, niepełniące już  
funkcji obrzędowych.

Taki też charakter mają obiekty będące częścią zbiorów etnograficznych 
Muzeum Lubuskiego. Nigdy nie były przeznaczone do celów obrzędowych, 
ale ich wartość polega na tym, że nawiązują do starych wzorów i tradycji 
różnych plemion zamieszkujących Afrykę. Ta niewielka kolekcja, obejmu-
jąca 14 rzeźb, 12 masek, cztery płaskorzeźby, cztery egzemplarze broni,  
dwa instrumenty muzyczne oraz jeden obraz, została zgromadzona przez 
Muzeum Lubuskie w  2. połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pochodzą one 
z Afryki Zachodniej (Mali, Sierra Leone, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, 
Ghana, Gambia, Togo, Benin, Nigeria), Afryki Środkowej (Kamerun, 
Kongo) oraz Afryki Wschodniej (Tanzania, Kenia, Sudan Południowy). 
Nawiązują do tradycji ludów takich jak: Aszanti, Baule, Joruba, Diola, 
Dinka, Masajowie. Najstarszym obiektem wchodzącym w skład omawia-
nego zbioru jest hebanowe popiersie mężczyzny z lat 30. XX wieku, poda-
rowane Muzeum Lubuskiemu przez panią Cecylię Tarczyńską z Czechowa 
koło Gorzowa Wielkopolskiego. Większość zbioru obejmuje jednak obiek-
ty pozyskane przez osoby prywatne podczas indywidualnych podróży do 
krajów afrykańskich i odsprzedane Muzeum Lubuskiemu. Nie jest on jed-
nakże efektem badań czy wypraw etnograficznych na Czarny Ląd, stąd jego  
eklektyczny charakter.

Większość eksponatów pochodzących z krajów afrykańskich została 
udostępniona szerszej publiczności w 2010 roku na wystawach „Africana 
ze zbiorów Muzeum Lubuskiego” prezentowanych w Muzeum Grodu Santok 
i w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu.
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Fot.�1–2

MOG/IV/2/26, rzeźba – 
popiersie, Afryka Zachodnia, 
lata 30. XX wieku, wysokość: 
23,5 cm, szerokość: 9,5 cm, 
dar Cecylii Tarczyńskiej 
z Czechowa, gm. Santok  
2 listopada 1978 roku, 
obiekt prawdopodobnie jest 
pozostałością kolekcji nie-
mieckiej. Zdj. P. Seweryński

Fot.�3–4

MOG/IV/2/24, symbol wię-
zów małżeńskich, Gabon (?), 
Fangowie (?), lata 60.  
XX wieku, dwie figur-
ki – klęczącej kobiety 
i mężczyzny – połączone ze 
sobą pięcioma podwójnymi 
oczkami łańcucha, obiekt 
wykonany z jednego kawałka 
drewna, długość: 93 cm, 
obiekt zakupiony przez 
Wiesława Walentynowicza 
w Gwinei i odsprzedany mu-
zeum  (5 października 1976 
roku). Zdj. P. Seweryński
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Fot.�5

MOG/IV/2/29, maska 
nawiązująca do dawnych 
masek rytualnych ludu 
Diola, Gambia, przed 1972 
rokiem, wysokość: 95 cm, 
szerokość: 34 cm, głębokość: 
20 cm. Zdj. P. Seweryński

Fot.�6

MOG/IV/2/2, maska nawiązu-
jąca do dawnych masek ry-
tualnych Aszanti, Ghana, ok. 
1960 roku, wysokość: 59 cm, 
szerokość: 32 cm, głębokość: 
8 cm. Zdj. P. Seweryński
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Materiał jest rozwinięciem tekstu opublikowanego 28 kwietnia 
2020 roku na Facebooku Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w  Go-
rzowie Wielkopolskim, https://www.facebook.com/MuzeumLubuskie/
posts/2819535638145370.
 
Literatura:
Schreiber H., Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udo-

mowienie Innego w świecie Zachodu, Warszawa 2012.
Wołyniec A., Wystawa AFRICANA, http://www.santok.pl/asp/pl_start.

asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&artykul=942&akcja=artykul (dostęp: 28 
kwietnia 2020 roku).
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Izabela�Ignatowicz

Miniaturowy konik z brązu

Numer�inwentarzowy:�MOG/I/2152
Zbiór�zabytków�Działu�Archeologii�i�Numizmatyki
Zabytek�znaleziony�w�trakcie�badań�archeologicznych�
prowadzonych�na�grodzisku�w�Santoku�w�2020�roku

X�wiek,�miejsce�produkcji�i�autor�nieznane
Długość�4�cm,�wysokość�2�cm

Figurka zoomorficzna miniaturowego konika wykonana z brązu techni-
ką odlewu. Zwierzę przedstawiono schematycznie, ale z wyraźnie zazna-
czonym siodłem. Zabytek interpretuje się jako amulet/figurkę związane ze 
strefą sakralną lub zabawkę. Przedstawienia miniaturowe koników znane 
są z wielu stanowisk wczesnośredniowiecznych. Wykonywane były nie tyl-
ko z metalu, lecz także z drewna, kory czy gliny. Łączy się je z kultem boga 
Świętowita, którego świętym zwierzęciem był biały koń. Znaczenie rytual-
ne przypisuje się również przedstawieniom koników z siodłami – jak w tym 
przypadku – które miały stawać się symbolicznymi wierzchowcami dla 
bóstw w trakcie rytuałów. Konie były też łączone z elitami i konnymi wo-
jownikami, traktowane jako wyznacznik zamożności. Analogiczne figurki 
koników znane ze Skandynawii, wykonywane z miedzi, są interpretowane 
jako odważniki.

Zabytek został znaleziony w trakcie badań archeologicznych prowadzo-
nych od marca do lipca 2020 roku na grodzisku w Santoku, w ramach za-
dania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska 
w Santoku”. Odkrycie zabytku było możliwe dzięki pomocy Stowarzyszenia 
Eksploracyjno-Historycznego „Warta”, które brało udział w badaniach za 
zgodą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Konserwacja figurki konika została przeprowadzona w sierpniu 2020 
roku przez firmę Konserwacja Dzieł Sztuki Alina Tomaszewska-Szewczyk 
z Torunia.

Zabytek znajduje się na wystawie stałej Gród Santok. Strażnica i klucz kró-
lestwa Muzeum Grodu Santok w Santoku.

Analogie:
• pozłacany konik z brązu z Wolina, IX wiek;
• figurka konika z brązu z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, X/XI wiek 

(?);
• figurka konika z  brązu z  Giecza-Grodziszczka, stanowisko nr 1 

(grodzisko), X–XI wiek;
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• figurka konika z brązu (2 szt.) z Giecza, stanowisko nr 4 (cmenta-
rzysko wczesnośredniowieczne i wcześniejsze miejsce obrzędowo- 
-kultowe), X–XI wiek;

• figurka konika z  brązu (3 szt.) z  Giecza, stanowisko nr 5 (z  po-
wierzchni – miejsce niebadane wykopaliskowo), X–XI wiek;

• figurka konika z brązu z Giecza, stanowisko nr 10 (cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne i wcześniejsze miejsce obrzędowo-kulto-
we), X–XI wiek;

• figurka konika z  brązu z  Brenny (dzisiejszy Brandenburg nad 
Hawelą), XI/XII wiek;

• figurka konika z brązu z Krien w Meklemburgii, VII–XII wiek;
• figurka konika z  brązu z  Pawłówka, gmina Sicienko, 2. połowa  

XI wieku;
• zawieszka w formie konika z brązu z Kałdusa, XII/XIII wiek;
• figurka konika z brązu z Cedyni z okresu wczesnego średniowiecza.

Literatura
Antowska-Gorączniak O., Zabawki i instrumenty muzyczne z najnowszych 

badań na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (stanowisko 9 i 10), [w:] Poznań 
we wczesnym średniowieczu, t. V, red. Hanna Kóčka-Krenz, Poznań 2005, 
s. 201–213.

Kajkowski K., Szczepaniak P., Drobna plastyka figuralna wczesnośrednio-
wiecznych Pomorzan, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. IX, 2012, z. 1: 
Archeologia, s. 207–247.

Krzysztofiak T., Terra Sancta – Giecz w monarchii piastowskiej, Poznań 2017.
Szczepaniak P., Nowe znalezisko miniaturowego konika z  okolic Cedynii, 

„Materiały Zachodniopomorskie”, t. XV, 2019, s. 283–304.

Zdj. P. Seweryński

1�cm
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Rafał�Wyganowski

Szabla pruska oficera artylerii 
wz. 1889

MOG/I/2206
Dział�Archeologii�i�Numizmatyki
Znalezisko�pozyskane�w�Santoku�na�stanowisku�nr�14�
(AZP�45-13/45�–�grodzisko�średniowieczne)�podczas�prac�
archeologicznych�prowadzonych�w�2020�roku�w�ramach�
projektu�„Zagospodarowanie�terenu�historycznego� 
grodziska�w�Santoku”1�przy�pomocy�wolontariuszy� 
ze�stowarzyszenia�„Warta”
Koniec�XIX�/�początek�XX�wieku,�Niemcy�(?),�manufaktura�
nieznana
Długość�całkowita:�94�cm
Długość�głowni:�80�cm
Szerokość�jelca:�10,3�cm
Szerokość�głowni�u�nasady:�23�mm
Grubość�głowni�u�nasady:�5�mm
Waga:�690,3�g

Oprawa rękojeści wykonana z mosiądzu oraz brązu, miejscami złocona. 
Jelec krzyżowo-kabłąkowy z obustronnymi dolnymi wąsami przyjmują-
cymi formę tarcz o zaokrąglonym dole. Zewnętrzna tarcza przedstawia 
wyobrażenie skrzyżowanych luf armatnich, wewnętrzna – pusty, owalny 
kartusz. Ramiona jelca zdobione motywem roślinnym. Głowica w formie 
głowy lwa z rozwartą paszczą, z której wychodzi kabłąk łączący się z przed-
nim ramieniem jelca. Tył głowicy przechodzi w zdobny warkocz. Oczy lwa 
wysadzone czerwonymi kamieniami (prawdopodobnie sztuczny rubin). 
Kabłąk zdobiony motywem w postaci liści oraz owoców dębu. Brak drew-
nianego trzonu rękojeści, zachowane oplot w postaci skręconego drutu oraz 
zdobiony pierścień mocujący przy jelcu. Na spodzie jelca częściowo zacho-
wany wybity numer.

Stalowa głownia zachowana w całości, silnie skorodowana. Ze względu 
na zły stan głowni, znajdujące się na niej, pod wąsami jelca, symbole ma-
nufaktury są niemożliwe do odczytania. Z tego powodu dokładna identyfi-
kacja oraz datowanie szabli są znacząco utrudnione.

Wzór ten, w różnych wariantach zdobienia, produkowany był m.in. przez 
manufaktury Weyersberg, Kirschbaum & Cie (WKC) oraz Carla Eickhorna 
(obie: Solingen, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy).

1� Prace� archeologiczne� z� ramienia�Muzeum� Lubuskiego� im.� Jana� Dekerta�w� Gorzowie�
Wielkopolskim� prowadziła� dr�Małgorzata� Pytlak�wraz� z� Izabelą� Ignatowicz,� Pawłem�
Kaźmierczakiem,�Rafałem�Wyganowskim�we�współpracy�ze�Stowarzyszeniem�Eksploracyj-
no-Historycznym�„Warta”.
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Szabla pozyskana została bez pochwy.
W 2020 roku zabytek poddano konserwacji2. Został oczyszczony oraz 

zabezpieczony antykorozyjnie. Ze względu na różną podatność na korozje 
materiałów, z których wykonana została szabla, ocenę stanu zachowania 
należy rozpatrywać dwojako. Stan rękojeści można ocenić jako średnio do-
bry. Nie zachowały się drewniane okładziny oraz jeden z kamieni zdobią-
cych oczy lwa. Elementy wykonane z mosiądzu i brązu są w stanie dobrym. 
Głownia zachowała się w całości, ale jej powierzchnia na całej długości zo-
stała zniszczona przez korozję wżerową.

W zbiorach Muzeum Lubuskiego (Dział Historii i Historii Sztuki) znajdu-
ją się dwie szable wz. 1889. Zostały opatrzone numerami inwentarzowymi 
MOG/V/2/5 oraz MOG/V/2/139.

Od 19 września 2020 roku szabla eksponowana jest na tymczaso-
wej wystawie Z  ziemi wyjęte… Dzieje Santoka zabytkami opowiedziane  
w  Muzeum Grodu Santok, filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta  
w Gorzowie Wielkopolskim.

Literatura
Kwaśniewicz W., Dzieje szabli w Polsce, Warszawa 1999.
Tomaszewska-Szewczyk A., Dokumentacja prac konserwatorskich. Zabytki 

archeologiczne pozyskane podczas badań na grodzisku w Santoku, Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Toruń 2020 (maszy-
nopis w Dziale Ochrony Zbiorów).

Wagner E., Hieb- und stichwaffen, Praga 1975.

2� Autorka�prac�konserwatorskich:�dr�Alina�Tomaszewska-Szewczyk,�Toruń.

Fot.�1–4

Szabla pruska, wz. 1889.
Zdj. P. Seweryński

10�cm

10�cm
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Mirosław�Pecuch

Sierszeńki jednopęcherzowe
MOG/IV/1/219
Zbiory�etnograficzne
Zakupione�od�Franciszka�Domagały�ze�Zbąszynia� 
12�listopada�1977�roku
Datowane�na�1977�rok,�miejsce�powstania�–�Zbąszyń,�autor�
–�Franciszek�Domagała
Długość�ustnika�22,5�cm,�długość�przebierki�36�cm

Sierszeńki składają się z  pęcherza wołowego oraz drewnianych ustni-
ka i przebierki. Ustnik jest połączony z pęcherzem za pomocą mosiężne-
go pierścienia. Przebierka ma osiem otworów palcowych, w tym jeden od 
strony spodniej. Z  pęcherzem połączona jest drewnianym kolankiem. 
Zakończenie przebierki stanowi tuba z rogu bydlęcego.

Analogie: sierszeńki są najprostszą formą dud jednogłosowych nady-
manych mechanicznie. Nazwa pochodzi od gwarowego czasownika „sier-
sienić”– bzykać, chrzęścić. Sierszeńki to instrument pasterski, służący 
również do nauki gry na dudach (koźle). Rozpowszechnione są w regionie 
zbąszyńsko-babimojskim. Twórca instrumentu Franciszek Domagała grał 
na koźle od 1950 roku, muzykowania uczył się sam w kapeli rodzinnej, był 
też uznanym autorem ponad 100 instrumentów muzycznych typowych dla 
ziemi zbąszyńsko-babimojskiej.
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Zdj. P. Seweryński

Literatura
Łakoma B., Instrument ludowy kozioł polski we współczesnym społeczeństwie 

lubuskim, „Rocznik Lubuski”, t. XXVI, cz. I, Zielona Góra 2000, s. 133–149.
Olędzki S., Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978.
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Mirosław�Pecuch

Sierszeńki dwupęcherzowe
MOG/IV/1/887
Zbiory�etnograficzne
Zakupione�od�Franciszka�Domagały�ze�Zbąszynia�5�lipca�
1983�roku
Datowane�na�1983�rok,�miejsce�powstania�–�Zbąszyń,�autor�
–�Franciszek�Domagała
Długość�ustnika�25�cm,�długość�przebierki�36�cm

Sierszeńki składają się z dwóch pęcherzy – większego wołowego i mniej-
szego wieprzowego – drewnianych ustnika i przebierki. Ustnik jest połą-
czony z większym pęcherzem za pomocą mosiężnej tulejki. Przebierka ma 
dziewięć otworów palcowych, w tym jeden od strony spodniej. Jest połą-
czona z mniejszym pęcherzem. Zakończenie przebierki stanowi tuba z rogu 
bydlęcego. Wszystkie łącza wzmocniono czerwonym suknem.

Analogie: sierszeńki są najprostszą formą dud jednogłosowych nady-
manych mechanicznie. Nazwa pochodzi od gwarowego czasownika „sier-
sienić”– bzykać, chrzęścić. Sierszeńki to instrument pasterski, służący 
również do nauki gry na dudach (koźle). Rozpowszechnione są w regionie 
zbąszyńsko-babimojskim. Twórca instrumentu Franciszek Domagała grał 
na koźle od 1950 roku, muzykowania uczył się sam w kapeli rodzinnej, był 
też uznanym autorem ponad 100 instrumentów muzycznych typowych dla 
ziemi zbąszyńsko-babimojskiej.
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Zdj. P. Seweryński

Literatura
Łakoma B., Instrument ludowy kozioł polski we współczesnym społeczeństwie 

lubuskim, „Rocznik Lubuski”, t. XXVI, cz. I, Zielona Góra 2000, s. 133–149.
Olędzki S., Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978.
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Mirosław�Pecuch

Sierszeńki jednopęcherzowe

MOG/IV/1/888
Zbiory�etnograficzne
Zakupione�od�Franciszka�Domagały�ze�Zbąszynia�18�lipca�
1983�roku

Datowane�na�1983�rok,�miejsce�powstania�–�Zbąszyń,�autor�
–�Franciszek�Domagała

Długość�ustnika�22�cm,�długość�przebierki�41�cm

Do pęcherza doprowadzone są, tuż obok siebie, drewniane przebierka oraz 
ustnik. Połączone są za pomocą mosiężnych tulejek. Przebierka ma dzie-
więć otworów palcowych, w tym jeden od strony spodniej. Jej zakończenie 
stanowi tuba z rogu bydlęcego. Wszystkie złącza wzmocnione są czerwo-
nym suknem.

Analogie: sierszeńki są najprostszą formą dud jednogłosowych nady-
manych mechanicznie. Nazwa pochodzi od gwarowego czasownika „sier-
sienić”– bzykać, chrzęścić. Sierszeńki to instrument pasterski, służący 
również do nauki gry na dudach (koźle). Rozpowszechnione są w regionie 
zbąszyńsko-babimojskim. Twórca instrumentu Franciszek Domagała grał 
na koźle od 1950 roku, muzykowania uczył się sam w kapeli rodzinnej, był 
też uznanym autorem ponad 100 instrumentów muzycznych typowych dla 
ziemi zbąszyńsko-babimojskiej.
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Zdj. P. Seweryński
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Łakoma B., Instrument ludowy kozioł polski we współczesnym społeczeństwie 

lubuskim, „Rocznik Lubuski”, t. XXVI, cz. I, Zielona Góra 2000, s. 133–149.
Olędzki S., Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978.
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Karolina�Korenda-Gojdź

Ehrenkreuz der Deutschen Mutter 
(Krzyż Honorowy Niemieckiej Matki)

 
Numer�inwentarzowy:�MOG/V/6/156

Zbiór�historii�miasta�i�regionu�do�1945�roku
Dar�Piotra�Gonciarza�z�Bogdańca
Wymiary:�35,37�×�46,84�mm
Datowany�na�okres�po�1938�roku
Wykonany�z�metalu�nieżelaznego,�emaliowany.�Brak�
dyplomu�nadania.�Usunięta�(wydrapana)�swastyka,�
znajdująca�się�pierwotnie�na�tarczy.�Stan�zachowania�dobry 

Niemieckie odznaczenie ustanowione przez Adolfa Hitlera 16 grudnia 1938 
roku, przyznawane od 1939 roku. Przypomina wydłużony Krzyż Żelazny. Jest 
pokryte niebieską emalią z białą obwódką. Pomiędzy ramionami znajdują się 
złote promienie, na środku – okrągła tarcza z czarną swastyką, otoczoną na-
pisem „Der Deutschen Mutter” (Niemieckiej Matce). Na rewersie wygrawe-
rowano datę ustanowienia odznaczenia – 16 grudnia 1938 roku – oraz podpis 
Hitlera. Potocznie order ten nazywano Mutterkreuz, czyli Krzyżem Matki. Jest 
to jeden z dwóch typów tego rodzaju odznaczeń nadawanych w III Rzeszy. 
Dużo rzadszy był model z inskrypcją „Dziecko uszlachetnia matkę”.

Funkcjonowały trzy klasy tego odznaczenia: brązowy Krzyż Matki za 
urodzenie czworga–pięciorga dzieci, srebrny Krzyż Matki za sześcioro–
siedmioro dzieci i złoty Krzyż Matki za ośmioro i więcej dzieci. Kobiety, 
które ubiegały się o przyznanie wyróżnienia, były drobiazgowo sprawdza-
ne. Musiały spełniać kryteria rasowe – przedstawić aryjskie świadectwo – 
a ich dzieci musiały zostać uznane za zdrowe genetycznie. Wymagano, aby 
mąż kandydatki do odznaczenia miał aryjskie pochodzenie i był wolny od 
chorób genetycznych. Ponadto rodzice musieli być osobami praworządny-
mi i wiernymi nazistowskiemu państwu. Uroczystości nadania odznacze-
nia odbywały się zazwyczaj w Dniu Matki, z udziałem lokalnych przywód-
ców partyjnych. Posiadaczki Krzyża Matki miały prawo do pierwszeństwa 
w zajmowaniu miejsc w środkach komunikacji publicznej oraz preferencyj-
nego traktowania w urzędach.

Problem z dzietnością występował w Niemczech od czasów I wojny świa-
towej. Najlepsze pod tym względem były pierwsze lata XX wieku, w kolej-
nych nastąpił duży spadek. O ile w latach 1901–1905 przyrost naturalny wy-
nosił 14,4‰, o tyle w roku 1914 było to już 12‰, z czego większość Niemcy 
zawdzięczali prowincjom wschodnim, zamieszkałym przez ludność pol-
ską. Ogromny spadek nastąpił w latach 30. XX wieku. W 1933 roku przyrost 
naturalny wyniósł 3,5‰. Taki sam odnotowano w tym czasie w Anglii. 
W Szwajcarii wyniósł 5‰, w Czechosłowacji 5,5‰, w Holandii i na Litwie 
12‰, a w Polsce 12,3‰.
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W Niemczech w 1933 roku blisko 19% małżeństw było bezdzietnych, 23% 
miało jedno dziecko, 20% dwoje, 13% troje. Tymczasem optymalna sytuacja 
jest wtedy, gdy na małżeństwo przypada średnio czworo dzieci. Oznacza to, 
że 75% małżeństw nie spełniało tego warunku. Niemieckie społeczeństwo 
starzało się, a to oznaczało zagrożenie dla realizacji ekspansjonistycznych 
planów nazistów.

III Rzesza stosowała wiele narzędzi, aby doprowadzić do zwiększenia 
przyrostu naturalnego. Były to z jednej strony udogodnienia o charakterze 
materialnym, z drugiej – przymusowe zarządzenia sprowadzające cel życia 
kobiet i mężczyzn do stricte biologicznych, rozrodczych funkcji. Dla mło-
dych małżeństw wprowadzono pożyczki, które były umarzane po urodze-
niu przez kobietę czwartego dziecka. Wielodzietne rodziny otrzymywały od 
państwa zasiłki, wsparcie finansowe na kształcenie dzieci, budowę domu itp. 
Stosowano środki przymusu wobec bezżennych urzędników – jeśli nie zmie-
nili stanu cywilnego, tracili pracę. Tak samo działo się w sytuacji, gdy w ciągu 
1,5 roku od zawarcia związku małżeńskiego nie pojawił się potomek. Państwo 
oferowało nawet wsparcie dla niezamężnych kobiet, które chciałyby urodzić 
dziecko. Co ciekawe, o doborze kandydata na ojca decydowali urzędnicy.

Przyznawanie Krzyża Honorowego Niemieckiej Matki było jednym 
z elementów kampanii propagandowej promującej macierzyństwo. Order 
ten przyznano 5,5 mln kobiet. Nosiły go z okazji świąt na niebiesko-białej 
wstążce na szyi lub w postaci miniaturowego krzyża przypiętego do ubra-
nia. Miał on pełnić dla matek podobną funkcję, co Krzyż Żelazny dla żoł-
nierzy, bo macierzyństwo w III Rzeszy stać się miało „polem bitwy kobiet”.
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Karolina�Korenda-Gojdź

Dokumenty dotyczące  
Franza Floriana Lotzena

1.�Legitymacja�Kommunistische�Partei�Deutschland
2.�Akt�oskarżenia�przeciwko�Franzowi�Florianowi�
Lotzenowi�o�osłabienie�siły�militarnej�Niemiec

3.�Zawiadomienie�sądowe
 
MOG/V/6/178/1–3

Zbiór�historii�miasta�i�regionu�do�1945�roku
Dar�Jerzego�Baczkowskiego�z�Gorzowa�Wielkopolskiego
Datowane�na�1932,�1944,�1945�rok

Na ten zabytek składają się trzy dokumenty dotyczące mieszkańca 
Landsberga Franza Floriana Lotzena: legitymacja Komunistycznej Partii 
Niemiec, akt oskarżenia i zawiadomienie sądowe. Jak wynika z dokumen-
tów, Franz Florian Lotzen urodził się 16 kwietnia 1893 roku w miejsco-
wości Schadowa (Sadowa?), w powiecie Kaińsk (od 1935 roku Kujbyszew), 
w obwodzie nowosybirskim w Rosji. Jako żołnierz rosyjski w październiku 
1914 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Po zakończeniu wojny pozo-
stał w Niemczech. Od 1920 roku prowadził w Landsbergu zakład szewski. 
Mieszkał przy Zechowerstrasse 67. Był bezpaństwowcem, katolikiem, 
kawalerem, niekarany. W sierpniu 1932 roku wstąpił do Komunistycznej 
Partii Niemiec. Został aresztowany w 1944 roku w związku z wypowie-
dziami dotyczącymi sytuacji na froncie wschodnim i ewentualnej porażki 
Niemiec w walkach z ZSRR. Prokuratura uznała, że jest to propagowanie 
defetyzmu, i postawiła mu zarzut osłabiania siły militarnej. W nazistow-
skich Niemczech było to przestępstwo zagrożone karą śmierci, zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie specjalnego prawa karnego w czasie wojny, 
wydanym w 1938 roku.

1.�Legitymacja�Kommunistische�Partei�Deutschland
Wymiary:�85�×�124�mm.
12�kart�bez�paginacji,�czarna�okładka,�język�niemiecki.
Stan�zachowania:�obecne�rozdarcia,�zniszczone�brzegi�
kart,�okładka�bardzo�uszkodzona.
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Legitymacja wystawiona na Franza Floriana Lotzena urodzonego  
16 kwietnia 1893 roku na Syberii w Rosji.

Adres: Landsberg, Zechowerstrasse 67.
Data wstąpienia do KPD: 6 sierpnia 1932 roku.
Miejsce i data wydania: Landsberg (Warthe), 8 sierpnia 1932 roku.
Pieczęcie: KPD Landsberg (Warthe), pieczęć imienna i podpis przewod-

niczącego KPD w Landsbergu (podpis nieczytelny).
Na kolejnych stronach znaczki potwierdzające dokonanie opłaty człon-

kowskiej na okres od lipca do grudnia (roku nie zapisano). W rubrykach do-
tyczących opłat za styczeń ślady po usuniętych znaczkach.

W książeczce znajdują się wyciąg z regulaminu KPD, rubryki dotyczące 
zmiany miejsca zamieszkania (niewypełnione) oraz teksty propagandowe.

Zdj. P. Seweryński
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2.�Akt�oskarżenia�przeciwko�Franzowi�Florianowi�
Lotzenowi�o�osłabienie�siły�militarnej�Niemiec

Wymiary:�210�×�295�mm.
Jedna�karta,�pismo�maszynowe,�język�niemiecki.
Stan�zachowania:�obecne�rozdarcia,�zniszczone�brzegi�
karty.

Wystawca dokumentu: Prokurator Generalny w Sądzie Apelacyjnym, 
Berlin, Elßholzstrasse 32.

Data: 6 grudnia 1944 roku.
Adresat: II Wydział Karny Sądu Apelacyjnego w Berlinie.
Treść dokumentu: jest to akt oskarżenia przeciwko szewcowi Franzowi 

Florianowi Lotzenowi o osłabianie siły militarnej Niemiec. W czasie roz-
mów z  kilkoma osobami w  lipcu i  sierpniu 1944 roku miał powiedzieć, 
że klęska Rosji Radzieckiej w  wojnie z  III Rzeszą jest mało prawdopo-
dobna. Bagatelizował też znaczenie ewentualnej przegranej wojsk nie-
mieckich dla narodu niemieckiego. Tak zeznało trzech świadków: te-
legrafista Albert Senkpiehl (Landsberg, Lorenz Strasse 46), emeryt 
Wilhelm Klinder (Landsberg, Lorenzdorferstrasse 37) oraz pracowni-
ca szpitala w  Landsbergu Elisabeth Lüning. Oskarżony sympatyzował 
z  Komunistyczną Partią Niemiec jeszcze przed objęciem władzy przez 
Adolfa Hitlera. Utrzymywał kontakty osobiste z komunistami. W czasie 
wojny przyjeżdżało do niego wielu polskich pracowników. Z tego powo-
du w 1941 roku zabroniono mu wykonywania prac szewskich dla Polaków. 
Odwiedzali go także rosyjscy emigranci. Jak zeznał Wilhelm Klinger, w lip-
cu 1944 roku rozmawiał z oskarżonym o zamachu na Führera. Klinger po-
wiedział: „Gdyby pucz się powiódł, bolszewicy już by tu byli i kto wie, co by 
się z nami stało”. Oskarżony odparł: „Dlaczego, przecież to też są ludzie, 
mógłbyś spokojnie dostać swój ogródek na własność”. Pracownica szpitala 
Elisabeth Lüning często odwiedzała oskarżonego w jego ogrodzie, przy-
jeżdżając po warzywa i owoce. W czasie rozmowy oskarżony powiedział, że 
wojna zapowiada się dla Niemców raczej źle, a jak przyjdą Rosjanie, to nie 
zabiją wszystkich, bo to też są ludzie. Oskarżony przyznał się, że wypowie-
dział te opinie. Utrzymano wobec niego tymczasowe aresztowanie.
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3.�Zawiadomienie�sądowe
Wymiary:�210�×�295�mm.
Jedna�karta,�pismo�maszynowe,�język�niemiecki.
Stan�zachowania:�obecne�rozdarcia,�zniszczone� 
brzegi�karty.

Wystawca dokumentu: II Wydział Karny Sądu Najwyższego, Berlin, 
Elßholzstrasse 32

Data: 8 stycznia 1945 roku.
Odbiorca: Franz Florian Lotzen, więzień nr 337/44, Landsberg.
Pieczęć okrągła Sądu Apelacyjnego w Berlinie. Podpis urzędnika sądo-

wego nieczytelny.
Treść dokumentu: oskarżony Franz Florian Lotzen został poinformowa-

ny, że w ciągu tygodnia może złożyć zastrzeżenia do zarządzenia rozprawy 
głównej i utrzymania tymczasowego aresztowania oraz wnioski dowodo-
we. Wnioski i zastrzeżenia mają być składane na piśmie lub do protokołu 
w sekretariacie. Jako obrońca został dopuszczony dr Geiger z Landsberga.
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Paweł�Kaźmierczak

Polska, Jan Kazimierz  
(1648–1668), szóstak koronny

MOG/VI/2
Dział�Archeologii�i�Numizmatyki
Szóstak�koronny�wybity�w�mennicy�krakowskiej�w�1662�
roku�jest�kolejną�monetą�pochodzącą�z�poniemieckich�
zbiorów�Muzeum�Miejskiego�w�Landsbergu�an�der�Warthe.�
Zabytek�wraz�ze�107�innymi�monetami�pozyskanymi�z�tego�
samego�źródła�w�nieznanych�bliżej�okolicznościach�został�
przekazany�do�Muzeum�Ziemi�Lubuskiej�im.�Jana�Dekerta�
w�Gorzowie�Wielkopolskim�w�marcu�1946�roku

Kop.�1662
1662�rok,�men.�Kraków
3,44�g,�średnica�24�mm.

Awers: w obwódce popiersie króla skierowane w prawo, w koronie rozdzie-
lającej legendę otokową. Zachowane tylko fragmenty legendy otokowej:  
IO (…) REX (…) R P
Rewers: pod koroną, rozdzielającą legendę otokową, cyfra VI. Poniżej, w ob-
wódce trzy herby w tarczach: Polski, Litwy i Wazów. Pomiędzy tarczami 
pięciopłatkowa rozetka. Po bokach najmniejszego i najniżej umieszczonego 
herbu Wazów inicjały: . A - T . W legendzie otokowej herb zarządcy mennicy 
Adama Tymfa, Ślepowron. Zachowane tylko fragmenty legendy otokowej: 
(…) SEX - REG POL 1662.

Szóstaki były jedną z najpowszechniejszych w obiegu monet na obsza-
rze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na terenie Brandenburgii występują 
znacznie rzadziej – stanowią jedynie niewielkie uzupełnienie masy mo-
netarnej na obszarach przygranicznych powstającego państwa pruskiego. 
Niespełna 100 lat później, w czasach Fryderyka II, również w mennicach 
pruskich wybijano nominały sześciogroszowe, o znacznie mniejszej za-
wartości kruszcu, wzorowane na emisjach polskich.

Prezentowany egzemplarz jest słabo czytelny w porównaniu z innymi 
szóstakami. Na stemplu monety są liczne ślady niedobicia, a na powierzch-
ni, zwłaszcza awersu, wyraźne ślady wytarcia. Wizerunek władcy i duże 
fragmenty legend otokowych są zupełnie niewidoczne.
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Wykaz skrótów:
Kop. – Kopicki E., Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związa-
nych, cz. I, Warszawa 1995.
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Jan�Zalewski

Myśliwska kusza kulowa
 
Numer�inwentarzowy:�MOG/V/2/25
Zbiór:�militaria
Obiekt�pozyskany�jako�mienie�poniemieckie�przez�Muzeum�
Okręgowe�w�Gorzowie�pod�koniec�1953�roku�od�Jerzego�
Kutzmanna�z�Bogdańca�koło�Gorzowa
Datowany�na�przełom�XVIII�i�XIX�wieku
Kuszarz�nieokreślony
Kraj�produkcji:�Niemcy
Wysokość�13�cm,�szerokość�68�cm,�długość�78�cm
Waga�2,8�kg

Kolumnę kuszy (tzw. łoże), wykonaną z drewna wiązu, zakończono kolbą 
typu francuskiego o prosto ściętej stopce osłoniętej mosiężną blachą (trze-
wik) z ułatwiającym celowanie wyfrezowanym przykładem policzkowym 
po lewej stronie (typ kolby karabinowej). Stalowe łęczysko, osadzone w sta-
lowej antabie mocowanej do łoża trzema śrubami, odchylone jest o ok. 10° 
od dolnej krawędzi łoża. Spodnią część kolumny obito na długości antaby 
mosiężną blachą podwiniętą od strony czoła i osłaniającą cztery śruby mo-
cujące kółko do troczenia kuszy. Łoże okryto listwą o przekroju kwadrato-
wym 1 cm, osiągającą szerokość 2 cm na wysokości mechanizmu spustowe-
go kuszy. Od strony antaby listwa obita jest mosiężną blachą z wytłoczoną 
u góry muszką i obustronnie połączona z łożem dwoma centymetrowymi 
płaskownikami o wysokości 3 cm, z których brakuje prawego. Na przeciw-
ległym końcu listwy, zamocowanym do łoża parą śrub z łbem o prostym 
nacięciu, zaklinowano stalowy celownik z wyciętą szczerbinką. Prowadnicę 
kuli (pseudolufę) tworzą dwie stalowe szyny o  półkolistym przekroju, 
wzdłuż których przebiega konopna cięciwa. Przekrój pseudolufy o śred-
nicy 1 cm odpowiada średnicy otworu na kulę, który wydrążono w listwie 
tuż nad stalowym chwytakiem cięciwy w kształcie spłaszczonej litery C. 
Język spustowy, osłonięty mosiężnym kabłąkiem, jest zaopatrzony w me-
chanizm sprężynowo-zapadkowy, unieruchamiany po zwolnieniu cięciwy. 
W prawym boku kolby wydrążono prostokątny pojemnik na kule zamykany 
zasuwką z zatrzaskiem. Do naciągania cięciwy używano podwójnego haka 
z obustronnym uchwytem (niem. Krappe). Dekorację tworzą palmetki wy-
cięte na zakończeniach okuć kolby oraz na osłonie mosiężnej prowadnicy. 
Krawędzie palmetek pokryto subtelną linią grawerunku. Po bokach łoża, na 
wysokości mechanizmu spustowego, płytką snycerką uformowano ozdob-
ne płyciny zakończone łezkami.

Stan zachowania: pęknięcie o długości ok. 5 cm z lewego boku prowad-
nicy kuli w połowie jej długości; fragment łoża od czoła antaby flekowany 
kawałkiem dębiny na długości ok. 8 cm; okucia mosiężne pokryte warstwą 
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naturalnej patyny; wzdłuż bocznych ścian łoża, na całej długości prowad-
nicy kuli nieliczne ślady po żerowaniu larw kołatka.

Analogie: konstrukcja kuszy kulowej z Muzeum Lubuskiego spokrew-
niona jest z XVII-wieczną myśliwską arbaletą (franc. arc – łuk, balle – kula). 
Należąca do broni miotających kusza kulowa używana była podczas polo-
wań na drobną zwierzynę płową, stąd druga nazwa tej broni brzmi „ptasz-
niczka” – przez analogię do małokalibrowej strzelby myśliwskiej. W prze-
ciwieństwie do broni palnej kusza miała tę zaletę, że nie płoszyła zwierzyny 
hukiem. Broni tej używano również do strzelania sportowego do tarczy po-
ciskami wykonanymi z utwardzanej gliny. Kule o średnicy 1 cm wyznaczyły 
kaliber dla dawnej broni myśliwskiej. W XVI wieku w Hiszpanii kuszami 
kulowymi były tzw. balistery z podwójną cięciwą i ze skórzanym koszycz-
kiem na kulę pośrodku. W Niemczech lżejszą odmianą tych kusz był w XVII 
wieku myśliwski szneper. Zestawienie w jednej kolumnie kuszy kulowej 
z pistoletem zaopatrzonym w zamek kołowy nazywano balestrino pistola. 
Na określenie kuszy z kolbą typu karabinowego stosowano od XVI wieku 
termin „arkebuz” (arc i buse: łuk z lufą), którego potem używano do nazy-
wania typu wczesnej ręcznej broni palnej zaopatrzonej w zamek kołowy.
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Nie żyje doktor habilitowany 
Hans-Dieter Dannenberg  
(1930–2020)
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 Jenin

Doktor habilitowany Hans-Dieter Dannenberg od lat był dobrze znany 
w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Od cza-
sów Emila Bahrfeldta (1850–1929)) należał do najwybitniejszych badaczy 
średniowiecznej monety brandenburskiej. Hansa-Dietera Dannenberga po-
znałem późną jesienią 1996 roku w Gabinecie Numizmatycznym Staatliche 
Museen w Berlinie, gdzie przebywałem dzięki protekcji mojego promoto-
ra prof. Stanisława Suchodolskiego. Tam z pewnością zbierał materiały do 
swoich prac, a może też i omawiał z dyrektorem gabinetu, prof. Berndem 
Klugem, problemy wydawnicze, m.in. mającego ukazać się rok później 
dzieła jego życia. Znajomość została odnowiona w następnym roku, pod-
czas XII Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który odby-
wał się we wrześniu w stolicy Niemiec. W kuluarach obrad (a może nawet 
przed otwarciem kongresu?) spotkałem się z nim ponownie na dziedziń-
cu Uniwersytetu W. i A. Humboldtów (Humboldt-Universität zu Berlin), 
w miłym otoczeniu miejskiej przyrody. Po krótkiej prezentacji jedna z osób 
obecnych w naszej niewielkiej grupie, zaintrygowana nazwiskiem Hansa- 
-Dietera Dannenberga, spytała o jego powiązania z wielkim numizmaty-
kiem Hermannem Dannenbergiem (1824–1905). Okazało się, że jest to tylko 
przypadkowa zbieżność nazwisk (co Niemcy nazywają Namensvetter), ale 
docent wyraził z tego powodu żal.

W  trakcie obrad kongresowych okazało się, że jestem z  Hansem- 
-Dieterem Dannenbergiem w tej samej grupie tematycznej, a ponadto na-
sze referaty sąsiadują ze sobą. Hans-Dieter Dannenberg zaproponował, aby 
dyskusja odbyła się po obu naszych wystąpieniach, na co chętnie przystał 
przewodniczący obrad. Oczywiście odetchnąłem z ulgą na takie dictum. 
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Obrady prowadził dr Wolfgang Hess, nieżyjący już uroczy starszy pan, do-
brze mi znany ze świetnych publikacji. Z powodu jego nazwiska pojawił 
się we mnie wręcz paraliżujący strach, aby zwracając się doń, nie pomy-
lić imienia, co dla Polaka może być trudne. Ożywiona dyskusja pomiędzy 
Hansem-Dieterem Dannenbergiem i Geraldem Stefkem przykryła te obawy. 
Przypominam w tym miejscu Geralda Stefkego, gdyż dowiódł on, iż późne 
brakteaty brandenburskie (Hohlpfennige), bite po wprowadzeniu w 1369 roku 
wiecznego feniga, są obecne w znaleziskach XIV-wiecznych (a dotąd były 
wręcz hurtowo datowane na XV wiek, za Emilem Bahrfeldtem)1.

Na 20 października 2020 roku planowane były w  Poczdamie uro-
czystości z  okazji 90. rocznicy urodzin Hansa-Dietera Dannenberga 
(urodził się 29 września). Niestety, z  powodu pandemii koronawirusa 

1� G.�Stefke,�Zur Datierung des Schatzfundes von Netzow bei Havelberg (Fundabschluß um 1380, 
frühestens 1372) und der Vergleichsfunde mit frühen Stendaler und Berlin-Frankfurter Hohl-
pfennigen (Jübar, Klötze, Gardelegen),�„Beiträge�zur�Brandenburgisch/Preuβischen�Numis-
matik”,�Numismatisches�Heft�4,�1997,�s.�17–35.

Fot.�1

Doktor habilitowany 
Hans-Dieter Dannenberg 
w Muzeum Lubuskim im. 
Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim. Zdj. archi-
wum Muzeum Lubuskiego



Tadeusz�Szczurek,�Nie żyje doktor habilitowany Hans-Dieter Dannenberg (1930–2020)� 131

uroczystości zostały przełożone na termin późniejszy. Na tę okazję or-
gan Numismatischer Arbeitskreis Brandenburg/Preußen (zrzeszony  
w ogólnoniemieckim die Deutsche Numismatische Gesellschaft) przygo-
towywał najnowszy zeszyt „Beiträge zur Brandenburgisch/Preußischen 
Numismatik”. Tutaj znalazł się też ostatni artykuł zmarłego. Przez wiele 
lat należał on do rady redakcyjnej tego czasopisma. Niestety, jubilat umarł 
12 października.

Jak pisze w  jednym z  numerów „Beiträge zur Brandenburgisch/
Preußischen Numismatik”, jego mentorem był emerytowany dyrek-
tor berlińskiego Gabinetu Numizmatycznego prof. Bernd Kluge2. Hans- 
-Dieter Dannenberg należał do autorów systematycznie zamieszczają-
cych w „Beiträge zur Brandenburgisch/Preußischen Numismatik” swoje 
artykuły. Jednakże jego publikacje można znaleźć w wielu czasopismach 
numizmatycznych, jak również archeologicznych i historycznych. Z nu-
mizmatycznych warto wymienić: „money trend”, „Münzen & Papiergeld”, 
„Geldgeschichte Nachrichten”, bawarski „Jahrbuch für Numismatik und 
Geldgeschichte” czy polskie „Wiadomości Numizmatyczne”. Miał wielu 
współpracowników na polu numizmatyki, ale o ile mi wiadomo, szczególnie 
cenił sobie pomoc młodszego odeń Wilko Kronego, z którym bywał również 
w Gorzowie Wielkopolskim. Profesor Kluge z okazji 85. rocznicy urodzin 
Hansa-Dietera Dannenberga wyliczył, że jest on autorem ponad stu publikacji  
z dziedziny numizmatyki3.

Hans-Dieter Dannenberg naukowo zajął się numizmatyką dosyć póź-
no. W 1974 roku, w czasach, kiedy jeszcze pracował w wyuczonym zawo-
dzie (weterynarza), do kolekcjonerstwa numizmatycznego namówił go 
kolega po fachu. Na początku lat 70. ubiegłego stulecia docent należał do 
Kulturbundu, towarzystwa w Niemieckiej Republice Demokratycznej zrze-
szającego rozmaitych kolekcjonerów. W 1974 roku w jego ramach utworzo-
no w Poczdamie, w którym mieszkał, koło numizmatyczne (Fachgruppe 
Numismatik). Dopiero w 1985 roku nieżyjący już Gerrit Friese z Eberswalde 
założył w Kulturbundzie odrębną sekcję numizmatyczną (Numismatischer 
Arbeitskreis Brandenburg/Preußen).

Na początku lat 80. Dannenberg otrzymał zadanie zinwentaryzowa-
nia znalezisk monetarnych z obszaru Bezirk Potsdam4. W tym momen-
cie zaczęła się jego kariera naukowca numizmatyka. Zbierając materia-
ły do inwentarza z  okręgu Poczdam, wielokrotnie odwiedzał Gabinet 
Numizmatyczny Staatliche Museen, gdzie spotkał młodego i nader życz-
liwego mu Bernda Klugego, późniejszego dyrektora tegoż gabinetu. Kluge 

2� H.D.�Dannenberg,�Denarii brandenburgenses oder Unser Geld von damals, „Beiträge�zur�
Brandenburgisch/Preuβischen�Numismatik”,�Numismatisches�Heft�22,�2014,�s.�37–53.�Zob.�
też:�W.�Krone, Zum 85. Geburtstag von Hans-Dieter Dannenberg,�„Beiträge�zur�Brandenbur-
gisch/Preuβischen�Numismatik”,�Numismatisches�Heft�23,�2015,�s.�9–11.

3� B.�Kluge,�Hans Dieter Dannenberg zum 85. Geburtstag,�„Beiträge�zur�Brandenburgisch/
Preuβischen�Numismatik”,�Numismatisches�Heft�23,�2015,�s.�12–14.

4� H.D.� Dannenberg,� Münzfunde aut dem Gebiet des Bezirks Potsdam,� „Numismatische�
Beiträge”,�1,�1985,�s.�28–38.
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do końca pozostał jego mistrzem. (Notabene prof. Bernd Kluge z załogą 
gabinetu odwiedził na początku lat 2000 Muzeum Lubuskie w Gorzowie 
Wielkopolskim). Odtąd Dannenberg, uwolniony od pracy zawodowej, stał 
się tytanem pracy na niwie numizmatyki. Poświęcił się przede wszyst-
kim średniowiecznemu mennictwu brandenburskiemu, poczynając  
od połowy XIII wieku.

Hans-Dieter Dannenberg urodził się pod Wittenbergą nad Łabą, a do-
rastał w Eberswalde. Wprawdzie Wittenberga leży w kraju związkowym 
Saksonia-Anhalt, ale całe życie docenta związane było z Brandenburgią. 
Nie dziwi zatem jego upodobanie do mennictwa marchijskiego. Tym bar-
dziej że na tle średniowiecznej Rzeszy Niemieckiej mennictwo to wy-
różniało się bogactwem emisji i odmienną stopą menniczą. Szczególnie 
bliskie stały się Hansowi-Dieterowi Dannenbergowi denary. Z  okazji  
XII Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, niewątpliwie przy 
wielkim dopingu prof. Klugego, ukazała się książka Die brandenburgischen 
Denare des 13. und 14. Jahrhunderts (Berlin 1997). Hans-Dieter Dannenberg 
poddał w  niej rewizji dzieło Emila Bahrfeldta Das Münzwesen der Mark 
Brandenburg von den ältesten Zeiten bis zum Anfange der Regierung der 
Hohenzollern, Bd. I, Berlin 1889. Wielce trafne okazało się datowanie ane-
pigraficznych fenigów marchijskich, oparte na analizie dość obfitej liczby 
skarbów. Na uwagę zasługuje również wyzbycie się przypisywania okre-
ślonych typów denarów konkretnym mennicom, co czynił ponad 100 lat 
wcześniej Bahrfeldt. O ile mi wiadomo, nastąpiło to w wyniku głębokich 
dyskusji z prof. Klugem. Notabene przypisywanie wybijania jednego typu 
wielu mennicom znane było w tym okresie również w innych miejscach: 
w Miśni, w Polsce, w zakonie krzyżackim.

Klasyfikacja typologiczna, obieg monetarny, dokumentacja źródłowa, 
polityka mennicza to niewyłączne specjalności zmarłego w zakresie numi-
zmatyki. Dodałbym tutaj zainteresowania, które nazwać by można socjo-
numizmatycznymi. Tematykę te porusza np. publikacja Zur Einwohnerzahl 
der Mark Brandenburg und ihrer Städte um 1375 z roku 2016 zamieszczona 
w „Beiträge zur Brandenburgisch/Preußischen Numismatik” (s. 30–37).

Swoje zainteresowania Hans-Dieter Dannenberg poszerzył również 
o mennictwo sąsiadów Marchii Brandenburskiej, pozostających pod jej 
wpływem. Ich wynikiem była następna książka: Die Denare der Nachbarn 
Brandenburgs im 13. und 14. Jahrhundert. Anhalt, Sachsen-Wittenberg, 
Magdeburg : Typenkatalog, Prägezeiten, historische Zusammenhänge (Berlin 
2000). Docent Dannenberg nie ograniczał jednak swoich zainteresowań 
wyłącznie do denarów. Publikował artykuły na tematy związane z wpro-
wadzeniem wiecznego feniga w Brandenburgii, w czym niekiedy różnił się 
z Lotharem Tewesem, autorem klasyfikacji owych wiecznych fenigów, bi-
tych w formie brakteatowej. Fakt, że stosunkowo ciężki dwustronny denar 
(przeciętnie 0,7 g w okresie askańskim), podlegający systematycznej reno-
wacji, został zastąpiony lekkim brakteatem (ok. 0,3 g) jako wieczną walutą, 
to jeden z paradoksów w ówczesnym mennictwie niemieckim. W zakresie 
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zainteresowań Hansa-Dietera Dannenberga brakteatami leży obszer-
na monografia dolnołużyckiego skarbu z ok. 1290 roku: Der mittelalterli-
che Münzschatzfund von Pfaffendorf-Lamitsch bei Beeskow, entdeckt im Jahre 
1965. Bemerkungen zu den Brakteaten der Niederlausitz und zum Geldumlauf 
im Nordteil der Niederlausitz im Zeitraum 1270–1290, „Veröffentlichungen zur 
Brandenburgischen Landesarchäologie”, 35, 2001 (2004), s. 207–268.

Dannenberg nie chciał zostać przypisany wyłącznie do denarów. Jak 
zwierzył się prof. Bernd Kluge, dr hab. Dannenberg, pomimo wieku, nama-
wiał go do wspólnego opracowania brakteatów brandenburskich5. Te wcze-
sne marchijskie emisje jednostronne bite do połowy XIII wieku, jak wiado-
mo, wymagają gruntownej analizy, gdyż od 1889 roku, tj. od ukazania się 
wspomnianego opracowania Bahrfeldta, temat ten jest mocno zaniedbany 
w numizmatyce marchijskiej.

Ważnym elementem w badaniach nad monetą było to, iż Hans-Dieter 
Dannenberg połączył prace czysto numizmatyczne z badaniami jakości 
srebra, co nie jest wśród numizmatyków powszechnym zjawiskiem, na 
ogół nie z winy ich samych. W tym zakresie nawiązał współpracę ze spe-
cjalistycznymi pracowniami Uniwersytetu Poczdamskiego i  Staatliche  
Museen w Berlinie.

Zmarły jubilat był nad wyraz pracowity również, by tak rzec, na spo-
łecznej niwie numizmatycznej. Współpracował z  wieloma muzeami 
okręgowymi i regionalnymi (o gabinecie berlińskim już wiemy). Wespół 
ze służbami konserwatorskimi brał czynny udział w pracach polowych, 
w  ratowaniu skarbów, jako wolontariusz. Był członkiem wielu towa-
rzystw, mianowicie Poczdamskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
(Potsdamer Münzfreunde e.V.), Towarzystwa Numizmatycznego w Berlinie 
(Die Numismatische Gesellschaft zu Berlin), a także członkiem zarządu 
Towarzystwa Numizmatycznego Brandenburgia/Prusy (Numismatisches 
Arbeitskreis Brandenburg/Preußen) i Międzynarodowego Towarzystwa 
Historyków Pieniądza (Die Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte). 
Za swą działalność na polu zarówno zawodowym, jak i numizmatycznym 
był wielokrotnie odznaczany. Szczególnie cenił sobie uhonorowanie przez 
Niemieckie Towarzystwo Numizmatyczne nagrodą im. Eligiusza.

Z  racji tego, że mieszkam i  pracuję na zachodnich peryferiach 
Rzeczypospolitej, oraz z powodu moich zainteresowań monetą brandenbur-
ską moja współpraca z Hansem-Dieterem Dannenbergiem była dosyć ści-
sła. Oprócz kilkakrotnych wzajemnych wizyt łączyła nas dosyć intensyw-
na korespondencja. Owocem tej znajomości stała się wspólna dwujęzyczna 
publikacja Brakteaty śląskie, wschodniopomorskie, małopolskie i wielkopolskie 
z XIII wieku z prywatnych kolekcji niemieckich, (Gorzów Wielkopolski 2011). 
Nawiasem mówiąc, znalazło się w niej kilka nieznanych dotąd typów. Nieco 
różniło nas spojrzenie na interpretację ikonograficzną niektórych okazów 
tudzież na średniowieczną historię Polski. Wnikliwy recenzent wychwycił 
te drobne kontrowersje i opisał je w „Wiadomości Numizmatycznych”. Na 

5� B.�Kluge,�dz.�cyt.,�s.�12–14.
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łamach tychże „Wiadomości” Hans-Dieter Dannenberg przedstawił swoje 
badania nad monetą brandenburską w formie ekscerptu.

Hans-Dieter Dannenberg z zawodu był weterynarzem. W tej dziedzinie 
osiągnął stopień doktora habilitowanego, publikując wiele prac nauko-
wych. Jedna z tych książkowych została nawet wydana również w Polsce  
w 1981 roku. W 1990 roku ukazała się książka o charakterze kulturoznaw-
czym, zatytułowana Schwein haben. Dosłowne tłumaczenie na język polski 
– „Mieć świnię” – nie oddaje sensu tytułu, w języku niemieckim bowiem 
jest to zwrot oznaczający coś w rodzaju szczęścia. Książka ta stanowiła 
równocześnie zwieńczenie pracy w wyuczonym zawodzie. Hans-Dieter 
Dannenberg specjalizował się bowiem w chorobach trzody chlewnej. Studia 
w tym zakresie ukończył na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Przez 
lata praktykował w Nauen i Poczdamie. Myślę, że na polu weterynarii także 
czuł się spełniony i doceniony, skoro był za tę pracę honorowany wysoki-
mi odznaczeniami. Jednak szczęście – jeśli wolno mi tak napisać – Hans-
Dieter osiągnął na polu numizmatyki, do której, w charakterze naukowca, 
jak wspomniałem wyżej, wkroczył stosunkowo późno. Na napomknienia, 
niejako z zazdrości, ale nie tylko moje, że utrzymuje się w tak doskonałej 
kondycji, odpowiadał, że życie zawdzięcza numizmatyce. Pewnie nie było 
to tylko opędzanie się od natręctwa, w wieku pięćdziesięciu kilku lat bo-
wiem z powodów zdrowotnych odszedł z weterynarii. Numizmatyka była 
ukochanym zawodem Hansa-Dietera uprawianym bez wynagrodzenia, 
a jego drugą pasję stanowiło ogrodnictwo (miał przy domu piękny ogród). 
Przyznam, że zazdrościłem mu żywotności i radości życia (Lebensfreunde), 
choć wiem, że dotknęły go nieszczęścia. Kiedyś, przed laty, lakonicznie 
zwierzył mi się w liście, że „stał się lżejszy o jedną nerkę”. Innym razem na-
pomknął o tragedii rodzinnej. W dziedzinie numizmatyki również doznał 
dotkliwego niepowodzenia. We wrześniu 1996 roku podczas jego wyjazdu 
wraz z żoną (poślubioną w 1957 roku) do jednego z regionalnych muzeów 
doszło do włamania do ich domu. Łupem złodziejskim padła bogata kolek-
cja numizmatyczna. Do jego optymistycznego spojrzenia na życie dorzucić 
mogę i to, iż pewnego razu wyznał mi, że czuje się szczęśliwy, gdyż nie brał 
udziału w wojnie. Zdaje się, że zrewanżowałem mu się myślą, że też mogę 
czuć to samo, ale dlatego, że nie przeżywałem jej okropieństw.

Badania numizmatyczne docenta Dannenberga są ważne również dla 
nas. Mennictwo brandenburskie po II wojnie światowej w jakiejś części 
weszło w  zakres numizmatyki polskiej. Na środkowych kresach Polski 
Zachodniej, a nawet i Północno-Zachodniej, pieniądz brandenburski, czy to 
średniowieczny, czy też nowożytny, zwłaszcza ten starszy, w wyniku pene-
tracji detektorystów należy do częstych znalezisk. W ostatnich latach na-
trafia się w trakcie badań archeologicznych na wczesnomarchijskie brakte-
aty nawet z okresu, kiedy Ziemia Lubuska i Środkowe Nadodrze były częścią 
państwa piastowskiego, a więc sprzed ekspansji Marchii Brandenburskiej 
na wschód od Odry (Cedynia i Dębczyno na Pomorzu, Międzyrzecz, Santok, 
Górzyca). Szczególnie praca Die brandenburgischen Denare des 13. und 14. 
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Jahrhunderts Hansa-Dietera Dannenberga jest coraz częściej wykorzysty-
wana w Polsce przy atrybucji i opisie denarów z czasów askańskich (1157–
1319) i bawarskich (1323–1373).

Jako numizmatyk regionalny, łączony niemal wyłącznie z pieniądzem 
brandenburskim, czułem się niejako w obowiązku śledzić badania u za-
chodniego sąsiada, nawet szerzej niż w samej Brandenburgii. Wydaje mi 
się więc, że pomimo pewnego zwichnięcia specjalistycznego jestem upraw-
niony do stwierdzenia, choćby z racji moich zainteresowań okresem nie-
mieckiego rozbicia menniczego (ok. 1130–1330), iż Hans-Dieter Dannenberg 
był jednym z nielicznych numizmatyków niemieckich, którzy tak wyraźnie 
zdynamizowali badania nad regionalnym mennictwem średniowiecznym.

Współpraca z Hansem-Dieterem Dannenbergiem zaowocowała, jak już 
wyżej wspomniałem, wspólną publikacją o brakteatach polskich w kolek-
cjach niemieckich. Wracam do tego wątku, ponieważ Hans-Dieter przyczy-
nił się do pozyskania przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim 
większości monet wymienionych w tej książce. A są wśród nich naprawdę 
unikalne okazy z 2. połowy XIII stulecia, w tym zupełnie dotąd nienotowa-
ne w literaturze przedmiotu.

Ostatni raz z dr. hab. Hansem-Dieterem Dannenbergiem spotkałem się  
1 czerwca 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą, podczas wyjazdowego zebrania 
członków Poczdamskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Tam wygłosi-
łem referat Münzumlauf in der Neumark und im Land Sternberg im Mittelalter. 
Unterschiede – o  „polskiej” numizmatyce brandenburskiej, czyli o  pie-
niądzu marchijskim w średniowieczu na terenach dawnej Nowej Marchii 
i Ziemi Torzymskiej (ukazał się drukiem w tymże roku w: „Beiträge zur 
Brandenburgisch/Preußischen Numismatik”, Numismatisches Heft 26,  
s. 19–35).

Pomimo czasem nieco innych zapatrywań pozanumizmatycznych, nie 
zapomnę eschatologicznych słów pociechy Hansa-Dietera Dannenberga 
skierowanych do mnie właśnie w Kostrzynie – zaledwie kilka dni wcze-
śniej dowiedziałem się, że moją Elżbietę Tanatos musnął swym skrzy-
dłem. Pokrzepiające słowa słał również w późniejszej korespondencji. Choć  
dr hab. Hans-Dieter Dannenberg dożył dostojnego wieku, na pewno mógłby 
jeszcze wiele dokonać na polu numizmatyki.



Projekt Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w  ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, 
Województwa Lubuskiego oraz Muzeum Lubuskiego
Numer projektu: 134409/19/A1

Okres realizacji: lata 2019–2020
Kwota całkowita: 611 003,40 zł
Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
– 160 000,00 zł w 2019 roku
– 159 500,00 zł w 2020 roku
Środki z  budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze:
– 107 108,00 zł w 2019 roku
– 184 395,40 zł w 2020 roku

Współtwórcy wystawy:
Kurator: dr Małgorzata Pytlak
Koncepcja i projekt: Michał Urban
Wykonawca: PROPS – Dekoracje Rzeźbiarskie SC Tomasz Chwaja
Nadzór merytoryczny: dr Kinga Zamelska-Monczak, Instytut Archeologii 
 i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Nadzór autorski: Marcel Urban
Teksty: dr Małgorzata Pytlak, Izabela Ignatowicz
Rzeźby, stylizowane polichromie: Michał Urban

Gród Santok. Strażnica i klucz 
królestwa. Realizacja wystawy 
stałej w Muzeum Grodu Santok 
w Santoku

Małgorzata�Pytlak

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta  
w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
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Animacje, multimedia, projekt graficzny: Marcel Urban, Janusz Lorent
Muzyka: Konrad Trusiak
Realizacja filmu Od osady do grodu. Santok we wczesnym średniowieczu: 
Alchemia Obrazu Piotr Adamowicz
Teksty i materiały do filmu Od osady do grodu. Santok we wczesnym średnio-
wieczu: dr Kinga Zamelska-Monczak
Tłumaczenie na język angielski: dr Kornelia Kajda
Tłumaczenie na język niemiecki: Translatorium Grzegorz Kowalski
Korekta językowa: Malwina Łozińska (eKorekta24), Monika Pławska
Materiały promocyjne: SEVER Piotr Seweryński
Współpraca i konsultacje:
prof. Michał Kara, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
dr Piotr Krzyżanowski, Akademia im. Jakuba z  Paradyża w  Gorzowie 
Wielkopolskim,
Grzegorz Kuklewski,
dr Arkadiusz Michalak, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy,
dr hab. Beata Orłowska, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim,
dr Paweł Sydor, Państwowy Instytut Geologiczny,
dr Tadeusz Szczurek,
dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu,
Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Warta”

Partner: Gmina Santok

Celem głównym projektu Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa było stwo-
rzenie nowej, stałej wystawy w  Muzeum Grodu Santok w  Santoku, filii 
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Wystawa 
przedstawia dzieje grodu w Santoku w świetle najnowszych wyników badań 
interdyscyplinarnych prowadzonych na grodzisku.

Cele szczegółowe:
• zwiększenie świadomości znaczenia dziejów grodu w Santoku oraz jego 
roli jako strażnicy królestwa na tle historii Polski;
• poszerzenie wiedzy o początkach powstawania państwa polskiego na 
przykładzie grodu w Santoku;
• rozbudzenie wśród mieszkańców regionu poczucia dumy z  miejsca 
zamieszkania;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• zwiększenie świadomości historycznej i kulturowej mieszkańców Santoka 
i okolic;
• udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
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Uroczysty wernisaż wystawy – wraz z promocją publikacji pod redakcją 
Kingi Zamelskiej-Monczak Santok. Strażnica i  klucz Królestwa Polskiego. 
Wyniki badań z lat 1958–1965 – odbył się 19 września 2020 roku.

Wernisaż wystawy powiązany był z otwarciem Muzeum Grodu Santok 
w Santoku, którego budynek został całkowicie wyremontowany i zmoderni-
zowany przez Gminę Santok w ramach projektu: Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów miejscowości Santok. Całkowita wartość projektu: 1 816 333,95 zł.

Muzeum Grodu w  Santoku istnieje od 1978 roku, jako filia Muzeum 
Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. W Muzeum Grodu 
Santok prezentowane są zbiory archeologiczne pozyskane z badań wykopa-
liskowych na terenie średniowiecznego grodziska w Santoku, które obecnie 
znajduje się na lewym brzegu Warty. Gród ten odegrał ważną rolę w two-
rzeniu się państwa polskiego w okresie panowania pierwszych Piastów. 
Gall Anonim w Kronice polskiej napisał, że Santok był „strażnicą i kluczem 
królestwa”, stąd tytuł stałej wystawy: Gród Santok. Strażnica i klucz króle-
stwa. Gród funkcjonował od VIII do końca XV wieku. Jego historia znana jest 
głównie z wyników badań wykopaliskowych – i to wykopy archeologiczne 
stały się motywem przewodnim wystawy.

Wystawę zbudowano w sali o powierzchni ok. 210 m2 i wysokości ok. 4 m. 
Osią wystawy jest kładka o szerokości 154 cm, wznosząca się do wysokości 
90 cm. Przy balustradzie kładki zamontowano gabloty oraz makietę gro-
du wraz z czterema monitorami, na których w zapętleniu prezentowane 
są animacje: zagospodarowanie grodu, budowa wału drewniano-ziemne-
go, kościół św. Andrzeja, budowa bramy. Kładka dostosowana jest do osób 
z wózkami i na wózkach oraz narzuca kierunek zwiedzania. Wykopy ar-
cheologiczne zostały niejako przeniesione z grodziska do muzeum, arche-
olodzy pozostawili je na chwilę i zajęli się opracowywaniem pozyskanych 
zabytków. Opierając się na dokumentacji archeologicznej, zaprezentowano 
dwa wykopy, w których odkryto:
• relikty chaty plecionkowej z VIII wieku (jest to najstarsza odkryta forma 

zabudowy mieszkalnej na grodzisku);
• relikty drewnianej zabudowy z XII wieku;
• relikty chaty zrębowej – warsztatu rogownika z XII wieku;
• relikty kuźni z XIV wieku;
• grób kobiety z XII wieku (prezentowany jest szkielet plastikowy z kolią, 

ułożony tak jak szkielet odkryty w trakcie badań).
Zabytki w liczbie 300 sztuk wyeksponowano w 17 gablotach, z czego 10 

to gabloty akwaria: 3 prostokątne, 7 kwadratowych, a 7 to gabloty niszowe, 
wbudowane w ścianki gipsowo-kartonowe.

Na wystawie dominują kolory szary i  żółty. Ściany gipsowo-kartono-
we w kolorze szarym i kremowym podzieliły powierzchnię sali na mniejsze 
przestrzenie, które wykorzystano do przedstawienia dziejów grodu w układzie 
chronologicznym. W górnej części ścian umieszczono nagłówki tytułowe, do-
brze czytelne dzięki dużym żółtym lub szarym literom. Ponadto powierzchnie 
ścian stały się tłem do prezentacji plansz, map oraz stylizowanych fresków.
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Po wejściu na wystawę wita nas napis: „Zutok regni custodiam et cla-
vem” (Gall 84). Poniżej widnieją dwie plansze tekstowe: powitalna i opo-
wiadająca o najstarszych dziejach osadnictwa w okolicy santockiego gro-
dziska. Zwiedzanie można rozpocząć od obejrzenia 10-minutowego filmu 
pt. Od osady do grodu. Santok we wczesnym średniowieczu (trzy wersje języko-
we: polska, angielska i niemiecka). Za plecami znajduje się półokrągła ścia-
na „Brama”, a na niej cztery plansze z lapidarnymi zapiskami „Z dziennika 
muzealnego kustosza”: o Santoku, etymologii nazwy, badaczach Santoka, 
historii miejsca. Po prawej stronie od wejścia umieszczono ekran dotykowy 
z informacjami o przyrodzie Santoka (ale reżim sanitarny z powodu epi-
demii koronawirusa uniemożliwia prezentację tych treści). Przy ekranie 
znajduje się mapa lokalizująca średniowieczne stanowiska w Santoku oraz 
pokazująca układ Warty i Noteci w średniowieczu i współcześnie.

Wchodząc na kładkę, po lewej stronie widzimy ścianę z nagłówkiem: 
„Idąc po śladach…”, a poniżej – pięć gablot niszowych, w których ekspono-
wane są wybrane zabytki od środkowej epoki kamienia po wczesne średnio-
wiecze, odkryte poza grodziskiem. Kładka zakręca do wewnątrz sali. W tej 
części prezentowany jest najstarszy okres w dziejach grodziska – VIII–IX 
wiek, kiedy to Santok był najpierw osadą czasową, a później, od IX wieku, 
grodem plemiennym. W najstarszych nawarstwieniach zostały znalezio-
ne zabytki pochodzące z importu. Już wówczas było to miejsce, do którego 
przybywali – w dużej mierze przypływali – kupcy z różnych stron Europy. 
Musieli zaopatrywać się w żywność, naprawiać łodzie, a także handlować. 
Na ścianie po lewej stronie, z nagłówkiem „Rozlegle kontakty”, prezento-
wana jest przestrzenna mapa Europy pokazująca miejsca, skąd zabytkowe 
importy docierały do Santoka. Zabytki te wyeksponowane są w trzech pro-
stokątnych gablotach typu akwaria, znajdujących się powyżej balustrady. 
Na dole widoczny jest stylizowany wykop archeologiczny, a w nim – relikty 
chaty plecionkowej z VIII wieku, ułożone tak, jak zostały zadokumentowa-
ne w trakcie prac archeologicznych.

Na przeciwległej ścianie, zatytułowanej „Wymiana na rzece”, opi-
sana została rola Santoka jako portu dla łodzi kupieckich, a  za pomo-
cą stylizowanego fresku pokazano życie i  czynności w  średniowieczu  
związane z rzeką.

Kładka zakręca, równocześnie wznosząc się do swojego najwyższego 
punktu (90 cm nad podłogą). Jej odcinek o długości ok. 344 cm został wyło-
żony szklaną taflą o szerokości 155 cm, pod którą ułożono oryginalne relik-
ty wału drewniano-ziemnego pochodzące z 2. połowy X wieku. Znajdujemy 
się w tej części wystawy, która przedstawia okres największego znaczenia 
grodu w Santoku. Od 2. połowy X do połowy XIII wieku jest to gród piastow-
ski, będący siedzibą kasztelanii i prepozytury. W wykopie archeologicz-
nym o powierzchni ok. 82 m2 pokazano relikty zabudowy i grobu, o których 
wspomniano powyżej. W siedmiu gablotach zaprezentowano przedmioty 
codziennego użytku, wyroby rogownicze, biżuterię, precjoza, a także nasio-
na zbóż i roślin uprawianych w średniowiecznym Santoku. Zobaczymy łuski 
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ryb pływających w Warcie i Noteci oraz np. róg tura i ząb niedźwiedzia. W tej 
części wystawy znajduje się nowoczesna makieta grodu, a przy niej – cztery 
monitory, na których w zapętleniu prezentowane są animacje o: zagospo-
darowaniu przestrzennym grodu, budowie wału drewniano-ziemnego, ko-
ściele św. Andrzeja i budowie bramy. Ponadto nad zrekonstruowanym gro-
bem kobiety widnieje animacja przedstawiająca pogrzeb w średniowieczu.

W części pokazującej zwyczajny dzień, pomiędzy hiperrealistycznymi 
figurami kobiety i mężczyzny ubranymi w stroje z epoki, wyświetlana jest 
animacja jednego dnia z życia naszych bohaterów, prezentująca zbiór owsa.

Sceny z życia codziennego: zabawy dzieci, naprawa dachu, pilnowanie 
gęsi, praca garncarza, szycie koszuli, amory, a także zagadnienia dotyczą-
ce uzbrojenia, ukazane są na stylizowanych freskach. W tej części znajdu-
ją się dwie mapy, na których widnieje Santok: Polska za czasów Bolesława 
Krzywoustego oraz grody kasztelańskie w XII wieku.

Schodząc kładką, mijamy duży stylizowany fresk przedstawiający we-
sele polskiej księżniczki Konstancji i brandenburskiego księcia Konrada. 
Ślub tej pary odbył się w Santoku w 1260 roku. Na mocy umowy przed-
ślubnej księżniczka wniosła w posagu ziemie kasztelanii santockiej (bez 
grodu w Santoku). Dokument ten sprawił, że byliśmy pozbawieni praw do 
tego terytorium aż do 1945 roku. Tuż za wspomnianym freskiem znajdu-
je się gablota z modelem kościoła św. Andrzeja, a plansza obok informuje 
o tej świątyni oraz o misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu w 1124 
i 1125 roku. Święty ten, zwany Apostołem Pomorza, najprawdopodobniej 
dotarł do Santoka i w eskorcie kasztelana Pawła i jego wojów ruszył na pół-
noc. Relikwie św. Ottona znajdują się w kościele w Santoku.

Kolejny etap zwiedzania związany jest z wydarzeniami z XIV i XV wieku. 
Na ścianie z nagłówkiem „Epilog” zobaczymy stylizowane rzeźby – na-
grobki dwóch wielkich mistrzów zakonu joannitów i Krzyżaków jako sym-
bole dwóch zakonów, które w XV wieku urzędowały w Santoku, o czym in-
formują plansze tekstowe. W 1365 roku panowie von der Osten hołdują gród 
w Santoku Kazimierzowi Wielkiemu – jest to jedna z prób odzyskania zie-
mi santockiej dla Polski. W ostatniej, 17. gablocie prezentowany jest skarb 
monet, pochodzący z XIII/XIV wieku, odkryty na grodzisku podczas prac 
archeologicznych w 2020 roku.

W  tej części wystawy dobrze widoczny jest wykop archeologiczny, 
a szczególnie grób ze szkieletem kobiety z kolią z XII wieku oraz relikty 
warsztatu rogownika. Z wystawy wychodzi się po kamiennym bruku, któ-
ry został odkopany przez archeologów w pobliżu średniowiecznej komory 
celnej. W ostatniej części na planszach tekstowych prezentowane jest tzw. 
stanowisko nr 2, znajdujące się na prawym brzegu Warty, po drugiej stronie 
grodziska. W miejscu tym w 1935 roku została wybudowana obecnie stoją-
ca wieża widokowa, będąca pierwszym muzeum. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych przeprowadzono badania wykopaliskowe, w trakcie których 
odkryto relikty cmentarza z X wieku, gródka pomorskiego z XI wieku oraz 
gródka krzyżackiego z XV wieku.
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Otwarcie wystawy: Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa

Fot.�1

Rogi zagrały na otwarcie 
Muzeum. Dyrektor Muzeum 
Lubuskiego dr Ewa Pawlak 
i wójt gminy Santok Paweł 
Pisarek. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�2

Zgromadzeni goście.  
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�3

Rekonstruktorzy 
przybyli na uroczystość 
otwarcia. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Uzupełnieniem wystawy jest folder w językach polskim, niemieckim 
i angielskim, dystrybuowany darmowo.
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Fot.�4

Gospodarze wydarzenia 
z przedstawicielami 
władz Województwa 
Lubuskiego. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�5

Odznaki Honorowe za 
Zasługi dla Województwa 
Lubuskiego dla dr Kingi 
Heleny Zamelskiej- 
-Monczak oraz dr Małgorzaty 
Pytlak. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�6

Promocja XIII tomu 
publikacji naukowej 
„Origines Polonorum”, 
zatytułowanego Santok. 
Klucz i strażnica królestwa 
polskiego. Wyniki badań 
wykopaliskowych z lat 1958-
1965. Prof. Dariusz Główka, 
prof. Przemysław Urbańczyk 
oraz dr Kinga Zamelska-
-Monczak. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego.



Małgorzata�Pytlak,�„Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”. Realizacja wystawy...� 143

Fot.�7

Plakat promujący 
publikację „Origines 
Polonorum”. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�8

Goście z zaprzyjaźnionych 
gmin niemieckich. Zdj. archi-
wum Muzeum Lubuskiego

Fot.�9

Dr Małgorzata Pytlak (ku-
rator wystawy) zachęca do 
zwiedzania. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego
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Fot.�10

Symboliczny klucz otwiera-
jący wystawę. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�11

Łukasz Porycki, 
wicemarszałek 
Województwa Lubuskiego, 
otwiera drzwi na 
wystawę. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�12

W otwarciu biorą udział 
twórcy Muzeum Grodu 
Santok. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego
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Fot.�13

Plansza powitalna wraz  
z kładką wskazującą drogę 
zwiedzania. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�14

Salka projekcyjna. Zdj. archi-
wum Muzeum Lubuskiego

Fot.�15

Moduł: Idąc po śladach 
z zabytkami w pięciu 
gablotach niszowych. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego
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Fot.�16

Widok z kładki na Pływającą 
wyspę. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�17

Santok jako faktoria 
handlowa. Plansza 
z rekonstrukcją 
rysunkowa osad na tle 
rzek. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�18

Kontakty handlowe Santoka 
w 2.połowie VIII i IX wieku 
– mapa. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego 
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Fot.�19

Gablota z zabytkami – 
importami. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�20

Widok na część wystawy, 
pokazującą kontakty 
handlowe. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�21

Widok na szklany spocznik 
i znajdujące się pod nim 
relikty wału drewniano-
ziemnego z 2. połowy 
X wieku oraz wnętrze 
wystawy. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego
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Fot.�22

Zbliżenie na szklany 
spocznik i relikty wału 
pod nim. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�23

Makieta grodu.  
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�24

Makieta grodu wraz  
z ekranem niedotykowym. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego
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Fot.�25

Rekonstrukcja paleniska 
kuźni z XIV wieku.  
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�26

Stylizowany wykop 
archeologiczny.  
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�27

Wyroby rogownicze 
oraz podpisy zabytków. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego
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Fot.�28

Santok jako strażnica i klucz 
królestwa. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�29

Mapa Polski z XII wieku 
z zaznaczonymi 
grodami, w tym grodem 
Santok. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�30

Plansza z opisem sił 
zbrojnych w państwie 
pierwszych Piastow 
oraz fresk ze zbrojnymi. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego
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Fot.�31

Fresk z codziennymi 
czynnościami, 
hiperrealistyczne rzeźby 
kobiety i mężczyzny  
w strojach z epoki, pomiędzy 
ekran z prezentacja o dniu 
żniw owsa. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�32

Fresk Codzienne 
czynności. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�33

Hiperrealistyczne rzeźby 
i ekran z prezentacją 
Żniwa. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego
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Fot.�34

Między polityką a religią. 
Mapa z siedzibami 
kasztelanii i biskupstw. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�35

Zejście z kładki.  
Na ścianie fresk  
ze ślubem i weselem 
Konstancji i Konrada. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�36

Gablota z modelem 
kościoła św. Andrzeja, 
plansza o misji św. Ottona 
z Bambergu. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego
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Fot.�37

Widok stylizowanego 
wykopu, fresku z tańcem  
ze śmiercią oraz ekranu  
z animacją  
o rycie pogrzebowym  
w średniowieczu.  
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�38

Epilog, W gablocie 
skarb monet, na ścianie 
stylizowane rzeźby  
nagrobne joannity  
i Krzyżaka. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego

Fot.�39

Zbliżenie na rzeźby 
nagrobne joannity  
i Krzyżaka. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego
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Fot.�40

Wnętrze chaty rogownika. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�41

Wnętrze chaty rogownika. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�42

Grób kobiety z kolią. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego
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Fot.�43

Widok na wystawę. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�44

Widok na wystawę,  
na ekranie animacja 
pokazująca pogrzeb  
w średniowieczu.  
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�45

Gablota ze skarbem 
monet. Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego
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Fot.�46

Przykład aranżacji  
gabloty wraz z podpisami. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�47

Widok na wystawę, na 
ekranie animacja pokazująca 
pogrzeb w średniowieczu. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�48

Stylizowany bruk kamienny.  
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego
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Fot.�49

Wieża, stanowisko nr 2. 
Zdj. archiwum Muzeum 
Lubuskiego

Fot.�50

Wyjście z wystawy. 
Zdj. archiwum 
Muzeum Lubuskiego 



Z okazji powstania rocznika „Custodia” mieliśmy niezwykle miłą okazję 
wnieść swój wkład w opisanie historii rodziny Schreoderów – pamięci na-
szej prababci Evy Susanne, której tak wiele zawdzięczamy w naszym życiu.

„Udaj się w podróż, a znajdziesz morze przeszłości; niech Cię obejmie, 
zabierze hen, a potem przywróci tu i teraz”. 

    Susanne Miosga

Willkommen in der unbekannten Heimat
 
Anlässlich der Erstellung des Jahrbuches Custodio war es eine große Freude, 
unseren Teil der Geschichte zur Familie Schroeder beisteuern zu können. 
Zur Erinnerung an unsere Urgroßmutter Eva Susanne, die uns so viel mit 
auf unseren Lebensweg gab.

„Begib Dich auf diese Reise und Du findest das Meer der Vergangenheit, 
lass Dich umspülen, davontragen, und im Hier und Jetzt ankommen”.

Susanne Miosga

Witamy w nieznanej  
ziemi rodzinnej

Petra�Wienke

Kroenlein - Agentur für Konzept, Dekoration,  
Gestaltung und Mall- Projekte, Schwerin
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Dla Evy Susanne

Wspominając dzieciństwo, myślimy 
przede wszystkim o ludziach, którzy 
nas kochali, chronili i wychowywali. 

Myślimy o rodzinie. Gdy więc zamy-
kamy oczy i  przywołujemy minione 
święta Bożego Narodzenia, zaczyna 
nas otaczać zapach pieczonych jabłek, 
prażonych migdałów i choinki. W zim-
nym powietrzu unosi się woń śniegu, 
pełne nadziei oczekiwanie i  radość 
na zbliżające się świąteczne dni. Do 
dziś wystarczy choćby cień tamtych 
zapachów czy skrawek melodii, aby 
wzbudzić wspomnienia, nawet sprzed 
wielu, wielu lat. Miałam to ogrom-
ne szczęście, że udało mi się poznać 
osobiście obie moje prababcie: Marthę 
Kroll i  Evę Kowalski. Przypominam 
sobie ten wielopokoleniowy dom, któ-
rego także byłam częścią. Była to pełna 
miłości wspólnota, która wspierała się 
i pomagała sobie wzajem – tu zawsze 
było miejsce dla dzieci, którym po-
święcano dużo uwagi. Tak oto regu-
larnie zbierały się pod jednym dachem 
cztery pokolenia, w zawsze serdecznej 
i pełnej ciepła zażyłości. W domu mo-
ich dziadków mieszkało ogółem sześć 
osób. Prababcia Martha, nazywana 
po prostu Bunią, była jego dobrym 

Für Eva Susanne

Frinnern wir uns an unsere Kindheit, 
dann denken wir zuerst an die Men-
schen, die uns geliebt, behütet und 

aufgezogen haben. Wir denken an un-
sere Familie. Schließen wir die Augen 
und träumen uns einmal in vergange-
ne Weihnachten, so steigt der Duft von 
Bratäpfeln, gebrannten Mandeln und 
Tannengrün in die Nase. Geruch nach 
Schnee liegt in der kalten Luft und ein 
erwartungsvolles Hoffen und Vorfreu-
de auf das nahe Fest. So bedarf es auch 
heute oft nur eines flüchtigen Geruches 
oder einer Melodie, um Erinnerun-
gen heraufzubeschwören, mögen auch 
noch so viele Jahre vergangen sein. Ich 
hatte das große Glück, meine beiden 
Urgroßmütter Martha Kroll und Eva 
Kowalski selber kennenlernen zu dür-
fen. Ich erinnere mich an diesen ge-
nerationsübergreifenden Haushalt, zu 
dem ich mich fest dazuzählen durfte. 
Eine liebevolle Gemeinschaft, die sich 
stützend und helfend zur Seite stand 
und uns Kindern stets Raum und lie-
bevolle Aufmerksamkeit schenkte. So 
waren regelmäßig vier Generationen 
unter einem Dach versammelt und 
füreinander da, herzlich und warm. 
Im Haus meiner Großeltern lebten so 
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duchem. Pomagała babci w  kuchni 
i przy praniu, ale też przy wszystkich 
innych pracach. Była mamą naszej 
babci Erny. Babcia Erna była żoną 
dziadka Horsta, posiadającego własną 
firmę specjalisty od resorów samo-
chodowych, co w  tamtych czasach, 
w  latach 60. w  NRD, nie było lekkim 
chlebem. Łatwo było stanąć pod prę-
gierzem jako rzekomy kapitalista.

Tym samym również działka przy 
Goethestraße 63 w Schwerinie, z do-
mem z  przodu, dużym podwórzem 
i drugim budynkiem z tyłu, w którym 
znajdował się zakład, należały do mo-
jego „dziadka wyzyskiwacza”. W domu 
z przodu, gdzie na parterze funkcjo-
nowała jeszcze prosta knajpa „Pod 
Starym Dzbanem”, mieszkały obie 
moje prababcie. Na pierwszym piętrze 
Bunia, a na poddaszu – prababcia Eva.

Prababcia Eva była mamą moje-
go dziadka – „kapitalisty”. Już wtedy 
była dla mnie zupełnie nadzwyczajną 
kobietą – i pozostała taką do dziś, choć 
mięło prawie 55 lat… 

W  takiej to rodzinie urodziłam 
się ja, Petra Schmidt, 6 lutego 1959 
roku, jako pierwsza wnuczka naszych 
dziadków.

Wśród moich pierwszych wspo-
mnień znajduję mieszkanie prabab-
ci Evy. Znajdowało się na poddaszu 
przedniego domu przy Goethestraße 
63. Przez małą, ciemną kuchnię 
o krzywych ścianach wchodziło się do 
niewielkiej izby. Po prawej stał piec, 
naprzeciwko niego stary fotel, obok 
– stół z licznymi książkami i gazeta-
mi. Z dwóch okienek w dachu rozpo-
ścierał się widok na podwórze i drugi 
budynek. Przy przeciwległej ścianie 
stało stare drewniane łóżko z  wy-
sokim wezgłowiem, pościel zawsze 
dokładnie przykryta białą narzutą. 

insgesamt 6 Menschen. Uroma Mart-
ha, nur liebevoll „Ohmchen“ genannt, 
war der gute Geist im Haushalt meiner 
Großeltern. Sie half unserer Großmut-
ter in der Küche und bei der Wäsche 
und sonst in Allem anderen. Sie war die 
Mutter unserer Oma Erna. Oma Erna 
war mit Opa Horst, einem selbstständi-
gen Auto-Feder-Schmied, verheiratet. 
Damals, zu Beginn der 60-er Jahre, kein 
leichter Stand in der damaligen DDR. 
Schnell wurde man da zum angeblichen 
Kapitalisten gebrandmarkt. So gehör-
te dann auch das Grundstück in der 
Schweriner Goethestraße 63, beste-
hend aus Vorderhaus, großem Hof und 
Hinterhaus mit einer Feder-Schmiede, 
meinem „Ausbeuter“-Großvater. Im 
Vorderhaus, welches im Untergeschoß 
den „Alten Krug“ – eine einfache 
Kneipe – beherbergte, wohnten also 
meine Urgroßmütter. Im ersten Stock 
das „Ohmchen“ und im Dachgeschoß – 
Uroma Eva. 

Uroma Eva Kowalski war die Mutter 
meines „Kapitalisten“- Großvaters. Sie 
war für mich damals schon eine ganz 
besondere Frau… und so sollte es auch 
bis heute, fast 55 Jahre später, bleiben…

In diese Familie wurde ich, Petra 
Schmidt, am 6. Februar 1959 hinein ge-
boren, als das erste Enkelkind unserer 
Großeltern.

Zu meinen frühesten Erinnerungen 
zählt die Wohnung meiner Uroma Eva. 
Sie befand sich im Dachgeschoß des 
Vorderhauses der Goethestraße 63. 
Durch eine kleine, dunkle Küche mit 
schrägen Wänden gelangte man in 
die Stube. Rechter Hand befand sich 
ein Ofen. Gegenüber stand ein alter 
Sessel, daneben ein Tisch mit vielen 
Büchern und Zeitungen. Zwei kleine 
Dachfenster gaben den Blick auf den 
Hof und das Hinterhaus frei. An der 
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Obok ciemna komoda z  wysokim lu-
strem. Na komodzie – stare fotogra-
fie w  ramkach. Często stałam przed 
nimi, zafascynowana, i  błagałam:  
„Babciu, opowiedz mi o  tamtych 
czasach…”. 

Na jednym ze zdjęć widać było ko-
ściół i  wielki dom. Przed nim park. 
Prababcia opow iadała, że był to 
dom jej rodziców, willa Schroedera 
w Landsbergu nad Wartą. Opowiadała 
o swoich siostrach i braciach, o pensji 
dla dziewcząt we francuskojęzycznej 

gegenüber liegenden Wand stand ein 
altes Holzbett mit hohem Kopfteil, 
das Bettzeug akkurat mit einer wei-
ßen Spitzendecke belegt. Daneben eine 
dunkle Kommode mit hohem Spiegel. 
Auf der Kommode standen alte, ge-
rahmte Fotografien. Ich stand oft vor 
diesen Bildern und schaute sie faszi-
niert an und bettelte: „Uroma, erzähl 
mir von früher…“

Auf einem der Fotos war eine 
Kirche und ein großes Haus zu sehen. 
Davor ein Park. Uroma erzählte mir, 
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Szwajcarii. O aptekarzu, który w nie-
dziele po kościele często posyłał jej i jej 
siostrom całusy. 

Na innym zdjęciu, w  delikatnej, 
złoconej ramie, widać było prababcię 
z  jej mężem, Egbertem Kowalskim. 
Uwielbiałam tę fotografię, bo prabab-
cia miała na niej piękną sukienkę i wy-
glądała jak księżniczka. 

To zdjęcie pokazuje prababcię 
z  córką Eriką i  naszym dziadkiem 
Horstem. Pochodzi prawdopodobnie 
z roku 1911.

Prababcia cierpliwie w yjaśnia-
ła mi, kogo widać na której fotogra-
fii, wciąż na nowo, gdy tylko chcia-
łam się czegokolwiek dowiedzieć na  
ten temat. 

Było tam też to zdjęcie małej 
dziewczynki z  kokardą na głowie. 
Uśmiechała się, „walcząc” z guzikiem 
sukienki. To Ursula, zwana Ullą. Nie 
przeżyła wojny. Prababcia zawsze mó-
wiła, że była chora, ale nigdy nie poda-
wała szczegółów.

es wäre das Haus ihrer Eltern, die Villa 
Schröder in Landsberg an der Warthe. 
Sie erzählte von ihren Schwestern und 
Brüdern, vom Mädchenpensionat in 
der französischen Schweiz. Sie berich-
tete vom Apotheker, der ihr und ihren 
Schwestern sonntags nach der Kirche 
oft „Kuss-Hände“ zugeworfen hatte. 

Auf einem anderen Foto in einem 
zarten Goldrahmen war Uroma mit ih-
rem Mann Egbert Kowalski zu sehen. 
Ich liebte dieses Bild besonders, weil 
sie so ein schönes Kleid trug und wie 

eine Prinzessin aussah. 
Diese Aufnahme zeigt Uroma mit 

Tochter Erika und unserem Großvater 
Horst. Es könnte aus dem Jahre 1911 
stammen. Geduldig erklärte sie mir, 
wer auf jedem Bild zu sehen war, im-
mer wieder, so oft ich etwas darüber 
wissen wollte. 

Es gab dieses Bild von dem kleinen 
Mädchen mit der Schleife im Haar. Sie 
lächelt und dreht verschmitzt an ei-
nem Knopf ihres Kleides. Es ist Ursula, 
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Szczęśliwie moje pokolenie nigdy 
nie było świadkiem wojny. Jako pię-
ciolatka zupełnie nie mogłam sobie 
czegoś takiego wyobrazić.

Rodzina nigdy nie rozmawiała 
o wojnie wprost, ogólnie o okresie tym 
mówiono „trudne czasy”. No i jeszcze 
była „ucieczka” – wciąż obecna jako 
źródło historii i wspomnień, tych do-
brych i tych gorszych.

Na zdjęciu poniżej widać moją pra-
babcię Evę z  najstarszą córką Eriką, 
moim dziadkiem Horstem (po prawej) 
i  malutką Ullą. Pochodzi ono mniej 
więcej z  roku 1913. Prababcia miała 

„Ulla“ genannt. Sie hat den Krieg nicht 
überlebt. Uroma sagte immer, sie wäre 
krank gewesen, etwas Genaueres wur-
de nie erzählt.

Meine Generation hat zum Glück 
nie einen Krieg erleben müssen, und 
als 5-jähriges Kind konnte ich mir so 
etwas nicht vorstellen. 

Es wurde in der Familie nie offen über 
den Krieg gesprochen, allgemein wur-
de dieses Thema als „schlechte Zeit“ 
bezeichnet. Dann gab es da noch die 
„Flucht“ – sie war immer gegenwärtig, 
ein ständiger Quell von Geschichten und 
Erinnerungen, guten und schlechten…
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wtedy ok. 29 lat. Typowe dla tamtych 
czasów były wysoko zapinane bluzki 
ze stojącym kołnierzem i  niewielką 
broszą. Włosy nosiło się w fale, upięte 
z tyłu. Chłopcy wkładali marynarskie 
stroje w stylu kajzera, który kochał że-
glarstwo dalekomorskie.

No i  jeszcze to zdjęcie młodego 
mężczyzny w mundurze. Nazywał się 
Hans Jochen Kowalski i był najmłod-
szym synem prababci. Zabrała go woj-
na, a  ona zawsze mówiła, że zaginął 
między Brześciem a Witebskiem… 

Kochałam moją prababcię Evę. Była 
mądrą, choć także upartą kobietą. 
Pamiętam, że miała długie, błyszczą-
ce srebrem włosy upięte w  warkocz, 
a z tyłu w kok. Dla porządku zakładała 
jeszcze siateczkę na głowę – i gotowe. 
Siedziała wyprostowana na swoim fo-
telu, laseczka zawsze u boku. Kochała 
książki, wciąż coś czytała lub rozwią-
zywała krzyżówki. Jej ulubione lektury 
tu Via Mala Johna Knittela i Przeminęło 
z  wiatrem Margaret Mitchell. W  po-
łudnie słuchała wiadomości w radiu, 
oczywiście zawsze zachodnioniemiec-
kim. Potem był czas na odpoczynek – 
krótką drzemkę przed obiadem.

Prababcia była bardzo oszczędna. 
Wszystko można było do czegoś wy-
korzystać. Gdy szłam z nią na spacer, 
a  przy drodze leżał kawałek węgla 
albo drewna, kazała mi je zabierać. 

Das obere Bild zeigt meine Uroma 
Eva mit der ältesten Tochter Erika, mei-
nem Opa Horst (rechts) und der kleinen 
Ulla. Es stammt ungefähr aus dem Jahr 
1913. Meine Uroma war auf diesem Bild 
ungefähr 29 Jahre alt. Typisch für die-
se Zeit waren hochgeschlossene Blusen 
mit Stehkragen und kleinen Broschen 
für die Damen. Die Haare wurden be-
reits damals mit Wasserwellen ver-
ziert und am Hinterkopf geschlossen 
getragen. Die jungen Burschen trugen 
zu dieser Zeit maritimen Matrosen-
Chic ganz im Stile des Kaisers, dessen 
Passion die Seefahrt war. 

Dann gab es das Foto mit dem jun-
gen Mann in Uniform. Es ist Hans 
Jochen Kowalski, der jüngste Sohn 
von Uroma. Er ist im Krieg geblie-
ben, so sagte sie immer… vermisst bei 
Brest- Vitebsk…

Ich liebte meine Uroma Eva. Sie war 
eine kluge, aber auch eigensinnige 
Frau. Ich erinnere mich, dass sie lan-
ges, silbern schimmerndes Haar hatte, 
welches zum Zopf geflochten und am 
Hinterkopf zu einer Schnecke aufge-
steckt wurde. Der Ordnung halber kam 
dann noch ein Haarnetz auf den Kopf 
und fertig. Aufrecht saß sie in ihrem 
Sessel, ihr Stock stand immer neben-
bei. Sie liebte Bücher, ständig las sie 
etwas oder löste Kreuzworträtsel. 

Ihre Lieblingsbücher waren „Via 
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Ponieważ chodziła o  kulach, zawsze 
cieszyła się, że jej towarzyszę.

Czy często wspominała w tedy 
wspólne rodzinne święta, wesela i uro-
dziny w  Landsbergu? Z  pewnością. 
Musiały być niezapomniane. A przy-
najmniej zdjęcia, które jeszcze się za-
chowały, stanowią świadectwo, jak 
wesoło żyło się wówczas w  domu 
Schroederów w Landsbergu nad Wartą.
Na tym zdjęciu też widać prababcię: 
stoi w  środku grupy trzech kobiet, 
z  prawej strony, u  góry. Tego dnia 

Mala“ von John Knittel und „Vom 
Winde verweht“ von Margaret Mitchell. 
Zur Mittagszeit wurden immer im 
Radio die Nachrichten gehört, natür-
lich vom westdeutschen Sender. Dann 
wurde ein „Dämmerstündchen“ abge-
halten, ein Nickerchen nach dem Essen. 

Uroma war sehr sparsam. Es wur-
de alles, was möglich war, verwertet. 
Wenn ich mit ihr spazieren ging und 
am Straßenrand ein Stück Brikett 
(Kohle) oder Holz lag, dann bat sie 
mich, es aufzuheben. Da Uroma an 
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świętowali srebrne wesele jej bra-
ta Ericha, najstarszego syna Gustava 
i Clary Schroeder. Erich stoi na prawym 
skraju, obok swojej córki Ilse, następ-
nie żona Ericha, Hildegarda (z  domu 
von Mellentin), a  obok Hildegardy – 
zięć Ericha, Walter Lehmann. Cudowna 
grupa świętująca srebrne wesele.

Zew przeszłości

Po śmierci mojej prababci w roku 1970 
umilkły barwne i  cudowne historie 
z dawnych czasów. Wspomnienia wy-
blakły, codzienne troski coraz bardziej 
zaprzątały uwagę. Życie w  NRD było 
skromne, ale znośne. Trzeba było tylko 
być ostrożnym z wyrażaniem swoich 
opinii i przekonań. Mój dziadek, Horst, 
kowal na swoim, wiedział o tym aż za 
dobrze. Musiał walczyć, od kiedy tylko 
pamiętał.

Często opowiadał o pięknym, choć 
prostym domu w  pobliżu Gdańska, 
w którym mieszkał z żoną i dziećmi, 
rodzicami oraz siostrą i  jej rodziną. 
Pracował w  owym czasie w  stoczni, 
gdzie dość dobrze zarabiał. Po wybu-
chu wojny życie w Gdańsku układało 
się coraz trudniej, aż w końcu rodzina 
Kowalskich za jedyne wyjście uznała 
ucieczkę na Zachód. Grupa uchodź-
ców składała się z mojej prababci Evy 
(jej mąż Egbert zmarł w  1939 roku 
w  Malborku), jej syna Horsta (czyli 
mojego dziadka), jego żony Erny, ich 
czworga dzieci: Inge, Hanne-Lore, 
Wolfa-Rüdigera oraz Doris, i  wresz-
cie rodziców Erny – Marthy i Willego 
Krollów.

Przyłączyli się do nich siostra 
dziadka, Erika, jej mąż Max Wodzak 
oraz 15-letnia córka Irmgard z bratem 
Reinhardem. Opuścili ziemię rodzin-
ną w mglistą noc, aby po niezliczonej 

Krücken ging, war sie immer froh, 
wenn ich Sie begleitete.

Ob sie damals wohl noch oft an die 
gemeinsamen Familienfeste, Hoch-
zeiten und Geburtstage in Landsberg 
dachte? Bestimmt. Unvergessen mö-
gen diese wohl gewesen sein. Zumin-
dest belegen noch vorhandene Fo-
tos, wie fröhlich es damals im Hause 
Schroeder in Landsberg an der Warthe 
zuging. Auf dem Bild ist meine Urgroß-
mutter übrigens auch vertreten:

Am rechten Rand oben auf dem Bild 
steht sie, in der Mitte der Gruppe der 
drei Frauen. Gefeiert wurde hier die 
Silberhochzeit ihres Bruders Erich, 
dem ältesten Sohn von Gustav und 
Clara Schroeder. Erich steht ganz 
vorne rechts neben seiner Tochter 
Ilse, neben ihr Erichs Frau Hildegard 
(geb. von Mellentin) und neben 
Hildegard Erichs Schw iegersohn 
Walter Lehmann. Eine wunderbare 
Silberhochzeitsgesellschaft. 

Der Ruf der Vergangenheit

Nach dem Tode meiner Urgroßmutter 
im Jahr 1970 verstummten die bunten 
und prunkvollen Geschichten der alten 
Zeit. Erinnerungen verblassten und ak-
tuelle Alltagssorgen nahmen mehr und 
mehr Raum ein. Das Leben in der DDR 
war bescheiden, aber auskömmlich. 
Nur galt es vorsichtig zu sein mit eige-
nen Ansichten und Meinungsbildern. 
Mein Opa Horst, selbstständiger 
Schmied, wusste dies nur zu gut. Er 
musste seit jeher kämpfen. 

Oft erzählte er von dem schönen, 
aber einfachen Bauernhaus nahe Dan-
zig, in welchem er mit Frau und Kin-
dern, seinen Eltern und Schwester mit 
Familie gelebt hatte. Er arbeitete zu 
dieser Zeit auf der Werft und verdiente 
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ilości dni i  nocy, pełni obaw i  nie-
pewności, dotrzeć gdzieś w  okolice 
Schwerinu w Meklemburgii. Ucieczka 
doprowadziła rodzinę na skraj wy-
czerpania. Mała Doris, jeszcze nie-
mowlę, po drodze umarła z  głodu. 
Rodzice naszej babci Erny gdzieś się 
zgubili, jednak w Schwerinie, zupeł-
nym przypadkiem, wszyscy spotkali 
się znowu.

Mój dziadek Horst był dobrym, 
wspaniałomyślnym, dumnym czło-
wiekiem o  ciepłym sercu. Potrafił 
w  kraju, w  którym zakazano posia-
dania prywatnej własności, zadbać 
o siebie i swoją rodzinę. Dzięki niemu 
żyło im się na dość dobrym poziomie. 
Zmarł w 1973 roku, po ciężkiej choro-
bie. Niemal 10 lat później wprowadzi-
łam się ze swoją rodziną do jego domu. 

Choć moich dziadków nie było już 
z  nami, to wciąż towarzyszyła nam 
ich obecność. I przez wszystkie te lata 
nadal odzywał się w  nas zew prze-
szłości, wezwanie, by przyjrzeć się jej 
bliżej. Historia nie dawała o sobie za-
pomnieć. Wreszcie jakieś pięć lat temu 
moje córki, Katrin i  Susanne, zaczę-
ły coraz natarczywiej dopytywać się 
o nasze korzenie i o życie w nieznanej 
im krainie przodków. Przyszedł więc 

dort einigermaßen gut. In Danzig wur-
den die Zeiten nach Kriegsausbruch 
zunehmend schwieriger, bis für Fa-
milie Kowalski der einzige Ausweg 
letztendlich die Flucht Richtung Wes-
ten bedeutete. Die Flüchtlingsgruppe 
bestand damals aus meiner Uroma Eva 
(ihr Mann Egbert verstarb 1939 in Ma-
rienburg), ihrem Sohn Horst (meinem 
Großvater), seiner Frau Erna, ihren vier 
Kindern Inge, Hanne-Lore, Wolf-Rüdi-
ger und Doris sowie Ernas Eltern Mart-
ha und Willi Kroll. Ebenfalls schlossen 
sich Opas Schwester Erika und deren 
Mann Max Wodzack sowie die 15-jäh-
rige Tochter Irmgard und ihr Bruder 
Reinhard dem Trupp an. Sie verlie-
ßen bei Nacht und Nebel ihre Heimat, 
um nach endlosen Tagen und Näch-
ten voller Angst und Ungewissheit ir-
gendwann in Schwerin (Mecklenburg) 
anzukommen. Diese Flucht hatte die 
Familie an ihre Grenzen gebracht. Die 
kleine Doris, noch ein Säugling, hatte 
es nicht geschafft, sie verhungerte un-
terwegs. Die Eltern unserer Oma Erna 
wurden vom Treck getrennt, in Schwe-
rin trafen sich alle durch Zufall wieder.

Mein lieber Opa Horst war ein guter, 
großzügiger und stolzer Mann voller 
Herzenswärme. Er hatte es geschafft 
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moment, aby zacząć szukać konkret-
niej. I… znaleźliśmy… A  u  początku 
wciąż stała ta sama, często powtarza-
jąca się prośba: „Mamusiu, opowiedz 
nam, jak było dawniej – o  naszych 
dziadkach, o  twoim dzieciństwie”. 
Przyłączył się do nas mój o  dziewięć 
lat młodszy brat Thomas, z  którym 
moje dzieci i  ja utrzymujemy bar-
dzo bliski kontakt – i tak oto zaczęły 
się poszukiwania… Moja córka zna-
lazła na YouTubie film o  muzeum 
w Gorzowie. Było to dla nas niewiary-
godne. Przecież to ta sama willa co na 
kartce pocztowej prababci Evy. Cóż to 
była za radość – po długich poszuki-
waniach wreszcie jest! Od razu poja-
wiło się pragnienie, by tam pojechać, 
zobaczyć na własne oczy to wszyst-
ko, co dotąd znaliśmy tylko ze zdjęć 
i opowiadań. By choć raz przejść się po 
parku, po śladach przeszłości, pozwo-
lić myślom krążyć. Dzięki internetowi 
moja córka Susanne poznała history-
ka, który odpowiedział na wiele na-
szych pytań na temat historii i dzisiej-
szego muzeum. I tak oto zapadła de-
cyzja: jedziemy z wizytą do Gorzowa,  
daw nego Landsbergu nad Wartą. 
Postanowienie zrealizowaliśmy 25 
maja 2017 roku. Moje córki Katrin 
i Susanne, mój brat Thomas, mój mąż 

in einem Land, in dem es kaum 
Privatbesitz gab, für sich und seine 
Familie eine Existenz aufzubauen, von 
der einigermaßen beschaulich gelebt 
werden konnte. Er verstarb 1973 nach 
schwerer Krankheit. Rund zehn Jahre 
später bezog ich mit meiner Familie 
das Haus meines Opas. Auch wenn 
sie nicht mehr direkt bei uns waren, 
war doch ein Teil von meinen lieben 
Großeltern stets präsent. 

Was während all der Jahre blieb war 
dieser Ruf, wieder genauer hinzuschau-
en. Die Vergangenheit wollte nicht ver-
gessen werden. Vor gut fünf Jahren 
dann fragten auch meine Töchter Katrin 
und Susanne zunehmend nach unseren 
Wurzeln und dem Leben in der unbe-
kannten Heimat. So war der Zeitpunkt 
gekommen, konkret zu suchen. Und… 
wir sollten finden… Allem voran stand 
wieder diese altbekannte, oft geäußerte 
Bitte: Mutti – erzähl‘ doch von früher, 
von unseren Großeltern, von deiner 
Kindheit… Mein neun Jahre jüngerer 
Bruder Thomas, der zu meinen Kindern 
und mir ein sehr enges Verhältnis hat, 
gesellte sich hinzu und die Recherche 
begann. Im Internet fand meine Tochter 
einen Beitrag auf YouTube, in welchem 
über das Museum in Gorzow berichtet 
wurde. Wir konnten es nicht glauben. 
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i ja udaliśmy się w podróż – podróż do 
„małej ojczyzny”. 

Podróż do dawnej  
ziemi rodzinnej

Cóż to były za emocje! Musieliśmy 
sprawdzić, jakie w Polsce panują za-
sady, nikt z nas wcześniej tam nie był. 
Co zrobimy, będąc już w muzeum, czy 
wolno nam będzie powiedzieć, że na-
sza prababcia była „tutejsza”? Że była 
z  domu Schroeder? Jakiej mamy się 
spodziewać reakcji? Czy zostaniemy 
potraktowani jak intruzi? Te i wiele in-
nych pytań poruszały nas do głębi. No 
i jeszcze ta bariera językowa. Szargały 
nami emocje. Po ponad czterech go-
dzinach męczącej podróży autem ok. 
godziny 18:00 dotarliśmy do Gorzowa.

Był wspaniały, ciepły wieczór, za-
nieśliśmy bagaże do hotelu i  stwier-
dziliśmy, że trzeba iść na spacer do 
miasta. Nigdy nie zapomnę tego prze-
pięknego widoku na Wartę – jak spo-
kojnie wieczorne niebo odbijało się 
w  powoli płynącej wodzie. A  potem 
znowu to niezwykłe uczucie, że się jest 
u celu długiej, niepewnej podróży.

Pomyśleliśmy o  wszystkim, tylko 
nie o  planie miasta. Minęliśmy więc 
fontannę Pauckscha, kilka mniejszych 
uliczek, wreszcie trafiliśmy na ulicę 

Da war die Villa von der alten Postkar-
te meiner Urgroßmutter Eva. Wir ha-

ben uns so unendlich gefreut – und sie 
nach langem Suchen endlich gefunden. 
Und da war dann der Wunsch, einmal 
dorthin zu fahren, einmal nur mit ei-
genen Augen zu sehen, was sonst nur 
von Bildern und Erzählungen bekannt 
war. Einmal nur im Park spazieren ge-
hen, auf den Spuren der Vergangenheit 
und den Gedanken freien Raum lassen. 
Über das Internet lernte meine Tochter 
Susanne einen Historiker kennen, wel-
cher uns viele Fragen zur Geschichte 
und zum heutigen Museum beantwor-
ten konnte. Es stand fest: Wir werden 
Gorzow, das frühere Landsberg an der 
Warthe, besuchen. Am 25. Mai 2017 war 
es dann endlich soweit. Meine Töchter 
Katrin und Susanne, Bruder Thomas, 
mein Mann und ich, wir machten uns 
auf die Reise, eine Reise in die alte, un-
bekannte Heimat.

Die Reise in die alte Heimat

Was war das für eine Aufregung. Was 
müssen wir beachten, welche Bestim-
mungen gelten in Polen, niemand von 
uns war vorher dort. Was machen wir, 
wenn wir im Museum sind, können 
wir sagen, dass unsere Urgroßmutter 
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Warszawską, a potem, w jednej chwili, 
nagle stanął przed nami płot, a za nim 
budynek z tablicą „Muzeum Lubuskie”. 
Wszyscy zamilkliśmy jak jeden mąż. 
Bo to była ona: ta willa. Dzisiaj pełniła 
funkcję muzeum – miejsca, które łączy 
ludzi ze sztuką, a sztukę z historią i hi-
storiami ludzkich losów. Następnego 
dnia postanowiliśmy przespacero-
wać się po parku i zwiedzić muzeum. 
Było to przepiękne miejsce. Moja córka 
Susanne spakowała stare fotografie.

Szukaliśmy konkretnego drzewa. 
Właśnie pod tym drzewem przed laty 
wykonano zdjęcie naszego prapradziad-
ka Gustava Adolfa i jego żony Clary.

I  dzieci chyba rzeczywiście od-
nalazły to drzewo. Myślę, że w  życiu 
każdego przychodzi chwila, gdy za-
daje on sobie pytanie, skąd pochodzi 
i  gdzie tkwią jego korzenie. Po kim 
odziedziczyliśmy nasze talenty albo 
pasje, dlaczego jesteśmy tym, kim 
jesteśmy? Wizyta w  muzeum, która 
nastąpiła tuż potem, głęboko nas po-
ruszyła. W  holu wejściowym z  olej-
nego obrazu wiszącego na wyłożonej 
panelami ścianie spoglądał wprost 
na nas nasz prapradziadek Gustav. 
Ciekawe, co by powiedział, gdyby 
nas zobaczył tu i  teraz – grupa po-
tomków, sami mali Schroederowie.  
Myślę, że by się ucieszył. Niewielka 
część muzeum była poświęcona histo-
rii willi Schroeder, w niej znajdowała 
się dokumentacja ze zdjęciami ro-
dzinnymi. Były to głównie fotografie 
rodziny Ericha Schroedera, najstar-
szego brata naszej prababci, oraz ro-
dziny jego córki Ilse, późniejszej pani 
Lehmann. Mieszkali oni w willi aż do 
stycznia 1945 roku.

Z  zainteresowaniem obejrzeliśmy 
wszystkie pomieszczenia muzeum. 
Tuż przed opuszczeniem budynku 

„dazugehörte“? Dass sie eine geborene 
Schroeder war? Wie wird es dort aufge-
nommen werden? Werden wir als Ein-
dringlinge angesehen? Diese und viele 
andere Fragen bewegten uns sichtlich. 
Dann gab es die sprachliche Barriere. 
Wir waren hin- und hergerissen. Nach 
über vier Stunden anstrengender Au-
tofahrt trafen wir gegen 18.00 Uhr in 
Gorzow ein.

Es war ein herrlich lauer Abend. 
Also: Die Taschen ins Hotel gebracht 
und nichts wie los in die Stadt. Nie ver-
gesse ich diesen wunderschönen Blick 
auf die Warthe, so friedlich spiegelte 
sich der Abendhimmel im ruhig da-
hinfließenden Wasser. Und dann wie-
der dieses eigenartige Gefühl, nach 
einer langen, unbestimmten Reise 
endlich am Ziel zu sein.

Wir hatten an alles gedacht, nur 
nicht an einen Stadtplan. So liefen wir 
am Pauksch-Brunnen vorbei, durch 
kleinere Straßen, dann stießen wir auf 
die ulica Warszawska und irgendwann 
standen wir dann vor diesem Zaun mit 
dem Schild an der Mauer: Muzeum 
Lubuskie. Keiner von uns konnte in 
diesem Moment etwas sagen. Da war 
sie – die Villa. Heute ein Museum, 
ein Ort, der Menschen verbindet mit 
Kunst und Kultur und mit Geschichte 
und Geschichten. Am nächsten Tag 
beschlossen wir, im Park spazieren zu 
gehen und das Museum zu besuchen. 
Was für eine wunderschöne Anlage. 
Meine Tochter Susanne hatte die alten 
Fotos eingepackt. Wir suchten nach 
einem bestimmten Baum. Vor diesem 
war vor Jahren einmal ein Foto un-
seres UrUr-Großvaters Gustav Adolf 
mit seiner Frau Clara aufgenommen 
worden. Tatsächlich glaubten meine 
Kinder, diesen Baum gefunden zu ha-
ben. Ich denke, irgendwann im Leben 
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zebrałam się na odwagę, wyjęłam sta-
re zdjęcia prababci Evy i  pokazałam 
jednej z  pracownic muzeum. Z  pew-
nym trudem próbowałam dać do zro-
zumienia, że jesteśmy częścią rodziny. 
A potem wszystko potoczyło się bar-

dzo szybko. Owa miła pani poprosiła 
nas gestami, byśmy chwilę zaczekali 
– i zniknęła. Wróciła w towarzystwie 
kilku osób. Był wśród nich mężczyzna, 
który przedstawił się nam jako kura-
tor, a ponieważ mówił po niemiecku, 
mogliśmy z nim porozmawiać.

Stało się jasne, że nie wiedzia-
no, iż nasza prababcia także była 
częścią rodziny. Pokazaliśmy zdję-
cia, które przy wieźliśmy, próbu-
jąc w yjaśnić stosunki pokrewień-
stwa. Chcę tu z  całą mocą podkre-
ślić, że pracownicy muzeum przyjęli 
nas bardzo serdecznie i  przyjaź-
nie. Obiecaliśmy udostępnić kopie 
wszystkich materiałów dotyczących  
historii rodziny, które były w naszym 
posiadaniu. Niestety nie było tego 

stellt sich wohl jeder die Frage, wo-
her wir kommen, wo unsere Wurzeln 
sind. Von wem haben wir vielleicht 
bestimmte Talente oder Vorlieben ge-
erbt, warum sind wir, was wir heute 
sind? Der anschließende Besuch des 

Museums hat uns tief berührt. In der 
Empfangshalle mit den getäfelten 
Wänden sah uns von einem Ölgemälde 
geradewegs UrUr-Großvater Gustav an. 
Was er wohl sagen würde, könnte er 
uns im hier und heute sehen – wir, die 
Ableger, lauter kleine Schroederlinge. 
Ich denke, er hätte sich gefreut. Ein 
kleiner Bereich des Museums zeigte 
eine Dokumentation mit Familienfotos 
aus der Geschichte der Villa Schroeder. 
Hauptsächlich waren es Aufnahmen 
der Familie Erich Schroeder, des äl-
testen Bruders unserer Urgroßmutter, 
und der Familie seiner Tochter Ilse, 
der späteren Frau Lehmann. Diese be-
wohnten bis zum Januar 1945 das Haus. 
Wir sahen uns interessiert alle Räume 
des Museums an. Kurz bevor wir uns 
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wiele – tyle tylko, co udało się zacho-
wać w czasie ucieczki. Po śmierci babci 
Evy potajemnie zabrałam wszyst-
kie jej stare fotografie – były moim 
skarbem, którym nie chciałam się  
z nikim dzielić.

Z  biegiem czasu nasze kontak-
ty z  Gorzowem, a  szczególnie z  pra-
cownikami muzeum, nabrały bardzo 
szczególnego charakteru. Przestali-
śmy przyjeżdżać z wizytą – były to ra-
czej powroty do domu.

Szczególnym w yróżnieniem dla 
mnie i  mojego brata Thomasa sta-
ło się zaproszenie na Dzień Pamięci 
i  Pojednania 30 stycznia 2019 roku. 
Kiedy przybyliśmy do Gorzowa, był 
on przepełniony słońcem. Wzięliśmy 
udział w  uroczystościach, a  nawet 
uderzyliśmy w Dzwon Pokoju. Potem 
z  zaciekawieniem zwiedziliśmy ko-
ściół Mariacki, restaurowany po po-
żarze wieży, i Archiwum Państwowe. 
Obejrzeliśmy też krótkie przedsta-
wienie teatralne przygotowane przez 
gimnazjalistów. Wieczorem odby-
ło się uroczyste spotkanie w  willi, 
dzisiejszym muzeum. Carla Müller, 
w n u c z k a  G u s t a v a  S c h r o e d e r a, 
przekazała muzeum swoją kolek-
cję porcelany, właśnie tego dnia 
podczas wieczornej uroczystości.  
I  na nią zostaliśmy zaproszeni. Nie 
umiem opisać uczucia, które towarzy-
szyło mi, gdy siedziałam w  wielkim 
salonie, przy uroczyście zastawionym 
stole, słysząc w tle muzykę fortepiano-
wą, wspólnie z ludźmi, których łączyło 
jedno – więź z Gorzowem, jego miesz-
kańcami oraz życzenie, by już nigdy 
żadna wojna tego nie zniszczyła.

A co do wojny – wciąż otwarte po-
zostawało jedno pytanie. Pytanie 
o  los małej Ulli ze zdjęcia, tej z  ko-
kardą we włosach, trzymającej się za 

zum gehen wenden wollten, habe ich 
dann doch meinen ganzen Mut zu-
sammengenommen und die alten 
Fotos von Uroma Eva herausgeholt und 
einer Dame vom Museumspersonal 
gezeigt. Mit einiger Mühe versuch-
te ich verständlich zu machen, dass 
wir ein Teil dieser Familie waren. 
Dann ging alles sehr schnell. Die nette 
Dame bat uns mit Mimik und Gestik, 
einen Moment zu warten und ver-
schwand. Sie kam zurück, gefolgt von 
mehreren Personen. Ein Herr stell-
te sich uns als Kurator vor, er sprach 
Deutsch und so konnten wir uns 
dann unterhalten. Augenscheinlich 
war nicht so recht bekannt gewe-
sen, dass unsere Urgroßmutter auch 
ein Teil dieser Familie war. Wir zeig-
ten unsere Fotos und versuchten, 
die Ver wandtschaftsverhältnisse 
zu erläutern. Ich möchte hier ein-
mal unterstreichen, dass wir von 
den Mitarbeitern des Museums ganz 
herzlich und freundlich aufgenom-
men wurden. Wir versprachen, al-
les Material, das wir in Bezug auf die 
Familiengeschichte hatten, in Kopie 
dem Museum zur Verfügung zu stel-
len. Viel war es leider nicht, da die 
Familie auf der Flucht kaum etwas 
mitnehmen konnte. Ich hatte nach 
dem Tod von Uroma Eva heimlich die 
alten Fotos an mich genommen und 
versteckt, sie waren mein Schatz, den 
ich mit niemandem teilen wollte. Im 
Laufe der Zeit entwickelten wir zur 
Stadt Gorzow, und insbesondere zu den 
Mitarbeitern des Museums, ein ganz 
besonderes Verhältnis, wir kamen 
nicht zu Besuch, wir kamen irgendwie 
immer nach Hause.

Eine besondere Ehre für meinen 
Bruder Thomas und mich war die Ein-
ladung zum Tag der Aussöhnung am 30. 
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guzik dziewczęcej sukienki i  z  cwa-
nym uśmiechem patrzącej prosto 
w obiektyw…

Pożegnanie w Bernburgu

To był właśnie ten uśmiech, którego 
nie mogłam zapomnieć, sama prze-
cież będąc matką. O Ulli nikt nigdy tak 
naprawdę nie wspominał, przynaj-
mniej w mojej obecności. To wszystko 
był rozdział „trudne czasy”. Któregoś 
dnia, usuwając z  mieszkania pra-
babci stare meble, natrafiliśmy na 
dokumenty, w tym pismo adresowa-
ne do panny Ursuli Kowalski, prze-
bywającej w  zakładzie opiekuńczym 
Samariteranstalt Fürstenwalde. Mama 
opowiadała mi później, że Ulla które-
goś dnia została oddana do takiego za-
kładu, bo zapalenie opon mózgowych, 
które przeszła jako dziecko, spowo-
dowało u  niej trwałe uszkodzenia. 
Ponieważ Ulla miała młodszego brata, 
który naśladował ją w wielu zachowa-
niach, doradzono rodzinie, aby prze-
kazać ją pod opiekę Samariteranstalt 
w  Fürstenwalde. Na wakacje Ulla 
zawsze wracała do domu. I  to było 
wszystko, czego wtedy udało mi się 
o niej dowiedzieć.

Kwiecień 2019 roku był dla mnie 
okresem pełnym stresu w pracy, mie-
wałam trudności ze snem. Pewnej 
nocy, nie chcąc przeszkadzać mę-
żowi, wstałam, usiadłam w  drugim 
pokoju i  otworzyłam swój komputer. 
Zaczęłam, jak już nieraz wcześniej, 
przeszukiwać internet w poszukiwa-
niu Ursuli Kowalski – i nagle wysko-
czyła strona z Fürstenwalde, informa-
cje o jakichś przenosinach i wreszcie 
zdjęcie z  takim oto kamieniem i  na-
zwiskiem Ursuli Kowalski. A  potem 
wszystko potoczyło się bardzo szybko. 

Januar 2019. Es war strahlender Son-
nenschein, als wir in Gorzow eintrafen. 
Wir wohnten der Festveranstaltung 
bei und durften mit die Friedensglocke 
läuten. Es fand ein interessanter Besuch 
der Marienkirche statt, die nach dem 
Brand des Turmes wieder rekonstruiert 
wurde. Dann besuchten wir das Archiv 
in Gorzow, Schüler des Gymnasiums 
führten ein kurzes Theaterstück auf. 
Am Abend dann war eine Festveran-
staltung in der Villa, dem heutigen Mu-
seum. Carla Müller, eine Urenkelin von 
Gustav Schroeder, hatte dem Museum 
ihre Porzellan-Sammlung vermacht, 
welche im Rahmen einer Abendver-
anstaltung feierlich übergeben wur-
de. Wir durften dabei sein. Ich kann 
das Gefühl kaum beschreiben, in dem 
großen Salon zu sitzen, an einer fest-
lich gedeckten Tafel, im Hintergrund 
Klaviermusik, gemeinsam mit Men-
schen, die eines verbindet – die Freude 
dabei zu sein, die Verbundenheit mit 
Gorzow und seinen Menschen und der 
Wunsch, dass nie wieder ein Krieg dies 
alles zerstört. Der Krieg – da war im-
mer noch diese eine, offene Frage. Die 
Frage nach dem Schicksal des kleinen 
Mädchens Ulla auf dem Foto, das eine 
Schleife im Haar trägt, am Knopf seines 
Dirndlkleidchens dreht und dabei ver-
schmitzt in die Kamera lächelt…

Abschied in Bernburg

Es ist dieses Lächeln des kleinen Mäd-
chens, was mich nie losgelassen hatte; 
gerade, wenn man selber Mutter ist. Es 
wurde nie wirklich darüber geredet, 
was mit Ulla passiert ist, zumindest 
nicht, wenn ich dabei war. Das war ein 
Kapitel aus der „schlechten Zeit“. Ir-
gendwann fanden wir beim Beräumen 
der Wohnung meiner Großmutter alte 
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Wysłałam zapytanie i  dostałam od-
powiedź, że Ulla w 1940 roku została 
przeniesiona do Brandenburg-Görden, 
a  potem, w  ramach akcji T4, depor-
towana do Bernburga an der Saale1. 
Skontaktowałam się z  miejscem pa-
mięci ofiar narodowosocjalistycznej 
eutanazji w Bernburgu.

Tam dowiedziałam się, że 27 li-
stopada 1940 roku Ulla została de-
portowana z  k rajowego zak ładu 
Brandenburg-Görden do Bernburga 
i  tam, jeszcze tego samego dnia, za-
mordowana. Oznacza to, że data na 
kamieniu pamiątkowym jest błędna, 
tak przynajmniej wynika z dokumen-
tacji. Wraz z bratem Thomasem spon-
tanicznie postanowiliśmy odwiedzić te 
ostatnie stacje życia Ulli.

1� Akcja� T4� (niem.� Aktion� T4,� E-Aktion)� –�
program� realizowany�w� III� Rzeszy w la-
tach� 1939–1944,� polegający� na� fizycz-
nej� „eliminacji� życia� niewartego� życia”�
(niem.� Vernichtung� von� lebensunwer-
tem� Leben).� W� ramach� akcji� mordowa-
no� chorych� na� schizofrenię,� niektóre�
postacie�padaczki, otępienie, pląsawicę�
Huntingtona,� stany� po� zapaleniu� mó-
zgowia, osoby� niepoczytalne,� chorych�
przebywających� w� zakładach� opiekuń-
czych�ponad�5�lat�oraz�ludzi�z�niektórymi�
wrodzonymi�zaburzeniami�rozwojowymi. 
Uzupełnione�przez�Redakcję�https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Akcja_T4,�dostęp�10.11.�
2021�r.

Papiere, ein Schreiben war an Fräu-
lein Ursula Kowalski, Samariteran-
stalt Fürstenwalde, adressiert. Meine 
Mutter erzählte dann, dass Ulla ir-
gendwann in diese Pflegeeinrichtung 
gegeben wurde, weil sie nach einer Ge-
hirnhautentzündung als Kind Folge-
schäden davongetragen hatte. Da Ulla 
noch einen kleinen Bruder bekommen 
hatte, und dieser seine Schwester in 
vielen Dingen nachahmte, wurde der 
Familie geraten, Ulla in die Obhut die-
ser Samariteranstalt in Fürstenwalde 
zu geben. In den Ferien kam Ulla dann 
immer nach Hause. Das war alles, was 
ich erfahren konnte. Im April 2019 hat-
te ich beruflich sehr viel um die Ohren, 
dass ich manchmal nachts nicht rich-
tig schlafen konnte. Um meinen Mann 
nicht zu stören, stand ich auf, setzte 
mich in die Stube und klappte meinen 
Rechner auf. Ich googelte wie so oft den 
Namen Ursula Kowalski— da ploppte 
plötzlich eine Seite aus Fürstenwalde 
auf, wo es um das Verlegen von soge-
nannten Stolpersteinen ging, dann ein 
Foto von solch einem Stein mit dem 
Namen Ursula Kowalski darauf… Dann 
ging alles sehr schnell. Die wurden an-
geschrieben, es kam der Hinweis, dass 
Ulla 1940 nach Brandenburg-Görden 
verlegt wurde, von dort wurde sie im 
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2 lipca 2019 roku wsiedliśmy w sa-
mochód i ruszyliśmy. W Fürstenwalde 
zwiedziliśmy muzeum i  dowiedzie-
liśmy się, że w  czasie wojny miasto 
zostało niemal całkowicie zniszczo-
ne. Ale akurat należący do zakładu 
opiekuńczego dom „Germania”, ten, 
w  którym Ulla żyła niemal do koń-
ca swych dni, zachował się. Z  terenu 
zakładu rozpościera się cudowny wi-
dok na Szprewę. Jednak ze względu 
na krótkie godziny otwarcia nie udało 
nam się zwiedzić Muzeum Psychiatrii 
w Brandenburg-Görden. Pojechaliśmy 
więc dalej – szlakiem ostatniej dro-
gi Ulli – do Bernburga an der Saale. 
Mieliśmy szczęście – to był pierwszy 
dzień wakacji, więc w miejscu pamięci 
byliśmy niemal sami. Dokumentacja 
pozwoliła nam na wgląd w tę przera-
żającą historię, w to, co ludzie uczynili 
innym, bezbronnym i chorym. Do dziś 
stoi tam komora gazowa – w pomiesz-
czeniu z białymi kafelkami, w którym 
podniesiono podłogę, aby obniżyć sufit 
i w ten sposób zaoszczędzić na gazie.

Nigdy nie zapomnę uczucia, które 
mi towarzyszyło, gdy tam stałam – to 
mogło spotkać każdego, kto nie odpo-
wiadał normie. A mimo to cieszyłam 
się, że odbyłam tę podróż. Po pożegna-
niu w Bernburgu poczułam szczególną 
więź z Ullą… 

Dzisiejsza więź z Gorzowem

Nasze wizyty w Gorzowie są pełne 
radości i wdzięczności za to, jak trak-
tuje się tutaj historię. Dawna willa, 
dzisiejsze muzeum, to miejsce spo-
tkań młodych i  starych. Świeżo po-
ślubieni małżonkowie przychodzą tu 
na sesje fotograficzne w parku, by tak 
zapamiętać najpiękniejszy dzień swe-
go życia – cóż za wymarzone kulisy. To 

Rahmen der Aktion T4 nach Bernburg 
an der Saale deportiert. Ich nahm Kon-
takt mit der Gedenkstätte für Opfer der 
NS-Euthanasie in Bernburg auf. Dort 
erfuhr ich dann, dass Ulla am 27.11.1940 
aus der Landesanstalt Brandenburg-
Görden nach Bernburg deportiert und 
am gleichen Tag ermordet wurde. Der 
Text auf dem Stolperstein war somit 
fehlerhaft datiert, dies ging aus Unter-
lagen der Gedenkstätte hervor. Mein 
Bruder Thomas und ich entschlossen 
uns spontan, diese letzten Orte in Ul-
las Leben zu besuchen. Am 2. Juli 2019 
setzten wir uns ins Auto und fuhren 
los. In Fürstenwalde besuchten wir 
ein Museum und erfuhren dort, dass 
die Stadt im Krieg fast völlig zerstört 
wurde. Das Haus „Germania“ in der 
Samariteranstalt, in welchem Ulla 
zum Schluss gelebt hatte, war wie zum 
Trotz erhalten. Vom Gelände der An-
stalt aus hat man einen herrlichen Blick 
auf die Spree. Wegen eingeschränk-
ter Öffnungszeiten konnten wir leider 
das heutige Psychiatrie-Museum in 
Brandenburg-Görden nicht besuchen. 
Wir fuhren dann weiter, Ullas letzten 
Weg – nach Bernburg an der Saale. Wir 
hatten Glück – es war der erste Ferien-
tag und so waren wir in der Gedenk-
stätte fast allein. Eine Dokumentation 
gab einen Einblick in das Entsetzliche, 
was sich hier ereignet hatte – ausge-
führt von Menschen an Hilflosen und 
Kranken. Bis heute erhalten blieb auch 
die Gaskammer, ein weiß gefliester 
Raum, in welchem der Fußboden an-
gehoben war, um die Raumhöhe zu 
mindern. So wurde Gas gespart. Ich 
werde nie dieses Gefühl vergessen, als 
ich in diesem Raum stand. Es hätte je-
den treffen können, der nicht der Norm 
entsprach. Und trotzdem waren wir 
froh, diese Reise gemacht zu haben, 
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instytucja edukacji i kultury. Dziecięce 
śmiechy i beztroska w czasie Pikniku 
u Schroederów. Cóż to była za radość – 
obejrzeć film z Bożego Narodzenia, na 
którym dzieci ozdabiają w willi choin-
kę. To moje marzenie jako dekoratorki 
– pojawić się tu choć raz i pomóc, pod 
okiem pradziadka Gustava, spogląda-
jącego na nas z obrazu na ścianie.

Gorzów to nie tylko miejscowość, 
muzeum to nie tylko budynek; to ka-
wał nowej historii ziemi rodzinnej, 
odnalezionej i odkrytej na nowo, z cu-
downymi ludźmi, których tam pozna-
liśmy. To wciąż rozrastająca się rodzi-
na. Mamy nadzieję bywać tu jeszcze 
często – jako jej członkowie.

fühlten wir uns doch beim Abschied 
aus Bernburg auf eigenartige Weise mit 
Ulla verbunden…

Heutige Verbundenheit  
nach Gorzow

Unsere Besuche in Gorzow sind geprägt 
von Freude und Dankbarkeit, dass 
Geschichte so gelebt wird. Die ehe-
malige Villa, das heutige Museum, ein 
Platz der Begegnung von Jung und Alt. 
Hochzeitspaare kommen für Fotos von 
ihrem schönsten Tag in den Park, was 
für eine traumhafte Kulisse. Eine Stätte 
der Bildung, der Kultur. Kinderlachen 
und ausgelassene Fröhlichkeit beim 
Picknick „u Schroedera“. Was für eine 
Freude, das Weihnachtsvideo zu se-
hen, wo Kinder in der Villa den Baum 
schmücken… das wäre noch einmal 
mein Traum als Dekorateurin, einmal 
dabei mitzuhelfen und Ururgroßvater 
Gustav sieht von seinem Gemälde an 
der Wand von oben zu… Gorzow – das 
ist nicht nur ein Ort, das Museum, nicht 
nur ein Haus… Es ist ein Stück alte, 
neue Heimatgeschichte, wiedergefun-
den und neu entdeckt – mit wunderba-
ren Menschen, die wir kennengelernt 
haben, eine Familie, die stetig wächst. 
Wir hoffen, noch recht oft hierher zu 
kommen und dazuzugehören.

Petra Wienke
19055 Schwerin
www.kroenlein-agentur.de



Czas edukacyjnych wyzwań

Wioletta�Amanowicz,�Małgorzata�Ziętek

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, 
Gorzów Wielkopolski

Rok 2020 był trudnym czasem dla edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej 
i szkolnej, także w muzeum. Początek roku nie zapowiadał braku możliwości 
odwiedzania muzeum czy uczestnictwa w lekcjach i warsztatach muzealnych.

W Zespole Willowo-Ogrodowym przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie 
Wielkopolskim do czasu zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa w stacjo-
narnych warsztatach i lekcjach muzealnych uczestniczyło łącznie 365 osób. 
W  styczniu największą popularnością cieszyły się warsztaty: Zabawy 
z  dawnych czasów oraz Klej, nożyczki, barwny ścinek, zróbmy dziadkom 
upominek. We wspomnianych formach edukacji udział wzięło 154 dzieci: 
z przedszkola ze Słubic i przedszkoli gorzowskich o nr.: 32, 33, 21, 9 oraz 
uczniowie podstawówek z Baczyny, Bogdańca i Kłodawy. W lutym i marcu 
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Śladami Białej Damy oraz Zakładka. 
Łącznie uczestniczyło w nich 211 dzieci: z gorzowskiego przedszkola nr 1, 
podstawówek o nr. 20 i 10 oraz ze Skwierzyny. W styczniu i lutym w zaję-
ciach edukacyjnych organizowanych w filii Spichlerz wzięło udział w sumie 
460 osób: przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z Gorzowa 
Wielkopolskiego i okolicznych miejscowości.

Zimowe półkolonie
 

W ramach zimowych Ferii w Domu Muz w Zespole Willowo-Ogrodowym 
odbyły się dwa pięciodniowe, ośmiogodzinne turnusy: Z  wizytą u  fara-
ona oraz Karnawał w muzeum, przeznaczone dla dzieci w wieku 7–12 lat. 
Wychowawcami byli: Małgorzata Rubażewicz, Małgorzata Ziętek, Hanna 
Kotas i Monika Pławska, a kierownikiem – Lech Dominik.
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Feryjne spotkania zrealizowano na podstawie autorskich scenariu-
szy. Uczestnicy pierwszego turnusu dowiedzieli się, kim byli starożytni 
Egipcjanie, według jakich zasad żyli, jakie tajemnice skrywały piramidy 
oraz na czym polegała mumifikacja. W części warsztatowej powstały: ma-
ski Tutanchamona, czapki faraona, kołnierz i biżuteria Kleopatry, piramidy 
i ruchome mumie. Podczas drugiego turnusu dzieci przekonały się, że mu-
zyka i zabawa karnawałowa mogą mieć różne odsłony. Uczestnicy poznali 
dawne instrumenty, takie jak: lira, ligawka czy piszczałka postna, i bawili 
się podczas dźwiękoterapii. Wykonali też m.in. karnawałową maskę, witraż 
i koszulkę oraz zaproszenie na bal, który zakończył turnus w przystrojonej 
przez dzieci sali.

Podczas ferii zimowych w filii Spichlerz dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia z cyklu Muzeum. Lubię to!, prowadzone przez pracowników 
muzeum: Wiolettę Amanowicz, Małgorzatę Ziętek, Amelię Macioszek oraz 
Małgorzatę Rubażewicz. Ich tematyka każdego dnia była inna i przezna-
czona dla dzieci z różnych grup wiekowych:

−	 Sztuka nie tylko kulinarna (7–11 lat),
−	 Muzeum zagadek (7–11 lat),
−	 Mały artysta (7–11 lat),
−	 Opowiedz mi bajkę (7–11 lat),
−	 Stop-klatka. Mój album (8–12 lat),
−	 Kintsugi – japońska sztuka łączenia pobitych naczyń oraz origami – sztuka 

składania papieru w różne formy (9–12 lat),
−	 Kapsuła czasu (9–12 lat),
−	 List w butelce (9–12 lat),
−	 Zabawa kolorami (8–12 lat).

W spotkaniach udział wzięło 121 uczestników.

Edukacja nie tylko wirtualna

Na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu pandemii nasi eduka-
torzy przygotowali dla przedszkolaków i uczniów wirtualny cykl Muzealny 
kącik edukacyjny. Każdego miesiąca, dwa razy w tygodniu, o stałych porach, 
na muzealnym kanale YouTube organizowaliśmy warsztaty nawiązujące 
do stałej muzealnej oferty zajęć. W ramach cyklu odbyły się aż 34 odsłony 
takich spotkań.

Uczniowie klas 1–6 uczestniczyli w konkursie plastycznym z okazji 75 lat 
Muzeum Lubuskiego oraz Dnia Dziecka pod nazwą Muzealni(a)cy – 
Zabytkowi Detektywi. Zadaniem było wykonanie prac plastycznych zwią-
zanych z zawodem muzealnika, nagrodą główną zaś spędzenie całego dnia 
w filii Spichlerz, poznanie tajników pracy muzealników oraz możliwość zaj-
rzenia w miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Konkurs miał 
na celu: przybliżenie historii muzeum, popularyzacja zawodu muzealnika 
oraz ukazanie wpływu muzeum na rozwój życia kulturalnego miasta.
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Na lato przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży dwie propozycje zorga-
nizowania wolnego czasu: w formie online bądź stacjonarnej. Zależało nam 
jednak, aby ten wakacyjny okres nie tylko był spędzony przed komputerem, 
lecz także stał się okazją do rozwijania wiedzy o historii miasta, poznania 
ciekawych miejsc oraz znanych mieszkańców.

Przygotowane przez edukatorki: Hannę Kotas, Wiolettę Amanowicz 
i Małgorzatę Ziętek, wirtualne półkolonie dla dzieci Przyjaciele Gorzowa 
skierowane były do odbiorców w wieku 8–12 lat. Udostępnialiśmy uczest-
nikom dwa filmy w ciągu jednego dnia. Pierwszy prezentował część teore-
tyczną oraz instrukcję wykonania pracy plastycznej, natomiast drugi – za-
danie do wykonania w przestrzeni miejskiej.

Latem w filii Spichlerz odbył się także pięciodniowy cykl dwugodzinnych 
spotkań dla dzieci z miasta – zgodnie z zaleceniami reżimu sanitarnego. 
Pierwszy turnus, Indiańska przygoda, przeniósł uczestników w świat Indian. 
Tematyką zajęć były: Indiańska wioska, Indiański strój, Totem i  legendy, 
Plemienny taniec oraz Wyzwanie młodego Indianina. Drugi turnus, Muzealny 
miszmasz, obejmował tematy: Co się ukrywa pod ziemią, Co nam w duszy gra, 
Artyści z gorzowskiego podwórka – Jan Korcz, Biżuteria pod lupą i Zapomniane 
zawody.

W kadrze z mikołajem

Pod koniec roku nasi edukatorzy przeobrazili się w świąteczne elfy, by z po-
mocą mikołaja i śnieżynek przygotować film z ubierania muzealnej choinki. 
Opowieści o tym, co i dlaczego wieszano dawniej na zielonych gałązkach, 
oraz magiczne oświetlenie drzewka zaprezentowano w wyemitowanym 6 
grudnia na kanale YouTube materiale Czar Bożego Narodzenia w Muzeum 
Lubuskim.

Z okazji mikołajek muzeum zorganizowało również konkurs plastyczny 
w ramach akcji Udekoruj z nami choinki w muzealnym ogrodzie! dla dzieci do 
14 roku życia. Najpiękniejsze ozdoby zostały nagrodzone upominkami.

Ubiegłoroczny cykl edukacyjny zamknęły bezpłatne wirtualne bożona-
rodzeniowe warsztaty, podczas których dzieci wykonały szopkę oraz inne 
świąteczne ozdoby.

Miniony rok postawił przed nami nowe wyzwania. Dzięki pracy zdal-
nej nabyliśmy nowych umiejętności. Staliśmy się aktorami, youtuberami 
i aktywnymi uczestnikami mediów społecznościowych. Mimo to z utę-
sknieniem oczekujemy powrotu do normalności. Bo prawda jest taka, że 
nic – zupełnie nic – nie zastąpi nam satysfakcji płynącej z bezpośrednich 
kontaktów z odbiorcami naszej oferty edukacyjnej.
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Fot.�1

Gra w kapsle podczas warsz-
tatów Zabawy z dawnych 
czasów w Zespole Willowo-
-Ogrodowym przy ulicy 
Warszawskiej 35. 
 Zdj. M. Ziętek

Fot.�2

Uczestnicy turnusu Z wizytą 
u faraona w ramach Ferii 
w Domu Muz w wyko-
nanych przez siebie 
maskach Tutanchamona. 
Zdj. M. Ziętek
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Fot.�3

W ramach cyklu Muzealny 
kącik edukacyjny odbyło się 
35 wirtualnych warsztatów. 
Miniatura cyklu Muzealny 
kącik edukacyjny na 
kanale YouTube Muzeum 
Lubuskiego. Rys. S. Kotas

Fot.�4

Takie ekologiczne ośmior-
niczki oraz wiele innych 
prac wykonaliśmy z dziećmi 
dzięki wirtualnym filmikom 
edukacyjnym. Zdj. M. Ziętek

Fot.�5

W ramach wakacyjnych 
warsztatów Indiańska 
przygoda uczestnicy 
wykonali pióropusze oraz 
inne ozdoby. Zdj. M. Ziętek
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Fot.�6

Na planie muzealnego 
filmiku mikołajkowego. 
Zdj. M. Pławska

Fot.�7

Kadr z filmu Czar Bożego 
Narodzenia w Muzeum 
Lubuskim, realizacja 
filmu: Alchemia Obrazu. 
Piotr Adamowicz



8 stycznia
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne. 75 lat Miasta 

i Muzeum – Gorzów w obiektywie Waldemara Kućki
Poza kadrem… Spotkanie-rozmowa z Elżbietą 

Kućko, żoną fotografa Waldemara Kućki
Zespół Willowo-Ogrodowy

14 stycznia
Wieczór kolęd w wykonaniu Szczecińskiego Chóru 

Kameralnego / Klub Na Zapiecku w Inneko
Zespól Willowo-Ogrodowy

16 stycznia
Prezentacja filmu oraz broszury Dziedzictwo kulturowe po-

wiatu gorzowskiego. Zabytki ruchome, kategorie i przykła-
dy. Wybrane gminy: Santok, Kłodawa, Bogdaniec, Witnica, 
Kostrzyn n/O / Stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów

Zespół Willowo-Ogrodowy

27–31 stycznia
Półkolonie Ferie w Domu Muz

Z wizytą u faraona
Zespół Willowo-Ogrodowy

Monika�Pławska

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta  
w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski

Kalendarium
2020 rok

75 lat Muzeum Lubuskiego
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28–31 stycznia
Muzeum. Lubię to!

Sztuka nie tylko kulinarna, Muzeum zagadek, Mały artysta, Opowiedz mi bajkę
Spichlerz

30 stycznia
Promocja publikacji Dzień Pamięci i Pojednania. Jubileusz 25 lat obchodów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

30 stycznia
Wystawa czasowa Jubileusz 25 lat obchodów Dnia Pamięci i Pojednania

Kurator wystawy: Agnieszka Dębska
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

3–7 lutego
Półkolonie Ferie w Domu Muz

Karnawał w muzeum
Zespół Willowo-Ogrodowy

3–7 lutego
Muzeum. Lubię to!

Stop-klatka Mój album, Kintsugi – japońska sztuka łączenia po-
bitych naczyń oraz origami – sztuka składania papieru w róż-

ne formy, Kapsuła czasu, List w butelce, Zabawa kolorami
Spichlerz

6 lutego
Koncert „W krainie melodii” – wieczór pieśni i arii / Beata Gramza i in.

Zespół Willowo-Ogrodowy

10 lutego
Rozbiórka cokołu pomnika Adama Mickiewicza i pozyskanie przez 

archeologów z Muzeum Lubuskiego aktu erekcyjnego wmuro-
wanego w 1945 roku w miejscu planowanego pomnika Wolności 

oraz aktu erekcyjnego z pomnika Mickiewicza z 1957 roku
Skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Orląt Lwowskich

12 lutego
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne. 75 lat Miasta 

i Muzeum – Gorzów w obiektywie Waldemara Kućki
Arsenał – cztery odsłony

Wykład i moderacja: Krzysztof Jędrzejczak
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4 marca
Odwołanie spotkań, koncertów z udziałem publiczności oraz  

zajęć edukacyjnych w związku z wykryciem zakażenia  
koronawirusem na terenie województwa lubuskiego

12 marca
Zamknięcie muzeum dla zwiedzających w związ-

ku z pandemią koronawirusa

16–17 marca
Placówki medyczne w Landsbergu (2 części)

Autor: Agnieszka Dębska
Online/Facebook

18 marca–24 czerwca
Muzealny kącik edukacyjny – cykl edukacyjnych ani-

macji poklatkowych w 34 odcinkach
Autorzy: Wioletta Amanowicz, Hanna Kotas, Małgorzata Ziętek

Online/YouTube

19 marca–20 kwietnia
Proces wyrabiania ceramiki w XIII-wiecznej Persji (8 części)

Autor: Amelia Macioszek
Online/Facebook

19 marca–12 maja
Cykliczny konkurs historyczny

Online/Facebook

20–21 marca
Kilka słów o młynie w Bogdańcu (2 części)

Autor: dr Mirosław Pecuch
Online/Facebook

24 marca–25 maja
Ciekawostki z muzealnych zbiorów (21 części)

Autorzy: Janusz Michalski, dr Mirosław Pecuch, Jan Zalewski
Online/Facebook

27 marca
Pomoc więźniom obozu w Ravensbrück

Autor: Agnieszka Dębska
Online/Facebook
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2 kwietnia
2 kwietnia to dzień urodzin wybitnej kobie-

ty – Marii Sibylli Merian (1647–1717)!
Autor: Agnieszka Dębska

Online/Facebook

5 kwietnia
Film „Legenda o Pekunie” (czyta dr Mirosław Pecuch)

Autor: dr Mirosław Pecuch
Online/YouTube

6 kwietnia
Początki gorzowskiego konkursu pisanek

Autor: dr Mirosław Pecuch
Online/Facebook

7 kwietnia
Krótka historia pisanki

Autor: dr Mirosław Pecuch
Online/Facebook

7 kwietnia
Rozpoczęcie sprzedaży drugiego tomu oraz dodruku pierwszego tomu 
albumu Waldemara Kućki spacer po Gorzowie autorstwa Lecha Dominika

Księgarnia Omega

8–9 kwietnia
O technikach pisankarskich (2 części)

Autor: dr Mirosław Pecuch
Online/Facebook

10 kwietnia
O symbolice pisanek

Autor: dr Mirosław Pecuch
Online/Facebook

11 kwietnia
Historia kołem się toczy, czyli o Wielkanocy, pocz-

tówkach i wirusach sprzed stu lat
Autor: Jan Zalewski

Online/Facebook

26 kwietnia
Emisja w TVP1 odcinka Zakochaj się w Polsce z udziałem Agnieszki 

Dębskiej, poświęconego miastu Gorzów Wielkopolski
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27 kwietnia
Wokół kolekcji Wilhelma Ogoleita

Autor: Janusz Michalski
Online/Facebook

30 kwietnia–17 maja
Tajemnice obrazów: Jan Dziędziora „Posiłek” (3 odcinki)

Autor: Krzysztof Jędrzejczak
Online/Facebook

8 maja–6 lipca
Proces wyrabiania ceramiki w cesarskich Chinach (6 części)

Autor: Amelia Macioszek
Online/Facebook

16 maja
Noc Muzeów

Film Impresja na temat latarni czarnoksięskiej
Autor: Jan Zalewski

Online/YouTube

19–29 maja
Konkurs plastyczny Muzealni(a)cy – Zabytkowi Detektywi

19 maja–3 lipca
Skarby gorzowskiego muzeum (5 części)

Autor: Janusz Michalski
Online/Facebook

22 maja–15 czerwca
Tajemnice obrazów: Egzotyczne ptaki na królewskich talerzach (2 części)

Autor: Krzysztof Jędrzejczak
Online/Facebook

3 czerwca
Otwarcie muzeum dla zwiedzających

22 czerwca
22 czerwca mijają 83 lata od dnia urodzin Wojciecha Sadowskiego

Autor: dr Mirosław Pecuch
Online/Facebook
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24 czerwca–21 sierpnia
Konkurs na symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej / Lubuskie 

Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, 
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze–Ochli

30 czerwca
Podpisanie porozumienia o przeniesieniu siedziby  
Klubu Pioniera Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

oraz Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego do Zespołu Willowo-Ogrodowego

Zespół Willowo-Ogrodowy

5 lipca
Koncert Jarosława Pikuły, Tomasza Makuchowskiego 

i Andrzeja Jóźwiaka W objęciach czasu
Zespół Willowo-Ogrodowy

13–17 lipca
Wakacyjne warsztaty edukacyjne Indiańska przygoda

Spichlerz

17 lipca
Piątek z Waldemarem Kućką

Stary Rynek

17 lipca
Przyjdź na zakupy i wróć z pięknym albumem / NoVa Park

Centrum Handlowe NoVa Park

20–24 lipca
Przyjaciele Gorzowa – wirtualne półkolonie dla dzieci

Online

10–14 sierpnia
Wakacyjne warsztaty edukacyjne Muzealny miszmasz

Spichlerz

17–21 sierpnia
Przyjaciele Gorzowa – wirtualne półkolonie dla dzieci

Online
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8 września
75 lat gorzowskiego muzeum

Dożywotni bezpłatny bilet wstępu do wszystkich filii Muzeum Lubuskiego 
oraz albumy Waldemara Kućki spacer po Gorzowie na pamiątkę dla wszyst-

kich noworodków, które przyszły na świat w gorzowskim szpitalu
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

12 września
Nocny Szlak Kulturalny

Wystawa czasowa 75 lat Miasta – początki gorzowskiej kultury
Kurator wystawy: Agnieszka Dębska

Stary Rynek

12 września
Nocny Szlak Kulturalny

Wystawa czasowa Wiesław Strebejko – 1945–1994
Kurator wystawy: Krzysztof Jędrzejczak

Spichlerz

19 września
Uroczyste otwarcie Muzeum Grodu Santok po generalnym remoncie

Otwarcie wystawy stałej Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa, wystawy 
czasowej Historia Santoka zabytkami opowiedziana oraz promocja XIII tomu 

publikacji naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk „Origines Polonorum”, zatytułowanego Santok. Klucz i strażnica 

królestwa polskiego. Wyniki badań wykopaliskowych z lat 1958–1965.
Muzeum Grodu Santok

19 września
Wręczenie dr Małgorzacie Pytlak Odznaki Honorowej 

za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
Muzeum Grodu Santok

20 września
Piknik u Schroederów – pożegnanie lata

Zespół Willowo-Ogrodowy

22 września
Otwarcie dla zwiedzających wystawy sta-
łej Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa

Muzeum Grodu Santok
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1 października–31 grudnia
Prace modernizacyjne na wystawie Henryk Rodakowski  

„Album Pałahickie”: wymiana szyb chroniących 
akwarele, passe-partout oraz parkietu

Zespół Willowo-Ogrodowy

2 października
Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2020/2021

Wręczenie Lechowi Dominikowi Nagrody Kulturalnej 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Filharmonia Gorzowska

2 października
Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2020/2021

Wręczenie dr Małgorzacie Pytlak odznaki Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego: Zasłużony dla Kultury Polskiej

Filharmonia Gorzowska

7–11 października
III Gorzowski Tydzień Seniora / Miasto Gorzów Wielkopolski

13–31 października
Badanie opinii na temat oferty online Muzeum Lubuskiego 

im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Online

19 października
Umieszczenie wiechy na budynku Zagrody Młyńskiej – 

zakończenie prac konstrukcyjnych
Zagroda Młyńska w Bogdańcu

5 listopada
Prezentacja filmu oraz broszury Dziedzictwo kulturowe 

gminy Deszczno i gminy Lubiszyn. Zabytki ruchome, kategorie 
i przykłady / Stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów

Zespół Willowo-Ogrodowy

7 listopada
Zamknięcie muzeum dla zwiedzających z powodu pandemii koronawirusa

7–15 listopada
Akcja Mamy Niepodległą!

Zespół Willowo-Ogrodowy



Kalendarium� 191

11 listopada
Wystawa czasowa Broń pancerna w modelach pojazdów wojskowych

Kurator wystawy: Jan Zalewski
Spichlerz/online

16 listopada
Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym

Zespół Willowo-Ogrodowy

6 grudnia
Rozpoczęcie zapisów na warsztaty online Czar Bożego Narodzenia 

i Bożonarodzeniowe ozdabianie w ramach świątecznej oferty edukacyjnej 
dla grup zorganizowanych  

Online

6 grudnia
Film Czar Bożego Narodzenia w Muzeum Lubuskim

Online/YouTube

6–30 grudnia
Akcja Udekoruj z nami choinki w muzealnym ogrodzie!

Zespół Willowo-Ogrodowy

11 grudnia
Wystawa czasowa PRL oczami Waldemara Kućki

Kurator wystawy: Lech Dominik
Spichlerz/online

18 grudnia
Wydanie drugiego tomu publikacji „Custodia. Rocznik Muzeum 

Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”

Rok 2020 w liczbach
• 7967 zwiedzających
• 153 dni zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa
• 6 wystaw czasowych
• 1 nowa wystawa stała
• 4 drukowane publikacje w 4550 egzemplarzach
• 1168 uczestników 69 lekcji i warsztatów muzealnych
• 2341 zdigitalizowanych obiektów
• 157 000 odsłon strony internetowej
• 378 polubień profilu na Facebooku (w sumie 2896 polubień)
• 393 opublikowane posty na Facebooku
• 50 filmów umieszczonych w serwisie YouTube
• 4027 wyświetleń filmów w serwisie YouTube
• 23 nowe subskrypcje kanału Muzeum Lubuskiego w serwisie YouTube



Wybitny gorzowski muzealnik i historyk regionu urodził się w Zbąszyniu 21 
stycznia 1944 roku, jako syn Henryka i Stefanii. Jego rodzina od wielu poko-
leń związana była z Wielkopolską i tradycjami powstańczymi. Tam, w ro-
dzinnej miejscowości, rozpoczął edukację, którą kontynuował w Liceum 
Ogólnokształcącym w Wolsztynie. Po maturze w 1962 roku zaczął pracować 
w Brodach Poznańskich jako nauczyciel. Po roku pracy w szkole rozpo-
czął studia historyczne w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, a następ-
nie kontynuował je na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale 
Historyczno-Filozoficznym. Studia te ukończył w 1971 roku. 

Równocześnie uczył w  szkole w  Now ym Tomyślu, a  następnie  
w Zbąszyniu, w tej samej szkole, w której sam był uczniem. W Zbąszyniu 
zaczęła się przygoda Zdzisława Linkowskiego z muzealnictwem. Będąc na-
uczycielem, zorganizował w Zbąszyniu oddział PTTK, który zajmował się 
prowadzeniem Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej. 

Po studiach podjął pracę w  Świebodzinie jako kierownik Wydziału 
Kultury w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Zorganizował drugie 
w swoim życiu muzeum – Muzeum Regionalne Ziemi Świebodzińskiej. 
Kolejnym etapem kariery zawodowej Linkowskiego była Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Zielonej Górze, którą opuścił w 1975 roku, aby objąć stano-
wisko dyrektora muzeum w Gorzowie Wielkopolskim.

W 1975 roku w wyniku przeprowadzonej w kraju reformy powstało wo-
jewództwo gorzowskie, co nie pozostało bez wpływu na strukturę muze-
alnictwa. Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim, które dotychczas miało 
charakter miejski, zgodnie z nowymi regulacjami przekształcone zosta-
ło w muzeum okręgowe. To spowodowało, że zyskało zasięg regionalny, 

Aleksandra�Widziak,�Małgorzata�Pytlak

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, 
Gorzów Wielkopolski

Zdzisław Kazimierz Linkowski – 
biografia
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podporządkowując sobie nieformalnie, czyli w  sposób ograniczony je-
dynie do doradztwa merytorycznego, muzea w: Barlinku, Dobiegniewie, 
Drezdenku, Międzychodzie i  Myśliborzu. Zmiana statusu była również 
związana z większymi środkami finansowymi. Możliwości te starał się 
wykorzystać dyrektor Linkowski, dążąc m.in. do zwiększenia liczby posia-
danych muzealiów oraz kładąc nacisk zarówno na kupno nowych obiek-
tów, jak i pozyskiwanie poprzez eksploracje terenowe. Szczególnie istotne 
przy zdobywaniu nowych obiektów było dla Linkowskiego to, aby rozbu-
dować już istniejące kolekcje i doprowadzić do tego, aby zbiory te określały  
tożsamość gorzowskiego muzeum. 

Jedną z największych części muzealiów w zbiorach gorzowskiego mu-
zeum stanowiły przedmioty cynowe oraz rzemiosło artystyczne, na które 
Zdzisław Linkowski zdecydowanie postanowił położyć nacisk przy two-
rzeniu profilu eksponatów. Poszerzanie zakresu oraz idące za tym zwięk-
szanie liczebności zbiorów umożliwiły Linkowskiemu przeprowadzenie 
zmiany organizacji muzeum, wskutek czego powstała struktura wie-
lodziałowa. To z kolei nieodzownie wiązało się z koniecznością zwięk-
szenia kadry zarówno merytorycznej, jak i  technicznej. Rozrastająca 
się liczba muzealiów i  powiększająca kadra stanowiły kolejne wyzwa-
nie dla Linkowskiego: konieczne było pozyskanie nowych budynków  
na rzecz działalności muzeum.

To dzięki staraniom dyrektora muzeum i dobrej współpracy z ówcze-
snym naczelnikiem gminy Santok udało się w 1978 roku uroczyście otwo-
rzyć, adaptując w  tym celu budynek przy starej przeprawie promowej, 
nowy oddział – muzeum w Santoku. Był to pierwszy pozamiejski oddział 
gorzowskiego muzeum. W nowej siedzibie utworzono stałą ekspozycję po-
święconą wyłącznie dziejom Santoka i wykopaliskom z grodu santockiego. 
Linkowski zakładał również, jako kolejny etap rozwoju muzeum w Santoku, 
stworzenie w przestrzeni otwartej rezerwatu historyczno-przyrodniczego. 
Z pewnością nie doszłoby do otwarcia oddziału w Santoku, gdyby nie to, iż 
Linkowski traktował z ogromną powagą rangę tego miejsca w kontekście 
historycznym, a także stricte archeologicznym.

Równolegle do prac związanych z  organizacją oddziału w  Santoku 
Linkowski był również zaangażowany w kształtowanie nowych placówek 
muzealnych w: Barlinku, Słońsku, Myśliborzu, Drezdenku i Dobiegniewie.

Zwiększała się ponadto liczba zbiorów etnograficznych, w takim stop-
niu, że potrzebne było dla nich nowe miejsce. Linkowski pozyskał takowe 
w poszkolnym budynku we wsi Krzyszczynka, gm. Bogdaniec.

Na rzecz rozwijającego się Działu Etnografii, pomimo pogarszającej się 
sytuacji finansowej, udało się nabyć charakterystyczny dla architektu-
ry Doliny Dolnej Warty zabytkowy szachulcowy młyn górny w Bogdańcu. 
Pierwotne plany dyrektora Linkowskiego zakładały utworzenie muzeum na 
wolnym powietrzu na blisko 40 hektarach terenu przylegającego do młyna, 
jednakże zamysł ten okazał się niemożliwy do zrealizowania i w 1984 roku 
w młynie utworzono Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej.
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Najpoważniejsza i przełomowa była decyzja o przejęciu i rewaloryzacji 
zabytkowego, pochodzącego z drugiej połowy XVIII wieku, nadwarciań-
skiego spichlerza. Muzeum pod rządami Linkowskiego w 1975 roku zwró-
ciło się do Pracowni Konserwacji Zabytków w Szczecinie o opracowanie do-
kumentacji historyczno-architektonicznej, otwierającej furtkę do przejęcia 
zabytkowego obiektu. W 1979 roku rozpoczęły się prace remontowe, które 
trwały 10 lat. Ambitny plan przywrócenia świetności zabytkowego spichle-
rza spotykał się często z krytyką. Linkowski sam wspomina o tym, że zmu-
szony był zatrudnić dozorców do opieki nad pustym budynkiem, ze względu 
na pogróżki podpalenia „pruskiej budy”. Nie ostudziło to jednak jego za-
pału i determinacji. Pomimo trudności na wielu płaszczyznach kontynu-
ował prace rewitalizacyjne. W dniu uroczystego otwarcia, 31 stycznia 1989 
roku, dyrektor Linkowski został uhonorowany przez obecnego na otwarciu 
wiceministra kultury i sztuki złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. 
Było to bezsprzecznie docenieniem ogromu pracy i zaangażowania, które 
Linkowski włożył w rozwój muzeum i ratowanie zabytkowego spichlerza.

Spichlerz stał się miejscem dla gromadzonej pod kierownictwem 
Linkowskiego bogatej i unikatowej kolekcji, głównie malarstwa, ale też 
rzeźby, która nazwana została „Krąg Arsenału”. Linkowski podkreśla dzi-
siaj, że sztuka ta, ze względów głównie politycznych, w ówczesnych re-
aliach nie miała szans na wystawianie w stolicy, jednak, dzięki dobrym  
relacjom z ministerstwem kultury dyrektor Linkowski pozyskiwał corocz-
nie środki na zakup kolejnych prac, tym samym istotnie wzbogacając cen-
ną kolekcję. Pozwoliło to na zgromadzenie jednego z większych w tamtych 
czasach zbiorów sztuki współczesnej w Polsce.

Nowa filia muzeum stała się także miejscem dla kontynuowania corocz-
nych Sesji Medalierskich, które zawsze przyciągały, znamienite i czołowe 
nazwiska związane z tą dziedziną, w tym gości z zagranicy. Było to jedyne 
tego typu wydarzenie w skali kraju. Dziś Linkowski z dużym żalem mówi, 
że tradycja ta została ze względów finansowych porzucona.

Ówczesnemu dyrektorowi przyszło się zmierzyć z  realiami trudne-
go okresu w kraju. Wprowadzenie stanu wojennego bardzo mocno wyha-
mowało plany i rozpoczęte już działania na rzecz rozwoju muzeum. Nie 
zablokowało ich jednak całkowicie. Warto w tym miejscu nadmienić, iż 
Linkowski nawet w tamtym, burzliwym ze względów politycznych, okre-
sie wykazywał się dużą wyrozumiałością i troską o pracowników muzeum. 
Pomimo silnych nacisków ówczesnych władz w muzeum pracę kontynu-
owało wielu działaczy „Solidarności”1.

Koniecznie trzeba również wspomnieć o znaczącym wkładzie Zdzisława 
Linkowskiego w opracowywanie historii regionu. Do dziś zajmuje się on 
działalnością w tym zakresie. Jest autorem wielu książek, opracowań i ar-
tykułów traktujących o kulturze i historii regionu. Jego szerokie kręgi zain-
teresowań i wiedza zasługują na uznanie oraz szacunek. Z pewnością będą 

1� Zdzisław�Linkowski�doskonale�pamięta�wszystkich�działaczy�Solidarności,�którzy�pracowali�
w�muzeum.�Prosił�jednak,�aby�nie�wymieniać�ich�nazwisk.
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nieodzownym źródłem informacji dla przyszłych pokoleń i pozwolą na dal-
sze eksplorowanie pokładów historii.

Wszystkie podjęte przez Linkowskiego działania bezsprzecznie przy-
czyniły się do rozwoju muzeum i nadania mu wyraźnego kształtu, utrzy-
manego praktycznie bez zmian do dziś.

Warto pamiętać również, że to pełniący funkcję dyrektora Zdzisław 
Linkowski doprowadził podczas obchodów 50-lecia muzeum do zmiany 
jego nazwy na tę, którą funkcjonuje do dzisiaj, i powołania patrona, czyli – 
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. 

Poza działalnością zawodową zawsze wykazywał dużą aktywność w ży-
ciu zarówno społeczno-kulturalnym, jak i  politycznym. Był członkiem 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a  następnie należał do Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Może szczycić się członkostwem, a na-
wet założycielstwem takich stowarzyszeń, jak: Gorzowskie Towarzystwo 
Kultury, Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół 
Archiwum i Zabytków Przeszłości w Gorzowie czy Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze – oddział w  Zbąszyniu. Działał również 
w Związku Harcerstwa Polskiego, wspomnianym Polskim Towarzystwie 
Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Towarzystwie Historycznym, 
Lubuskim Towarzystwie Naukowym oraz Bundesarbeitsgemeinschaft 
Landsberg/Warthe Stadt Und Land e.V (BAG) i  innych. Jest także  
członkiem Komisji ds. Nazewnictwa Komunalnego przy prezydencie  
Gorzowa Wielkopolskiego.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się ponadto heraldyka. Jest auto-
rem herbów Santoka, Bogdańca, zrekonstruował też herb Górzycy i Ośna 
Lubuskiego.

Za zasługi na rzecz muzealnictwa i historii regionu Zdzisław Linkowski 
został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony.Jednak uznał, że nie ma po-
trzeby prezentowania pozostałych nagród niż te wyżej wymienione.

W 1971 roku ożenił się z Wandą z domu Dolata. Ma dwie córki, Biankę 
i Emilię, oraz pięcioro wnucząt. Obecnie państwo Linkowscy mieszkają 
w Dankowie.

Podsumowując swoje 27 lat pracy na stanowisku dyrektora muzeum, 
Linkowski mówi, że może uznać je za satysfakcjonujące pod względem za-
wodowym. Udało mu się osiągnąć wiele założonych celów. Z nieukrytą sa-
tysfakcją podkreśla, że podczas jego urzędowania na stanowisku dyrektora 
zbiory muzeum w Gorzowie Wielkopolskim udało się powiększyć tysiąc-
krotnie, co jest bez wątpienia imponującą wartością. 
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Chronologiczny wykaz ważniejszych publikacji  
Zdzisława Linkowskiego:
Nie czas na komplementy: rozmowa przy okrągłym stole, „Nadodrze”, 1976,  

nr 10.
Górzyca, druga stolica Ziemi Lubuskiej, „Ziemia Gorzowska”, 1978, 

[październik].
Bibliofil z Międzychodu, „Ziemia Gorzowska”, 1978, [marzec].
Drezdenecka twierdza, „Ziemia Gorzowska”, 1978 [listopad].
„O  pół do jedenastej otworzono morderczy ogień kartaczy i  muszkietów...”: 

Kunowice 1759 – największa bitwa w  historii Ziemi Lubuskiej, „Ziemia 
Gorzowska”, 1983, nr 31.

Jan Daniel Andrzej Janocki (1720-1786), „Ziemia Gorzowska”, 1984, nr 48,  
dod. Konfrontacje.

Gorzowskie cmentarze, „Ziemia Gorzowska”, 1984, nr 44.
Choszczno, „Ziemia Gorzowska”, 1984, nr 39, dod. Konfrontacje.
Metzig Jan Chryzostom Henryk, „Ziemia Gorzowska”, 1984, nr 26,  

dod. Konfrontacje.
Gorzowski oddział PTH, „Ziemia Gorzowska”, 1984, nr 30, dod. Konfrontacje.
Wyspa Krowiego Grodu w  Gorzowie, „Ziemia Gorzowska”, 1984, nr 43,  

dod. Konfrontacje.
Wiosna na rumowisku i inne wspomnienia pionierów, red. Zdzisław Linkowski, 

Mieczysław Miszkin, Gorzów Wielkopolski 1987.
Siedziba biskupów lubuskich w  Górzycy w  świetle badań archeologicznych, 

„Colloquia Lubuskie”, Ośno Lubuskie 1989.
Gorzów według sztychu Meriana, „Trakt”, 1991, nr 2.
Frankfurcki Uniwersytet „Viadrina”, „Trakt”, 1991, nr 1.
Skwierzyna 1945-1990, „Trakt”, 1992, nr 3.
Pobojowisko bitwy kunowickiej w  świetle badań terenowych, „Rocznik 

Lubuski”, t. 16, 1992.
Dąbroszyn sentymentalny, „Trakt”, 1992, nr 4.
Dom nad Wartą (powrót do źródeł tradycji), „Za Oknem”, 1994, nr 4.
Muzeum w  Gorzowie Wlkp., „Nadwarciański Rocznik Historyczno- 

-Archiwalny”, 1994, nr 1.
Dawniej w katedrze, „Za Oknem”, 1994, nr 2.
Słońskie kalendarium, „Trakt”, 1994, nr 6.
Tryptyk z katedry, „Za Oknem”, 1994, nr 1.
Joannici – zakon rycerzy i szpitalników, „Trakt”, 1994, nr 6.
Muzeum Martyrologii Więzienia „Sonnenburg” w Słońsku, „Trakt”, 1994, nr 6.
Słońskie kalendarium, „Trakt”, 1994, nr 6.
Wydawnictwa niemieckich ziomkostw z  terenu naszego województwa..., 

„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1995, nr 2.
Ważniejsze publikacje Muzeum w Gorzowie Wlkp., „Nadwarciański Rocznik 

Historyczno-Archiwalny”, 1995, nr 2.
Mocno skrócony opis dziejów kultury w Gorzowie, „Trakt”, 1996, nr 9.
Kunersdorf, „Trakt”, 1997, nr 10/2. 
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Dawne widoki Gorzowa, red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 1997.
Rzeka, mosty i drogi, „Almanach gorzowski: 1998: kalendarz terminowy”, 

1997.
Dawny, dawniejszy..., „Almanach gorzowski: 1998: kalendarz terminowy”, 

1997.
Tadeusz Szczurek – archeolog i  numizmatyk, „Nadwarciański Rocznik 

Historyczno-Archiwalny”, 2004, nr 11.
Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, red. Zdzisław 

Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.
Znamienici obywatele miasta – Landsberczycy – Wilhelm Ogoleit, [w:] Księga 

pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, 
Gorzów Wielkopolski 2000.

Znamienici obywatele miasta – Landsberczycy – Friedrich Ernst Daniel 
Schleiermacher, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.

Katedralny kościół Mariacki, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.

Kościół Zgody, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  
red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.

Spichlerze, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  
red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.

Dawne dzielnice, ulice i place miasta – Nowe Miasto, [w:] Księga pamiątko-
wa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, Gorzów 
Wielkopolski 2000.

Dawne dzielnice, ulice i place miasta – ulice i place Starego Miasta, [w:] Księga 
pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, 
Gorzów Wielkopolski 2000.

Dawne dzielnice, ulice i place miasta – ulice i place przedmieść, [w:] Księga 
pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, 
Gorzów Wielkopolski 2000.

Gorzów gotycki, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  
red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.

Cmentarze, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  
red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.

Reformacja i  protestanci, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000.

Przyczynki do krajobrazu kulturowego Nowej Marchii, „Zeszyty Naukowe. 
Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie”, 2006, nr 4.

Kurt Aurig (1983-1957): der Landsberger fotograf – gorzowski fotograf, Matthias 
Lehmann, Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2007.

Kanwa dla świebodzińskiego muzeum: wspomnienia i anegdoty, Świebodzin 
2017.
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