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Ewa Pawlak
Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
w Gorzowie Wielkopolskim

Muzeum to my wszyscy!

Gdy rok temu po wieloletniej przerwie prezentowaliśmy Państwu pierwszy
numer rocznika „Custodia”, byliśmy dumni, że projekt ten, pomimo wielu
trudności, udało nam się doprowadzić do końca. Tej satysfakcji współtowarzyszyła refleksja, pojawiły się wnioski i samokrytyka, dostrzeżone zostały
błędy, których nie wychwycono na etapie redakcji. Po roku jesteśmy mądrzejsi,
bogatsi o doświadczenie i silniejsi, by realizować wytyczone cele. Przyświeca
nam nasza misja i świadomość, że to, co robimy, ma głęboki sens, bo pracujemy dla Was – naszych odbiorców, czytelników, zwiedzających.
Do drugiego numeru rocznika zaprosiliśmy ekspertów zewnętrznych
zajmujących się na co dzień pracą naukową i badawczą oraz realizujących ambitne projekty, z których wszyscy czerpiemy. Jesteśmy zaszczyceni, że na łamach naszej publikacji będą mogli Państwo przeczytać artykuły
dr Kingi Zamelskiej-Monczak z poznańskiego oddziału PAN, współpracującej z naszym muzeum w Santoku, prof. Krzysztofa Stefaniaka, paleozoologa
z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmującego się słynnym gorzowskim nosorożcem Stefanią, czy dra Jarosława Lewczuka i Henryka Kustosza, którzy podzielili się wynikami badań we wnętrzu remontowanego po pożarze kościoła
katedralnego w Gorzowie.
Działalność muzealna w 2019 roku była bardzo intensywna. Rozpoczęliśmy
dwie bardzo ważne inwestycje w naszych filiach w Bogdańcu i w Santoku,
dzięki którym muzea tam zlokalizowane są gruntownie remontowane i zyskają nowe aranżacje wystaw. Działalność wystawiennicza i wydawnicza znalazła
uznanie nie tylko u naszych odbiorców i sympatyków. Album pt. Waldemara
Kućki spacer po Gorzowie został nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Literackim
za najlepszą publikację naukową, a kilku muzealników za swoje osiągnięcia
otrzymało wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
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Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. To nas motywuje do dalszego rozwoju, podnoszenia jakości naszej pracy i poszukiwania nowych, atrakcyjnych form jej popularyzowania – z pasją, entuzjazmem
i otwartością.
Dzięki nieustannemu dialogowi z Państwem każdego dnia dowiadujemy się
o Was i o nas samych czegoś nowego. To pozwala nam odpowiadać na bieżąco
na oczekiwania oraz projektować naszą działalność w zgodzie z celami statutowymi i jednocześnie potrzebami naszego otoczenia.
Zapraszam do lektury i dialogu, bo muzeum to my wszyscy!

Artykuły

Krzysztof Stefaniak, Adam Kotowski, Urszula Ratajczak i in.
Zakład Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław i in.

Odkrycie i badania szkieletu
nosorożca Stephanorhinus
kirchbergensis (Jäger, 1839)
z Gorzowa Wielkopolskiego wraz
z unikalnym zespołem osadów
Entdeckung und Untersuchung des Nashornskeletts Stephanorhinus
kirchbergensis (Jäger, 1839) aus Gorzów Wielkopolski samt
dem einzigartigen Sedimentensatz
Discovery and research of the rhinoceros skeleton Stephanorhinus
kirchbergensis (Jäger, 1839) from Gorzów Wielkopolski together
with a unique set of sediments

Słowa kluczowe:
kopalne jeziora, geologia, paleontologia i paleobotanika,
paleoekologia, plejstocen, Gorzów Wielkopolski, Polska
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Abstrakt
W pracy opisano unikalne znalezisko z Gorzowa Wielkopolskiego (Polska): szkielet
nosorożca Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839), pochodzący z interglacjału
eemskiego, wraz z kompleksem osadów, datowanych na koniec środkowego plejstocenu i górny plejstocen, a także towarzyszącymi szczątkami zwierząt i roślin.
Kurzbesprechung
In dem Beitrag wurde ein besonderer Fund aus Gorzów Wielkopolski (Polen) beschrieben: Das Skelett des Nashorns Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839)
aus der Eem-Warmzeit, mit einem Satz von Sedimenten, die auf das Ende des mittleren Pleistozän und das obere Pleistozän datiert wird, und mit begleitenden Tierund Pflanzenüberresten.
Abstract
The paper describes a unique find from Gorzów Wielkopolski (Poland): the rhino
skeleton Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839), originating from the Eemian
interglacial, together with a complex of sediments dated to the end of the Middle
Pleistocene and Upper Pleistocene, as well as accompanying remains of animals
and plants.

Krzysztof Stefaniak, Adam Kotowski, Urszula Ratajczak i in., Odkrycie i badania szkieletu…17

Wstęp

W

e wstępie pragniemy przypomnieć czytelnikom w kilku zdaniach historię odkrycia szkieletu wymarłego nosorożca Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) z Gorzowa Wielkopolskiego. Odkrycia tego dokonano
przypadkowo w 2016 roku.
Na profil osadów paleojezior jako pierwsi natrafili geolodzy Dolnośląskiego
Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego we Wrocławiu. Poinformowano ich także o znalezieniu kości dużego zwierzęcia. Szczątki te występowały w obrębie osadów pozostałych po kompleksie dwóch dużych zbiorników jeziornych. Zostały odsłonięte podczas budowy kolejnego pasa trasy S3 w Gorzowie Wielkopolskim
(w pobliżu węzła drogowego Gorzów Wielkopolski Zachód). Zorganizowano
w sumie kilka wyjazdów badawczych, nie tylko pracowników Państwowego
Instytutu Geologicznego, ale także pracowników Instytutu Botaniki PAN
im. W. Szafera w Krakowie oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Szczecińskiego. Szkielet nosorożca został wydobyty w czasie dwudniowej
ekspedycji przez Janusza Badurę, Bogusława Przybylskiego, Krzysztofa
Urbańskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego we Wrocławiu oraz Urszulę Ratajczak i Krzysztofa
Stefaniaka z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace były
bardzo trudne, gdyż działaliśmy pod presją czasu i zagrożenia, że nie zdołamy wydobyć wszystkich kości, które później mogą zostać zniszczone w trakcie
trwających prac budowlanych. Niestety, mimo naszych zabiegów nie udało się
zatrzymać budowy na tak długo, żeby przeprowadzić normalne wykopaliska.
Uzyskaliśmy w tych warunkach wsparcie w postaci koparki – użyczonej przez
Jerzego Połomskiego z firmy Promost. Dzięki temu z pomocą Piotra Połomskiego
i operatora Jarosława Łyczewskiego wydobyto ponad 100 kości nosorożca wraz
z kompletną czaszką i 24 zębami, a także kość śródręcza daniela zwyczajnego.
Okazało się niestety, że czaszka została zgnieciona przez nacisk wyżej leżących osadów, w związku z czym nie zdołano wydobyć jej w całości.
Najważniejszym atutem naszego odkrycia jest kontekst geologiczny. Udało
się pobrać liczne próbki z osadów otaczających szkielet, jak również z osadów
paleojezior. Zawarte w nich szczątki drobnych zwierząt i planktonu, ziarna pyłku czy nasiona roślin pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, w jakich warunkach żył nosorożec i jak dawno temu wpadł do jeziora. Pierwsze prace polegały
na zabezpieczeniu i preparacji znalezionych szczątków. Rozpoczęto też badania
samych osadów i żmudną preparację zawartych w nich szczątków, a także ich
wstępną identyfikację i interpretację. W roku 2017 udało się uzyskać fundusze
na badania z Narodowego Centrum Nauki – tytuł projektu: „Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych” (2017/25/B/ST10/00111). Projekt
zainicjowano w roku 2018, a na jego realizację przewidziano trzy kolejne lata.
Dzięki temu do badań tego unikatowego znaleziska zorganizowany został
liczny zespół badaczy, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (Hiszpania,
Włochy, Niemcy, Rosja).
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Wyniki badań
Od początku projekt ma charakter interdyscyplinarny. Naszym celem jest
odtworzenie zmian i rekonstrukcja środowiska przyrodniczego, w którym
żył nosorożec. Jak już wspomniano, osady jeziorno-bagienne ze stanowiska
w Gorzowie Wielkopolskim są bardzo cenne dla szerokiego grona badaczy,
zarówno biologów, jak i tych reprezentujących nauki o Ziemi. W trakcie badań
udało się pobrać olbrzymią liczbę próbek osadów, które zostały poddane różnorodnym analizom laboratoryjnym. Są w nich bowiem zawarte informacje
o zmianach środowiskowych obejmujących ostatnie 140 000 lat.
Najgłębiej leżą osady przedostatniego zlodowacenia. Nad nimi położone są
osady najstarszego jeziora, które tworzyły się w krótkim, lecz bardzo ciepłym
okresie tzw. interglacjału eemskiego. Na nich leżą osady torfowe, reprezentujące okres chłodny, który przypada na czas stopniowego spłycania i w końcu
zaniku jeziora. Na miejscu już zapełnionego osadami jeziora, przypuszczalnie
w nieco cieplejszym, interstadialnym okresie, powstał drugi zbiornik jeziorny, który również z czasem uległ przekształceniu w drugie torfowisko. Osady
paleojezior zostały następnie zakryte przez wielometrowy nadkład osadów
pochodzących z okresu transgresji i zaniku ostatniego zlodowacenia.
W ramach projektu wykonano analizy geologiczne i geochemiczne, które pozwolą na szczegółową rekonstrukcję warunków panujących w basenach jeziornych, a także na poznanie ich ewolucji od powstania do zaniku.
Uzyskane wyniki dostarczą informacji o przemianach klimatu i środowiska
przyrodniczego zarówno w otoczeniu stanowiska, jak i w skali kontynentalnej. Ważną część badań będą stanowiły analizy izotopowe osadów, muszli
mięczaków i szczątków kostnych. Pomogą one odtworzyć warunki środowiskowe i zmiany klimatu w zbiornikach jeziornych oraz w ich otoczeniu
w czasie sedymentacji osadów. Postaramy się także określić zmiany paleotemperatur, które panowały w okresie tworzenia się tych jezior, opierając
się na lipidach zachowanych w osadach jeziornych. Wszystkie te badania są
bardzo ważne, ponieważ dostarczą nam informacji o zmianach klimatu od
okresu bardzo zimnego – schyłek zlodowacenia – przez klimat ciepły (cieplejszy niż dziś) w okresie interglacjału eemskiego, przez wahania klimatu
do bardzo zimnego w czasie ostatniego zlodowacenia po czasy współczesne.
Ma to znaczenie dla oceny tego, co dzieje się dziś w warunkach postępującego
gwałtownego ocieplenia.
Podjęte zostały próby datowania osadów za pomocą oznaczeń ich wieku
metodą OSL, metodą izotopów kosmogenicznych oraz metodą radiowęglową.
Pozwoliło to na określenie ram chronologicznych czasu akumulacji osadów.
Najstarsze datowania sięgały ponad 140 000 lat wstecz. Strop najmłodszych
torfów miał ponad 30 000 lat. Najmłodsze datowania uzyskane zostały z osadów holoceńskich i miały ponad 4000 lat. Jak na razie mimo podjętych prób
nie udało się nam – z powodu złego stanu kości – wykonać bezpośredniego
datowania szkieletu nosorożca.
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Jak wspomniano, jezioro i jego otoczenie zamieszkiwało wiele organizmów, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Na przestrzeni kilku tysięcy lat,
których historia zapisana jest w osadach jeziornych i torfowiskowych, klimat
i środowisko zmieniały się kilkukrotnie, a wraz z nimi zmianie ulegały szata
roślinna i skład gatunkowy zwierząt zamieszkujących jezioro. Odtworzenie
wszystkich tych zmian umożliwią analizy paleobotaniczne i paleozoologiczne wykonywane z wysoką rozdzielczością. Zamierzamy szczegółowo zbadać
szczątki mikroorganizmów roślinnych takich jak glony, okrzemki, ameby
skorupkowe i ich różnorodne pozostałości. Wyniki tych badań pozwolą na rekonstrukcję wahań poziomu wody i produktywności jezior, a także ich ewolucji. Organizmy roślinne, jak wiemy, stanowią pokarm dla roślinożerców, którymi z kolei żywią się zwierzęta – stąd ich duże znaczenie.
Bardzo ważne są badania paleobotaniczne zarówno pyłków, jak i większych szczątków roślinnych, np. nasion, owoców, igieł czy liści (tzw. makroszczątków). Przyczynią się one do odtworzenia historii roślinności regionalnej i lokalnej oraz rekonstrukcji paleośrodowiska, panującego wówczas klimatu; pozwolą też na określenie czasu trwania obu zbiorników jeziornych,
poprzez śledzenie ich rozwoju od powstania aż do zaniku, a także scharakteryzują szatę roślinną w czasie bytowania nosorożca i daniela.
Oprócz organizmów roślinnych jezioro zamieszkiwał bogaty zespół organizmów zwierzęcych. Mieliśmy do czynienia, jak zawsze w takim przypadku,
z drabiną troficzną. Istnienie mikroorganizmów roślinnych i ich dostępność
stwarzały warunki do rozwoju planktonu zwierzęcego, który mógł być pokarmem dla większych bezkręgowców oraz dla kręgowców, w tym wypadku ryb.
Znalezione zostały szczątki drobnych skorupiaków – wioślarek (Cladocera).
Stanowią one liczny i bardzo ważny składnik planktonu zwierzęcego. Zmiany
charakteru ich zespołów pozwolą również odtworzyć zmiany klimatu, produktywności jeziora, warunków temperaturowych i hydrologicznych oraz
pH wody, a także zmiany występowania planktonożernych ryb i roślin wodnych. W osadach tych kopalnych jezior znaleziono też szczątki larw muchówek ochotkowatych (Chironomidae), które stanowią, podobnie jak wioślarki,
bardzo ważny składnik planktonu zwierzęcego i są podstawowym pokarmem
wielu ryb i innych organizmów. W paleoekologii zmiany w ich zespołach wykorzystuje się do rekonstrukcji panujących w przeszłości temperatur. Co ciekawe, w osadach jeziornych i torfowych zostały znalezione także fragmenty
chrząszczy, które są bardzo użyteczne w rekonstrukcjach dawnych środowisk.
Ostatnia grupa zwierząt bezkręgowych występujących w badanym zbiorniku jeziornym i zachowanych w osadach to mięczaki, które są bardzo czułymi
wskaźnikami zmian cech środowiska. Na koniec prowadzone są szczegółowe
analizy szczątków kopalnych ssaków: nosorożca i daniela. Jak wspomniano
powyżej, znalezione szczątki kostne zostały zabezpieczone i przewiezione
do Zakładu Paleozoologii. Tam wszystkie kości oczyszczono i częściowo zakonserwowano. Oprócz wydobytych wcześniej kości piszczelowej, piętowej
i skokowej, kilku fragmentów żeber oraz czterech kręgów piersiowych znaleziono większość kości obu kończyn, prawie cały odcinek szyjny kręgosłupa,
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większość kręgów odcinka piersiowego, niemal wszystkie żebra, mostek
(który jest u nosorożców delikatny i stanowi bardzo rzadkie znalezisko), kość
krzyżową, miednicę, większość brakujących dotąd elementów prawej tylnej
kończyny oraz, co jest najcenniejsze, czaszkę z pełnym uzębieniem. Niestety,
brakuje kości lewej tylnej kończyny, kilku kręgów piersiowych, kręgów lędźwiowych i ogonowych. Część kości i czaszka są bardzo silnie uszkodzone,
np. lewa kość ramienna została przewiercona w czasie budowy drogi – stąd
wymagają one poważnych rekonstrukcji.

Dotychczas uzyskane wyniki badań
Badania geologiczne skarpy drogowej ujawniły obecność kilku różnowiekowych serii osadów1. Najstarszymi były piaski i żwiry wodnolodowcowe (glacifluwialne) złożone przez rzeki roztopowe wypływające z wytapiającego się
lądolodu Warty, ostatniego ze zlodowaceń środkowopolskich. Na tych utworach leżała miąższa seria osadów jeziornych – gytii węglanowej o zróżnicowanej grubości. W jej obrębie znaleziono kości nosorożca, a w części stropowej
kość daniela. Dobry stan zachowania tych szczątków może wskazywać, że po
śmierci okaz szybko pogrążył się w osadach jeziornych, w których panowały
warunki beztlenowe, zabezpieczające przed rozkładem.
Badania tych osadów pozwoliły określić, że pierwsze jezioro rozwijało się
w klimacie ciepłym i było obficie zasilane przez wody gruntowe. Na podstawie
danych paleobotanicznych wiek tej serii osadów jeziornych możemy wiązać
z optimum interglacjału eemskiego2.
Nad pierwszą serią jeziorną leżała warstwa torfu, czyli osadu bagiennego, który rozwijał się w warunkach bardziej zimnego i bardziej suchego
klimatu; możliwe, że było tak chłodno, że rozwinęła się wieczna zmarzlina.
Potwierdzają to również dane paleobotaniczne, które wykazały m.in. obecność brzozy karłowatej – rośliny charakterystycznej dla tundry. Świadczy
o tym także stwierdzona w badaniach geochemicznych dość wysoka koncentracja rtęci, która jest obficie przyswajana z atmosfery przez niektóre rośliny
zimnolubne3.
Na warstwie torfu występują piaszczyste utwory deltowe (w części południowej tego profilu) i osady mineralno-organiczne (bardziej ku północy),
1 Janusz Badura, Dariusz Ciszek, Adam Kotowski, Bogusław Przybylski, Urszula Ratajczak,
Krzysztof Stefaniak, Krzysztof Urbański, Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela
(Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej,
„Przegląd Geologiczny”, t. 65, 2017, s. 219–226.
2 Kazimiera Mamakowa, Late Middle Polish Glaciation, Eemian and Early Vistulian vegetation at
Imbramowice near Wrocław and the pollen stratigraphy of this part of the Pleistocene in Poland,
„Acta Palaeobotanica”, t. 29, 1989, z. 1, s. 11–176.
3 Antonio Martínez-Cortizas, Xabier Pontevedra-Pombal, Eduardo García-Rodeja, Juan Carlos
Nóvoa-Muñoz, William Shotyk, Mercury in Spanish peat bog: Archive of climate change and
atmospheric metal deposition, „Science”, t. 284, 1999, s. 939–942; Christine L. Olson, Martin
Jiskra, Jeroen E. Sonke, Daniel Obrist, Mercury in tundra vegetation of Alaska: Spatial and
temporal dynamics and stable isotope patterns, „Science of the Total Environment”, t. 660,
2019, s. 1502–1512.
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charakterystyczne dla przepływowego jeziora okresowego, zasilanego głównie przez wody powierzchniowe wpływające od strony południowej, gdzie dziś
znajduje się szeroka Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka.
Na tej serii leży warstwa kredy jeziornej, stanowiącej pozostałość po drugim zbiorniku jeziornym. Kreda jeziorna powstawała w okresie polepszenia
warunków klimatycznych, wytopienia wiecznej zmarzliny i ponownego uruchomienia zasilania jeziora przez wody gruntowe, które były bogate w rozpuszczony węglan wapnia.
Na kredzie jeziornej zalega kolejna warstwa torfu, która – jak wynika
z uzyskanych dat radiowęglowych – tworzyła się około 40 000 lat temu. Osady
torfowe są częściowo zaburzone i zniszczone przez osady, które utworzył nasuwający się od północy lądolód skandynawski, do czego doszło w tzw. okresie
LGM, czyli maksimum ostatniego glacjału, około 20 000 lat temu 4 . Lądolód
ten pozostawił po sobie serię osadów glacjalnych i wodnolodowcowych, których grubość dochodzi tu do około 15 m.
W okresie gwałtownego ocieplenia pod koniec ostatniego zlodowacenia w wyniku topnienia grubych mas lodu na przedpolu lądolodu powstała
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka.
W pobliżu szczątków kości nosorożca występowały liczne szczątki małży i ślimaków, głównie wodnych. Najliczniejsze były dwie formy ślimaków:
zagrzebka pospolita Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) i zawójka pospolita
Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774), które są charakterystyczne dla płytkich
jezior z mulistym dnem, a brzeg w tej strefie był wolny od trzcin. Są to formy
ciepłolubne.

Badania szczątków kostnych nosorożca i daniela
Już wstępne analizy paleontologiczne doprowadziły nas do stwierdzenia, że
znaleziony szkielet nie należy do nosorożca włochatego Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1807), gatunku licznego w okresie plejstocenu na obszarze
Polski, żyjącego w jednym zespole faunistycznym z mamutem włochatym,
lecz do reprezentanta rodzaju Stephanorhinus (Kretzoi, 1942). Decydujące
w tym przypadku były widoczne na zębach i fragmentach czaszki cechy takie
jak charakterystyczne wykształcenie szkliwa, brak cementu czy też zatok na
górnych zębach policzkowych oraz kształt potylicznej części czaszki. W okresie końca środkowego i początku górnego plejstocenu występowało dwóch
przedstawicieli tego rodzaju: Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839), czyli
nosorożec Mercka, i Stephanorhinus hemitoechus (Falconer, 1868) – nosorożec wąskonosy. Na podstawie dokonanej już częściowej rekonstrukcji czaszki oraz porównania wymiarów i proporcji kości szkieletu pozaczaszkowego,
4 Karol Rotnicki, Ryszard K. Borówka, New data on the age of the maximum advance of the
Vistulian ice sheet during the Leszno Phase, „Quaternary Studies in Poland”, t. 9, 1990, s. 73–83;
Stefan Kozarski, Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja
geosystemu (~20 ka → 10 ka BP), „Dokumentacja Geograficzna”, t. 1, 1995, s. 82; Leszek Marks,
Timing of the Late Vistulian (Weichselian) glacial phases in Poland, „Quaternary Science
Reviews”, t. 44, 2018, s. 1–88.
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szczególnie kości śródręcza i śródstopia, udało się ostatecznie określić przynależność gatunkową nosorożca z Gorzowa do taksonu Stephanorhinus kirchbergensis, a także dość dokładnie zrekonstruować wymiary ciała tego okazu.
Miał on wysokość w kłębie szacowaną na ponad 1,8 m (jest to wysokość od
podłoża do punktu na ciele leżącego między łopatkami), wysokość zadu 1,6 m
oraz długość ciała od czubka nosa do nasady ogona pomiędzy 3,0 a 3,15 m.
Opierając się na starciu zębów, szacujemy jego wiek na ponad 35 lat, czyli
był to osobnik dojrzały. Na szkielecie stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe
w obrębie kręgosłupa, który był lekko skrzywiony. Na kości miednicy znaleziono ślad ugryzienia dużego drapieżnika. Jednocześnie na innych kościach
nie ma takich śladów i nie zostały one pofragmentowane, a zatem drapieżnik się nimi nie pożywił; na szczątkach kostnych nie ma też żadnych śladów
działalności człowieka.
Jak wyglądały ostatnie chwile jego życia czy ostatni posiłek? W ustaleniu tego pomogły nam badania paleobotaniczne. Już na samym początku
preparacji nosorożca odkryliśmy, że w zatokach zębowych występują jakieś
fragmenty roślin. Szczątki roślinne znaleźliśmy nie tylko w samym profilu
(warstwy torfów, pyłki, większe fragmenty roślin), lecz także w przestrzeniach zębowych. Bardzo prawdopodobne, że są to pozostałości jego ostatnich
posiłków. Stwarza to unikalne możliwości zbadania diety tego wymarłego
gatunku. Taka szczęśliwa sytuacja wystąpiła wcześniej tylko w przypadku
nielicznych znalezisk nosorożca włochatego i innych przedstawicieli rodzaju
Stephanorhinus. Oprócz pozostałości roślin stwierdzono także obecność osadu
jeziornego, który dostał się do przestrzeni wewnątrzzębowych już po śmierci
zwierzęcia. Paleobotanikom udało się oznaczyć w tym materiale fragmenty
należące do brzozy (Betula sp.), leszczyny (Corylus), grabu (Carpinus), a także, co było dla nas zaskoczeniem, jemioły (Viscum album). Wyniki tych badań
wskazują, że pożywieniem naszego nosorożca najprawdopodobniej mogły
być młode i nisko rosnące pędy, głównie leszczyny, grabu, brzozy i olszy,
występujące blisko jeziora, w zbiorowiskach łęgowych. Mógł on przyjść nad
jezioro i żerować na jego brzegu. W trakcie preparacji fragmentów miednicy
znaleźliśmy ślady ugryzień dużego drapieżnika (hieny jaskiniowej lub lwa jaskiniowego) – wyłącznie tam; nie stwierdzono śladów działalności człowieka
paleolitycznego. Bezpośrednia przyczyna śmierci nosorożca nie jest znana,
ale możemy przypuszczać, że ugryzienie powstało po śmierci zwierzęcia.
Badania paleobotaniczne osadu otaczającego szkielet wykazały, że w tym
czasie w jeziorze rósł rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), a w płytkich zatoczkach z szybko ogrzewającymi się wodami występowały jezierza
morska (Najas marina), płoczyniec (Brasenia sp.), grążel żółty (Nuphar lutea)
czy kotewka orzech wodny (Trapa natans). Na brzegach jeziora prócz drzew,
głównie liściastych, rosła roślinność typowa dla siedlisk szuwarowych i torfowiskowych, np. turzyce (Carex sp.) i pałka wodna (Typha sp.). Znaleziono
także szczątki pyłku leszczyny, brzozy i olszy, mniej było pyłku wiązu, jesionu, klonu, bluszczu i dzikiego bzu. Niezwykłym odkryciem było znalezienie
ziaren pyłku cypryśnika (Taxodium) – drzewa, które rosło na obszarze Polski

Krzysztof Stefaniak, Adam Kotowski, Urszula Ratajczak i in., Odkrycie i badania szkieletu…23
w okresie neogenu. Kwestią dalszych badań jest to, jak pyłek tego gatunku
znalazł się w tym miejscu.
Uważa się, że klimat interglacjału eemskiego był dość podobny do klimatu holocenu – okresu, w którym obecnie żyjemy. Przyjmuje się, że w Europie
Środkowej w ostatnim interglacjale temperatura mogła być o 1–2°C wyższa niż
obecnie5, klimat był też nieco bardziej wilgotny.
Dotychczas na obszarze Polski stwierdzono 10 stanowisk występowania
szczątków rodzaju Stephanorhinus, przeważnie bez określonego wieku stratygraficznego; część z nich mogła mieć podobny wiek jak nasze znalezisko. Były
to zwykle pojedyncze czaszki lub izolowane zęby i kości kończyn6, dlatego też
znalezisko z Gorzowa, obejmujące cały szkielet, ma bardzo duże znaczenie.
Sam rodzaj Stephanorhinus ma bardzo długą i ciekawą historię. Autorem tej
nazwy był węgierski paleontolog Miklós Kretzoi, który utworzył ją na cześć
węgierskiego króla Świętego Stefana. Wcześniej przedstawiciele tego rodzaju byli włączani w obręb rodzaju Dicerorhinus (Gloger, 1841), którego jedynym
dziś żyjącym reprezentantem jest nosorożec sumatrzański Dicerorhinus sumatrensis (G. Fischer, 1814). Jednak do tej pory liczba gatunków i ewolucja tego
rodzaju nie są do końca ustalone.
Niektórzy badacze twierdzą, że najstarsi przedstawiciele tych nosorożców występowali w miocenie, czyli 5 mln lat temu, jednak ostatnio
uważa się, że najstarszym reprezentantem rodzaju był nosorożec etruski
S. etruscus (Falocner, 1868). Jego przodkiem był prawdopodobnie mioceński
gatunek dużego nosorożca, Dihoplus pikermiensis, który żył na obszarze Azji
i Europy – na Bałkanach i Węgrzech. Nosorożec etruski występował w Eurazji
w okresie pliocenu. Był jedynym europejskim gatunkiem nosorożca w dolnym

5 Anders Moberg, Dmitry M. Sonechkin, Karin Holmgren, Nina M. Datsenko, Wibjörn Karlén, Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low – and high – resolution
proxy data, „Nature”, t. 433, 2005, s. 613–617.
6 Kazimierz Kowalski, Katalog ssaków plejstocenu Polski, Warszawa–Wrocław 1959, s. 247;
Magdalena Borsuk-Białynicka, Gwidon Jakubowski, The skull of Dicerhinus mercki (Jäger) from
Warsaw, „Prace Muzeum Ziemi”, t. 20, 1972, s. 187–199.
Izabela Lorek, Szczątki nosorożca Mercka – Dicerorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) z eemskich
osadów odkrywki Jóźwin Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, „Zeszyty Muzealne. Muzeum
Okręgowe w Koninie”, t. 2, 1988, s. 105–112.
Henryk Kubiak, Perissodactyla, [w:] Historia i ewolucja lądowej fauny Polski. Folia Quaternaria,
t. 59–60, red. Kazimierz Kowalski, Kraków 1989, s. 197–201.
Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Stefaniak, Piotr Wojtal, Joanna Zych, Adam Nadachowski, Rudolf
Musil, Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Archaeofauna or palaeontological record? Remarks
on Pleistocene fauna from Silesia, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 61, 2009, s. 1–62.
Emanuel M.E. Billa, Occurences of Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) (Mammalia,
Rhinocerotidae) in Eurasia – an account, „Acta Paleontologica Romaniae”, t. 7, 2011, s. 17–40.
Emanuel M.E. Billa, Júlia Zervanová, New Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839)
(Mammalia, Rhinocerotidae) records in Eurasia. Addenda to a previous work, „Gortania.
Geologia, Paleontologia, Paletnologia”, t. 36, 2015, s. 55–68.
Davide Persico, Emanuel M.E. Billa, Simone Ravara, Benedetto Sala, The skull of Stephanorhinus
kirchbergensis (Jäger, 1839) (Mammalia, Rhinocerotidae) from Spinadesco (Cremona,
Lombardia, Northern Italy): morphological analyses and taxonomical remarks – oportunity for
revising the three other skulls from the Po Valley, „Quaternary Science Review”, t. 109, 2015,
s. 28–37.
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plejstocenie, pomiędzy 2,5 a 1,3 mln lat temu7. Przypuszczalną przyczyną
jego wymarcia było postępujące ochłodzenie klimatu na początku plejstocenu. Była to forma delikatniej zbudowana i mniejszych rozmiarów niż inni
przedstawiciele rodzaju, dobrze przystosowana do biegu. Budowa jego zębów
wskazuje na odżywianie się wyżej rosnącymi pędami roślin zielnych, liśćmi
i gałązkami. Środowiskiem jego życia były obszary podobne do sawanny8.
Następcą nosorożca etruskiego był nosorożec z Hundsheim – Stephanorhinus hundsheimensis (Toula, 1902), który występował na obszarze Europy i północnej Azji w okresie pomiędzy 1,6 (1,4) a 0,5 (0,6) mln lat temu. Na
początku włączano go do gatunku S. etruscus, od którego był nieco większy.
Według Kahlkego i Kaisera9 był przystosowany do bytowania w różnych środowiskach i odżywiania się zarówno nisko rosnącą roślinnością (trawy), jak
i wyżej rosnącymi roślinami zielnymi i gałązkami. Z wyglądu przypominał
do nosorożca etruskiego, miał smukłe kończyny zdolne do szybszego biegu.
Wyginął na skutek konkurencji ze strony swoich następców. Przypuszcza się,
że był przodkiem dwóch gatunków – naszego bohatera S. kirchbergensis oraz S.
hemitoechus, który pojawił się około 600 000 lat temu. Stanowiły one bardziej
wyspecjalizowane formy. S. kirchbergensis odżywiał się bardziej miękkim pokarmem, obejmującym liście, gałązki i wyżej rosnące rośliny; był pędożerny,
na co wskazuje ustawienie czaszki i budowa zębów. Był dużych rozmiarów,
wielkości afrykańskiego nosorożca czarnego; przypuszczalnie to największy reprezentant rodzaju. Nie mógł poruszać się tak sprawnie jak nosorożec
etruski, jego środowisko życia stanowiły zarówno gęste zarośla, tereny leśne,
jak i pogranicza lasów oraz obszarów otwartych. Bardzo się rozprzestrzenił
– występował w całej Eurazji, nawet na północnej Syberii, w Chinach, Korei
i Japonii. Natomiast S. hemitoechus miał nieco mniejsze rozmiary, był średniej
wielkości, a budowa zębów i ustawienie czaszki wskazują na inny typ diety.
Odżywiał się nisko rosnącą roślinnością, przeważały w niej trawy i roślinność
zielna. Jego dieta była podobna do diety nosorożca włochatego. Dlatego też
występował na obszarach otwartych, stepach i lasostepach; przez niektórych
badaczy jest nazywany nosorożcem stepowym. Interesujące jest to, że często dwaj przedstawiciele rodzaju Stephanorhinus występowali na tych samych
stanowiskach, zajmując różne nisze ekologiczne10.
7 Luca Pandolfi, Esperanza Cerrdeño, Vlad Codrea, Tassos Kotssakis, Biogeography and
chronology of the Eurasian extinct rhinoceros Stephanorhinus etruscus (Mammalia,
Rhinocerotidaae), „Comptes Rendus Paleovol”, t. 16, 2017, s. 762–773.
8

Mikael Fortelius, Ecological aspects of dental functional morphology in the Plio-Pleistocene
rhinoceroses of Europe, [w:] Teeth – Form, Function, and Evolution, red. Björn Kurten, Columbia
University Press 1982, s. 163–181.

9

Ralf-Dietrich Kahlke, Thomas M. Kaiser, Generalism as a subsistence strategy – Advantages and
limitations of the highly flexible feeding traits of Pleistocene Stephanorhinus hundsheimensis
(Rhinocerotidae, Mammalia), „Quaternary Science Review”, t. 30, 2011, s. 2250–2261.

10 Frédéric Lacombat, Les rhinocéros fossiles des sites préhistoriques de l’Europe méditerranéenne
et du Massif Central. Paléontologie et implications biochronologiques, „British Archaeological
Reports”, t. 1419, 2005, s. 1–175; idem, Pleistocene Rhinoceroses in Mediterranean Europe and
in Massif Central (France), „Courier Forschungsinstitut Senckenberg”, t. 256, 2006, s. 57–69;
idem, Morphological and biometrical differentiation of the teeth from Pleistocene species of
Stephanorhinus (Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae) in Mediterranean Europe and
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Oba gatunki przetrwały do końca interglacjału eemskiego i początku zlodowacenia Wisły. Kwestia dokładnej chronologii nie jest jednoznacznie wyjaśniona. Więcej informacji mamy na temat czasu wymarcia S. hemitoechus.
Najmłodsze stanowiska tego rodzaju datowane są na okres pomiędzy 45 000
a 40 000 lat temu. Możliwe, że S. kirchbergensis także dotrwał do tego czasu.
Badacze z Chin sugerują nawet przetrwanie tego gatunku do około 20 000 lat
temu. Przyczyną wymarcia tych nosorożców były globalne zmiany klimatyczne, które zaszły w ostatnim glacjale –spowodowały one zanikanie środowisk, w których zwierzęta te bytowały. Częstotliwość zmian klimatycznych
była bardzo duża. W tym okresie wymarli także inni przedstawiciele ciepłolubnych gatunków, np. słoń leśny oraz inni reprezentanci megafauny plejstoceńskiej, m.in. hiena jaskiniowa czy niedźwiedź jaskiniowy11.
Kolejnym znaleziskiem była lewa kość śródręcza współczesnego gatunku
daniela – Dama dama (Linaneus, 1758). Kość ta znajdowała się ponad szkieletem nosorożca, w spągu warstwy torfu. Jest to pierwsze znalezisko współczesnego gatunku daniela w stanie kopalnym z obszaru Polski. Pragniemy
podkreślić, że w przeciwieństwie do znalezisk szczątków roślin danych o znaleziskach faunistycznych z tego okresu ciepłego z obszaru Polski jest bardzo
mało12.
Badania szczątków kostnych trwają. Szkielet nosorożca poddawany jest
preparacji oraz konserwacji. Gromadzone są dane porównawcze z kolekcji
the Massif Central, France, „Palaeontographica, Abt. A”, t. 274, 2006, s. 71–111;
idem, Phylogeny of genus Stephanorhinus in te Plio-Pleistocene of Europe, „Hallesesches
Jahrbuch für Geowissenschaften”, t. 23, 2007, s. 63–64; idem, Biochronologie et grands
mammifères au Pléistocène moyen et supérieur en Europe occidentale: l’apport des
Rhinocerotidae (genre Stephanorhinus), „Quaternaire”, t. 20, 2009, z. 4, s. 429–435; Jan
van der Made, The rhinos from the Middle Pleistocene of Neumark-Nord (Saxony-Anhalt),
„Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie”, t. 62, 2010,
s. 433–500; M. Fortelius, op. cit.; E.M.E. Billa, Occurences of Stephanorhinus kirchbergensis…,
op. cit., s. 17–40; Luca Pandolfi, Antonio Tagliacozzo, Stephanorhinus hemitoechus
(Mammalia, Rhinocerotidae) from the Late Pleistocene of Valle Radice (Sora, Central Italy) and
re-evaluation of the morphometric variability of the species in Europe, „Geobios”, t. 48, 2015,
s. 169–191; E.M.E. Billa, J. Zervanová, op. cit., s. 55–68; L. Pandolfi, E. Cerrdeño, V. Codrea,
T. Kotssakis, op. cit., s. 762–773; Luca Pandolfi, Ivana Fiore, Mario Gaeta, Péter Szabó, Torsten
Vennemann, Antonio Tagliacozzo, Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from the
middle Pleistocene levels of Grotta Romanelli (Lecce, southern Italy), „Geobios”, t. 51, 2018,
s. 453–468.
11 Diana Pushkina, The Pleistocene easternmost distribution in Eurasia of the species associated
with Eemian Palaeoloxodon antiquus assemblage, „Mammalian Review”, t. 37, 2007,
s. 224–245; Hao-Wen Tong, Xian-Zhu Wu, Stephanorhinus kirchbergensis (Rhinocerotidae,
Mammalia) from the Rhino Cave in Shennongjia, Hubei, „Chinese Science Bulletin”, t. 55,
2010, s. 1157–1168; Anthony J. Stuart, Adrian M. Lister, Extinction chronology of the woolly
rhinoceros Coelodonta antiquitatis in the context of late Quaternary megafaunal extinctions in
northern Eurasia, „Quaternary Science Review”, t. 51, 2012, s. 1–17; Hao-Wen Tong, Evolution
of the non-coelodonta dicerorhinae lineage in China, „Comptes Rendus Paleovol”, t. 11, 2012,
s. 555–562; Luca Pandolfi, Paolo Boscato, Jacopo Crezzini, Maurizio Gatta, Moroni Adriana,
Mario Rolfo, Antonio Tagliacozzo, Late Pleistocene last occurrences of the narrow-nosed
rhinoceros Stephanorhinus hemitoechus (Mammalia, Perissodactyla) in Italy, „Rivista Italiana
de Paleontologia e Stratigrafia”, t. 123, 2017, s. 177–192.
12 J. Badura, D. Ciszek, A. Kotowski, B. Przybylski, U. Ratajczak, K. Stefaniak, K. Urbański, op. cit.,
s. 219–226.
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muzealnych z Europy i Azji posiadających szczątki kopalnych nosorożców.
Jak już wspomniano, jednym z celów projektu będzie dokonanie pełnej rekonstrukcji szkieletu za pomocą metody fotogrametrycznej. Przy użyciu fotografii zostaną wykonane rekonstrukcje brakujących szczątków kostnych.
Planujemy także wydrukowanie szkieletu naszego nosorożca, a w porozumieniu z Krzysztofem Kuchnią z pracowni plastycznej z Nowin Wielkich
niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego – dokonanie rekonstrukcji wyglądu zewnętrznego w skali 1 : 1. Może uda się postawić taką rekonstrukcję w Gorzowie
Wielkopolskim.

Zakończenie
Od początku badacze współpracują z władzami Gorzowa Wielkopolskiego oraz
Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta. Organizujemy odczyty skierowane do
szerokiego grona odbiorców, a podczas Dni Gorzowa w latach 2017 i 2018 odbyły się pikniki naukowe, które przyciągnęły bardzo dużą liczbę osób – nie tylko
prezentowaliśmy naszego nosorożca, lecz także dzieliliśmy się wiedzą paleontologiczną i geologiczną. Nadaliśmy także nosorożcowi imię – Stefania –
które zostało wyłonione na drodze internetowego konkursu zorganizowanego przez Biuro ds. Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego. Propozycja ta była
oparta na nazwie rodzajowej oraz wstępnych danych, że może to być samica.
Działa strona internetowa projektu badawczego, stworzona przy pomocy Biura ds. Promocji UWr – w języku polskim i angielskim zaprezentowano
samo odkrycie, zespół badawczy, badania naukowe i imprezy edukacyjne:
https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekt-stefania.
Naszym marzeniem jest budowa w Gorzowie Wielkopolskim centrum
naukowo-dydaktycznego pn. „Park Kenozoiczny”, w którym w otoczeniu
rekonstrukcji Stefanii i innych najbardziej znanych kopalnych ssaków
prezentowano by z dużym udziałem multimediów historię i badania tego
stanowiska oraz ssaków plejstoceńskich. Sądzimy, że takie miejsce stałoby
się wielką atrakcją nie tylko u nas, ale także poza granicami Polski, a jego
budowa przyniosłaby wymierne korzyści dla miasta i regionu.
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Zusammenfassung
Entdeckung und Untersuchung des Nashornskeletts Stephanorhinus
kirchbergensis (Jäger, 1839) aus Gorzów Wielkopolski samt dem einzigartigen Sedimentensatz
In dem Beitrag wurde ein Fund aus Gorzów Wielkopolski (Polen) beschrieben: Das Skelett des Nashorns Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839)
aus der Eem-Warmzeit, mit einem Satz von Sedimenten, die auf das Ende
des mittleren Pleistozän und das obere Pleistozän datiert wird, und mit begleitenden Tier- und Pflanzenüberresten. Es wurde kurz diese ausgestorbene Gruppe von Nashörnern charakterisiert und eine Gruppe von See- und
Gletschersedimenten sowie Torfen präsentiert. Die Untersuchungen erweitern unser Wissen um die Veränderungen der natürlichen Umwelt in der
Quartärzeit in Polen.

Summary
Discovery and research of the rhinoceros skeleton Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) from Gorzów Wielkopolski together with a unique set
of sediments
The paper describes a discovery from Gorzów Wielkopolski (Poland): a rhino skeleton Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839), originating from the
Eemian interglacial, with a complex of sediments dated to the end of the
Middle Pleistocene and Upper Pleistocene, as well as accompanying remains
of animals and plants. This extinct group of rhinoceros has been briefly characterized, as well as the complex of lake and glacial water and peat sediments.
The research will expand our knowledge on the changes in the natural environment in the Quaternary period in Poland.
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Początki lewobrzeżnego Santoka
we wczesnym średniowieczu,
czyli od najstarszej osady do
pobudowania grodu
Die Anfänge des linksufrigen Santok im frühen Mittelalter oder
von der ältesten Siedlung bis zur Errichtung der Burg
The origins of the left-bank Santok in the early Middle Ages. From
the oldest settlement to the construction of the gord
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Abstrakt
Powstanie najstarszego osiedla w widłach Warty i Noteci łączymy z VIII wiekiem.
Podstawą tych ustaleń są datowania bezwzględne oraz analiza źródeł archeologicznych w szerokim kontekście kulturowym. Najstarsza faza zasiedlenia lewobrzeżnego Santoka związana jest z osadą otwartą, nieobwałowaną, użytkowaną
jedynie sezonowo jako punkt przestankowy na międzyregionalnej trasie wodnej.
Kolejną fazę – przedgrodową, przypadającą na 2. połowę IX stulecia – wyznacza
solidniejsza zabudowa, w technice zrębowej, która pojawiła się w miejscu dotychczasowych budynków. Osadnictwo przyjęło wtedy stały, całoroczny charakter.
Ostatni etap funkcjonowania osady otwartej wyznaczają inwestycje związane
z pobudowaniem pierwszych umocnień drewniano-ziemnych, które łączymy z końcem IX lub początkiem X wieku.
Kurzbesprechung
Die Entstehung der ältesten Siedlung in den Gabeln von Warthe und Netze wird mit
dem 8. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Grundlagen für diese Feststellungen
sind absolute Datierungen sowie eine Analyse der archäologischen Quellen in
einem breiten kulturellen Kontext. Die älteste Phase der Besiedlung des linksufrigen Santok ist mit einer offenen Siedlung ohne Wall verbunden, die nur saisonal genutzt wurde, als ein Haltepunkt auf der interregionalen Wasserroute. Eine
weitere Phase, die Phase der Vorburg aus der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts, zeichnet sich durch eine robustere Bebauung in Blocktechnik, die anstelle der bisherigen Gebäude gekommen ist. Die Siedlung hat dann einen ständigen, ganzjährigen Charakter angenommen. Die letzte Etappe des Baus der offenen Siedlung
bildeten Investitionen im Zusammenhang mit der Erstellung erster Holz- und
Bodenbefestigungen, die auf das Ende des 9. oder Anfang des 10. Jahrhunderts
fallen.
Abstract
We link the construction of the oldest settlement at the fork of the Warta and Noteć
rivers with the 8th century. These findings are based on absolute dating and the
analysis of archaeological sources in a broad cultural context. The oldest phase
of settlement of the left-bank Santok is associated with an open settlement, not
embanked, used only seasonally as a stopping point on the interregional water
route. The next phase – the pre-gord phase, falling in the second half of the 9th
century – is marked by more solid buildings, in the log technique, which appeared
in place of the existing buildings. The settlement took on a permanent, year-round
character. The last stage of the functioning of an open settlement is determined by
investments related to the construction of the first wood and earth fortifications,
which we connect with the end of the 9th or the beginning of the 10th century.
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Z

amieszczone w tytule sformułowanie dotyczące wczesnośredniowiecznego Santoka – osada przed pobudowaniem grodu – pojawia się niezwykle
rzadko w kontekście badań nad przeszłością tego miejsca. Zazwyczaj wczesnośredniowieczny Santok kojarzony jest z wieloczłonowym kompleksem
grodowym położonym w widłach Warty i Noteci, wzniesionym w X wieku
przez Piastów do pełnienia funkcji „strażnicy i klucza Królestwa Polskiego”1.
O tym najbardziej znanym etapie dziejów Santoka przypomina także, usytuowane przy przeprawie przez Wartę, Muzeum Grodu Santok, utrwalając
wśród współczesnych mieszkańców wsi „grodowy” charakter Santoka we
wczesnym średniowieczu.
Zanim jednak u zbiegu rzek wyrosły fortyfikacje, przez ponad 100 lat na
tym samym miejscu funkcjonowało nieobwałowane osiedle, które w rzeczywistości dało początek późniejszemu grodowi.
Przez osiem wieków zmieniały się rola i znaczenie oraz forma (przede
wszystkim wielkość obiektu i charakter zabudowy) osiedla usytuowanego
w „sątoku”, czyli zlewisku dwóch rzek 2. Nowsze ustalenia badaczy ukazują
grody we wczesnym średniowieczu jako miejsca, które pełniły wiele różnorodnych funkcji, a ich rola w społecznościach wydaje się wyjątkowa. To obiekty, które można łączyć z wieloma sferami życia: społeczną, ekonomiczną, polityczną czy sakralną. Santok – jako przykład ośrodka rozwijającego się przez
kilka stuleci, intensywnie przeobrażającego się – jest dobrą ilustracją zmian
zachodzących w długim czasie, dotyczących zarówno znaczenia, jak i funkcji
tego typu obiektów, o czym dowiadujemy się ze źródeł archeologicznych.
Warto więc zastanowić się nad początkami Santoka oraz czynnikami, które
decydowały o wykreowaniu ważnego wczesnośredniowiecznego centrum regionu właśnie w takim miejscu.
Grodzisko usytuowane jest w Kotlinie Gorzowskiej, stanowiącej jeden
z odcinków równoleżnikowo przebiegającej, rozległej i najdłuższej na Niżu
Europejskim Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w miejscu zwężenia doliny, które ma około 17 km. Wznosi się obecnie do 8 m nad poziom otaczającego tarasu i jest „zatopione” w osadach powodziowych z ostatnich 1200 lat.
Największymi walorami tego terenu są rozbudowana sieć rzek i jezior, urozmaicona rzeźba terenu oraz duże połacie lasów. Warta z Notecią stanowiły
główne arterie regionu, tworzyły sieć łączącą o znaczeniu lokalnym oraz ponadregionalnym (ryc. 1).
Moment rozpoczęcia użytkowania tego miejsca i jego powolnego zasiedlania we wczesnym średniowieczu przypadł na fazę, gdy warunki środowiskowe
wokół dzisiejszego Santoka były odmienne od dzisiejszych. Dno doliny wypełniały liczne odnogi Warty i Noteci, a rzeki miały charakter meandrujący.
Pozostałości takiego krajobrazu jeszcze można obecnie obserwować (ryc. 2).
Układ koryt miał charakter dynamiczny i zmieniał się w zależności od

1 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Wrocław 2003.
2 Zofia Kurnatowska, Grody santockie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych, [w:]
Santok – początki grodu, red. Dariusz Rymar, Zbigniew Czarnuch, Stanisława Janicka, Gorzów
Wielkopolski 1995, s. 12.
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Ryc. 1
Lokalizacja
Santoka na tle
sieci rzecznej
Pomorza
i Wielkopolski
z zaznaczeniem
najważniejszych ośrodków
o znaczeniu
ponadregionalnym
oprac.
Kinga
Zamelska-Monczak

Ryc. 2
Położenie grodziska w Santoku
(stanowisko 1)
wśród paleokoryt
Warty i Noteci.
Fotografia
z 2010 roku
zdj.
Włodzimierz
Rączkowski

aktualnych uwarunkowań hydrologicznych, co oznaczało, że liczne odnogi
i rozległe rozlewiska nie wykazywały stałego położenia3 . Na odcinku doliny
u zbiegu Warty i Noteci, czyli na wysokości Santoka, występowały rozległe
3 Alfred Kaniecki, Przemiany stosunków wodnych w dolinie górnej Noteci do połowy XIX wieku
związane z antropopresją, „Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią”, seria A: Geografia
fizyczna, r. 2 (A62), 2011, s. 50.
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„bagniska i torfowiska”4. Cechą specyficzną krajobrazu tego obszaru dolinnego jest występowanie wydm o wysokościach względnych nawet do 40 m. W takich właśnie warunkach fluwialnych na dnie doliny uformowało się piaszczyste wyniesienie – „wyspa” otoczona odnogami Warty i Noteci.
Warunki, w których zakładano osiedle santockie, były dość trudne – zarówno u jego początków, jak i obecnie. Fakt, że rozległa pradolina była okresowo
zalewana, niekiedy wręcz na całej swej szerokości, wypełniona terenami podmokłymi i bagnami, stanowił istotny czynnik, który współdecydował o wydzieleniu stref aktywności dawnych wspólnot oraz rozgraniczeniu obszarów
łatwo i trudno dostępnych, albo wręcz niedostępnych. Sama dolina stanowiła
swego rodzaju barierę komunikacyjną dla przemieszczających się na północ
lub na południe. Drogi mogły powstawać wzdłuż jej brzegów, a rzekę przekraczano jedynie na odcinkach najbardziej dostępnych. Brody usytuowane były
najczęściej w miejscach, gdzie tworzyły się stożki napływowe, podobnie jak
w Santoku, związane z rzekami wpadającymi do pradoliny5. Walorem tego
miejsca była przede wszystkim rozwinięta sieć połączeń rzecznych, która zapewniała doskonałą komunikację o znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym.
Powstanie najstarszego osiedla w widłach Warty i Noteci łączymy z VIII wiekiem.
Podstawą tych ustaleń są datowania bezwzględne wykonane metodą 14C AMS
oraz analiza źródeł archeologicznych w szerokim kontekście kulturowym.
Za pozostałości najstarszego etapu zasiedlenia lewobrzeżnego Santoka uznajemy obecnie nawarstwienia zarejestrowane w wykopach archeologicznych
w północnej części grodziska, odsłonięte w latach 1932–1934, oraz w jego wnętrzu, w obrębie arów 297 i 278, eksplorowane w trakcie badań milenijnych, od
1959 do 1962 roku (ryc. 3). Wyniki tych prac zostały w dużej części opublikowane6.
Wszystkie kolejne poziomy osadnicze stanowiska po raz pierwszy w pełni
odsłoniły badania ekspedycji niemieckiej. Na ich podstawie dokonano wstępnych ustaleń dotyczących początków grodu, czasu jego powstania oraz charakteru najstarszego osiedla. Najstarszy gród wydzielony przez archeologów niemieckich, określony jako Burg 1, był w ich opinii osiedlem obronnym otoczonym palisadą z bali sosnowych, z wejściem bramnym od strony północno-zachodniej (ryc. 4). Średnicę pierwszego grodu oszacowano na około 60 m i połączono z nim zlokalizowane wewnątrz, blisko ogrodzenia, budynki wzniesione
w lekkiej konstrukcji plecionkowej7. Z najstarszego poziomu osadniczego
pozyskano przede wszystkim fragmenty ceramiki naczyniowej oraz kości
zwierząt domowych i dzikich, a także szczątki ryb. Oprócz tego znaleziono
4 Konstanty Jan Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do
XIX wieku z dodatkiem 2 map, Lwów 1932, s. 33.
5 Tadeusz Bartkowski, Wielkopolska i środkowe Nadodrze, Warszawa 1970, s. 274.
6 Wyniki badań ratowniczych prowadzonych pod kierunkiem prof. Wilhelma Unverzagta opublikowano w pracy Zantoch, eine Burg im deutschen Osten (Santok, gród na niemieckim wschodzie),
która ukazała się w 1936 roku. Efektem prac milenijnych była publikacja Urszuli i Aleksandra
Dymaczewskich Wczesnośredniowieczny Santok, zamieszczona w czasopiśmie „Slavia Antiqua”, t. 14, 1967.
7 Albert Brackmann, Wilhelm Unverzagt, Zantoch, eine Burg im deutschen Osten. Teil 1. Zantoch in
der schriftlichen Überlieferung und den Ausgrabungen 1932/1933, Leipzig 1936, ryc. 9, s. 79–80.
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Stanowisko nr 1
w Santoku
– lokalizacja
wykopów
z zaznaczeniem miejsc
odsłonięcia
drewnianych
reliktów podwaliny wałów
oprac.
Joanna Sawicka

Ryc. 4
Rozplanowanie
obiektów
w fazie Burg 1.
A–F – budynki
plecionkowe, d –
palisada,
e – brama
według:
Albert
Brackmann,
Wilhelm
Unverzagt,
1936, plan II
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drewniany czerpak i sierp oraz jeden paciorek szklany8. Czas trwania tego
najstarszego założenia określono na okres od VIII do X wieku9, przede wszystkim na podstawie charakterystyki materiału ceramicznego, gdyż nie przeprowadzono szczegółowej analizy innych znalezionych materiałów zabytkowych.
Ważne znaczenie dla ustaleń dotyczących początkowego etapu zasiedlenia lewobrzeżnego Santoka miały prace archeologiczne podjęte na grodzisku w 1958 roku przez ekspedycję wykopaliskową Instytutu Historii Kultury
Materialnej PAN, realizowane w ramach programu badań nad początkami państwa polskiego10. Pracami na grodzisku kierowali dr Zofia Hołowińska wraz
z Urszulą i Aleksandrem Dymaczewskimi. Badania wykopaliskowe trwały do
1965 roku i objęły wnętrze dawnego grodu oraz fragment umocnień i podgrodzie we wschodniej części grodu. Badania we wnętrzu grodu dotyczyły wprawdzie niewielkiej powierzchni (ar 297, 278 i ćwiartka ara 296), lecz pozwoliły na
odsłonięcie nawarstwień aż do najstarszego poziomu zabudowy zalegającego
na calcu. Te najniższe osady kulturowe zgrupowano w dwóch poziomach osadniczych, oznaczonych jako G I (warstwy XVII–XVI) oraz G II (warstwy XV–XIII),
które cechowały się zbliżoną strukturą i podobnym charakterem zabudowy11.
Strop nawarstwień zaliczonych do poziomu G II przykrywała warstwa niwelacyjna, złożona z odpadów drewnianych i wiórów, powyżej której występowały
warstwy kulturowe zaliczone już do kolejnego poziomu osadniczego – G III.
Ze względu na utrzymujące się w niższych warstwach kulturowych wilgotne środowisko dobrze przetrwały do naszych czasów wszelkie substancje
organiczne, w tym relikty drewnianej zabudowy oraz przedmioty z drewna,
tkanin czy skóry, a także szczątki organiczne (ryc. 5).
Ryc. 5
Prace archeologiczne w wykopie
nr II, na arze
297 (rok 1961).
Odsłanianie dobrze zachowanych
reliktów zabudowy plecionkowej
zalegających
w II poziomie
osadniczym
fot. ze zbiorów
Archiwum IAE
PAN, Ośrodek
Studiów
Pradziejowych i
Średniowiecznych
w Poznaniu

8 Ibidem, Abb. 10.
9 Ibidem, s. 82.
10 Z. Kurnatowska, op. cit., s. 10.
11 Urszula Dymaczewska, Aleksander Dymaczewski, Wczesnośredniowieczny Santok. Wyniki
badań wykopaliskowych we wnętrzu grodu w latach 1958–1961, „Slavia Antiqua”, t. 14, 1967,
s. 191–199.
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Na podstawie ówczesnych ustaleń archeologicznych, opartych na analizie
zabytków archeologicznych i ceramiki naczyniowej, określono datowanie poziomu G I na czas od końca VII do 1. połowy VIII wieku, a G II – na 2. połowę VIII
i przełom VIII/IX wieku12 . Wynikało to z ówczesnego stanu wiedzy i analizy
zabytków z analogicznych stanowisk.
Pewne korekty w datowaniu początków grodu w Santoku przeprowadzili
Zofia Hilczer-Kurnatowska i Michał Kara, precyzując czas powstania najstarszego poziomu (G I) na 2. połowę VIII wieku, a kolejnego (G II) – na przełom
VIII/IX wieku i 1. połowę IX13.
Obecnie przyjmujemy, że początki zasiedlenia lewobrzeżnego Santoka nastąpiły w 2. połowie VIII stulecia, co wspierają datowania bezwzględne próbek 14 pobranych z najstarszych nawarstwień osadniczych, odpowiadających
w układzie stratygraficznym poziomom osadniczym G I i G II, wyróżnionym
na arze 297 we wnętrzu grodu15.
Odsłonięte w trakcie prac wykopaliskowych na grodzisku relikty umocnień i zabudowy mieszkalnej dają wyobrażenie, jak kształtowała się topografia ośrodka w Santoku. Najstarsza osada, najprawdopodobniej nieumocniona,
składała się z licznych zabudowań wzniesionych w lekkiej konstrukcji plecionkowej, zastąpionych dopiero w IX wieku solidniejszymi budynkami zrębowymi. Najstarsze zabudowania plecionkowe znaleziono w części północnej
grodziska, podczas badań w latach 30., oraz w wykopie nr II, zlokalizowanym
w obrębie wnętrza dawnego grodu.
Budynki miały kształt prostokątny z wyraźnie zaokrąglonymi narożnikami i były posadowione na grubej warstwie odpadów organicznych (nawóz,
ścinki drewniane) oraz trzciny (ryc. 6). Wielkość budynków była zróżnicowana, zazwyczaj 6–8 m długości i 4–5 m szerokości, przy czym długość niektórych nie przekraczała 3 m. Konstrukcja ścian opierała się na rzędzie pionowych kołków, między którymi przeplatano gałęzie. Od zewnątrz, wzdłuż linii
ścianki plecionkowej, ustawiono całe lub przepołowione okrąglaki, a grubszymi palami wzmacniano także narożniki. Kołki były najprawdopodobniej
(ich główna funkcja?) elementami podtrzymującymi zadaszenie, które, jak
świadczą zachowane fragmenty, stanowiła strzecha (słomiana lub trzcinowa).
Wnętrza domostw wykładano plecionymi matami, chrustem brzozowym lub
dranicami. W budynkach tych, być może z wyjątkiem jednego (prawdopodobne palenisko), nie zachowały się żadne urządzenia grzewcze.
Wyraźna zmiana w sposobie budowy nastąpiła około połowy IX wieku (poziom osadniczy G III), gdy wcześniejsze, lżejsze konstrukcje budynków zastąpiła solidniejsza, zrębowa (ryc. 7). Zmieniło się także rozplanowanie obiektów
12 Ibidem, s. 197, 200.
13 Zofia Hilczer-Kurnatowska, Michał Kara, Die Keramik vom 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in
Großpolen, [w:] Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Brno 1994, s. 123.
14 Próbka 1/07: 1210+/−30 BP – ADcal 690-900, prawdopodobieństwo 95,4%; próbka 2/07:
1225+/−30 BP – ADcal 680-890, prawdopodobieństwo 95,4%; próbka Santok 1 XV/10: 1160+/−35
BP – ADcal 777-972, prawdopodobieństwo 95,4%. Analizy wykonano w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, zlecenie nr 2344/07 i 5016/10.
15 Za: Michał Kara, Najstarsze państwo pierwszych Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji?
Studium archeologiczne, Poznań 2009, s. 231, przypis 1291.
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Ryc. 6
Dokumentacja
rysunkowa
fragmentów chat
plecionkowych
i warstwy faszyny
odsłoniętych w
warstwie XIV,
na arze 297 A
(plan nr 147/61)
rys. Marzyński
– ze zbiorów Archiwum IAE PAN,
Ośrodek Studiów
Pradziejowych i
Średniowiecznych
w Poznaniu

Ryc. 7
Pozostałości chaty
zrębowej odsłoniętej
w wykopie nr II,
na arze 297
(rok 1961)
fot. ze zbiorów
Archiwum IAE PAN,
Ośrodek Studiów
Pradziejowych i
Średniowiecznych
w Poznaniu
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w stosunku do poziomów wcześniejszej zabudowy. Trzeba podkreślić, że
zmiana ta miała charakter przełomowy, a nie stopniowy, gdyż wprowadzenie
nowej technologii wznoszenia budynków nastąpiło w jednym czasie i objęło
cały rozpoznany obszar osiedla. Chaty zrębowe były mniejsze od plecionkowych, o ściankach długości około 4–5 m. Wnętrza budynków miały podłogi
wykładane drewnem lub faszyną. Między chatami znajdowały się uliczki i pomosty moszczone drewnem oraz bruki kamienne.
Podobny charakter miała również zabudowa odsłonięta w poziomie osadniczym G IV.
W świetle ustaleń archeologicznych z pierwszym, najstarszym osiedlem
santockim łączymy poziomy osadnicze G I i G II, które wyróżniają się lekką
plecionkową zabudową i datowane są na okres od 2. połowy VIII do połowy
IX wieku. Osada mogła być użytkowana jedynie sezonowo, zamieszkiwana
kilka miesięcy w roku przez grupy penetrujące to terytorium, handlujące towarami, być może szukające odbiorców lub wykorzystujące w sezonie Santok
jako punkt przestankowy na dalszej trasie. Kolejną fazę przedgrodową, przypadającą na 2. połowę IX stulecia, wyznacza zmiana rodzaju zabudowy – na
miejscu dotychczasowych budynków pojawiły się solidniejsze, wykonane
w technice zrębowej. Ten etap funkcjonowania osady wyznaczają poziomy
G III i G IV. Warunki musiały być na tyle dogodne, że osiedle rozwijało się intensywnie, o czym świadczy choćby rozległość obszaru objętego zabudową we
wspomnianych fazach osadniczych (poziomy G I – G IV: 2. połowa VIII – koniec IX wieku). Obszar zajmowany przez to osiedle szacujemy na około 2,2 ha,
ale mógł być większy – nie wiemy, jaki był jego zasięg w części południowej
stanowiska, na miejscu późniejszego podgrodzia16.
Na obecnym etapie badań przyjmujemy, że najstarsze osiedle w Santoku
nie było obwałowane, ale wyjaśnienia wymaga kwestia domniemanej palisady, która miałaby je otaczać przed postawieniem pierwszych obwałowań.
W trakcie badań przedwojennych w północno-zachodniej części grodziska
odsłonięto rząd sosnowych słupów, które zadokumentowano na odcinku 29 m.
Wbijane obok siebie słupy miały średnicę około 15–20 cm i biegły pod drewniano-ziemnym wałem, przy zewnętrznym skraju jego podstawy 17. W opinii
badaczy niemieckich wspomniany ostrokół był częścią palisady ogradzającej
najstarszą osadę w Santoku18. Miał to być rozległy teren, o wymiarach 190 ×
100 m, wydzielony za pomocą owalnego ogrodzenia, z obrzeżoną palami bramą wjazdową o szerokości do 2 m w części północno-zachodniej.
Odkrycia kolejnego fragmentu domniemanej palisady dokonano w 1965 roku,
w warstwie zalegającej poniżej podstawy zewnętrznego skłonu wału oddzielającego tzw. gród wewnętrzny od podgrodzia. Był to najstarszy poziom
osadniczy, zalegający na calcu, pod podwalinami wału datowanego na wiek X
16 Południowa część stanowiska jest właściwie niezbadana. Przeprowadzone w ostatnich latach
badania nieinwazyjne i wykonane na tym terenie odwierty geologiczne wskazują, że znajdują
się tam ślady nawarstwień kulturowych nawet z VIII wieku. Najstarsza osada mogła więc zajmować dużo większą powierzchnię, niż sądziliśmy do tej pory.
17 A. Brackmann, W. Unverzagt, op. cit., plan II; ryc. IV.3.2.
18 Tak zwany Burg 1; A. Brackmann, W. Unverzagt, op. cit.
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Ryc. 8
Dokumentacja
rysunkowa fragmentu domniemanej palisady
odsłoniętego na
arze 185 D/ 185 A
(plan nr 310/65)
rys. W. Figan
– ze zbiorów
Archiwum IAE PAN,
Ośrodek Studiów
Pradziejowych i
Średniowiecznych
w Poznaniu

(ryc. 8). Odsłonięto wtedy dwa pale z przepołowionych dębowych kłód o średnicy około 30 cm, z zaciosanymi i opalonymi wierzchołkami (dokumentacja
z badań w Archiwum IAE PAN w Poznaniu). Odkrycie to zinterpretowano jako
kolejny odcinek reliktów tej samej palisady, którą rozpoznano w 1932 roku
w północno-zachodniej części stanowiska. Pozwoliło to oszacować wielkość
najstarszego santockiego osiedla, które jako otoczone palisadą, z bramą usytuowaną od strony północno-zachodniej, miało mieć średnicę około 60 m.
Interpretacja taka nie jest do końca przekonująca, choć sama obecność ostrokołu wzdłuż północno-zachodniej linii wału jest dobrze udokumentowana.
W przeciwieństwie do niego pale odsłonięte pod wałem od strony podgrodzia
w 1965 roku są odmienne pod względem rozmiaru oraz formy. Obecnie trudno
uznać obydwa opisane zespoły obiektów za elementy tej samej konstrukcji
obronnej. Utrudnieniem jest także brak czytelnych śladów działalności i zabudowy, którą można by powiązać z obecnością najstarszego poziomu osadniczego we wschodniej części stanowiska, tj. bezpośrednio przy odsłoniętym
odcinku umocnień. Zastrzeżenia budzi również przebieg ostrokołu, który
układa się wyraźnie po linii biegu wału, co sugeruje raczej, że jest to jeden
z elementów pobudowanych później drewniano-ziemnych umocnień.
Na tym etapie badań trudno więc wykazać, że jest to obiekt powiązany
chronologicznie z najstarszym osiedlem santockim, tym bardziej że różnego rodzaju słupy i elementy budowli odsłonięte na grodzisku były wbijane
często bardzo głęboko, zwłaszcza konstrukcje pełniące funkcję stabilizatorów w grząskim gruncie. Sformułowana przez badaczy niemieckich hipoteza
o istnieniu palisady otaczającej najstarsze osiedle nie zyskała zatem potwierdzenia w późniejszych badaniach, a poszukiwania umocnień starszych niż
z końca IX lub początku X wieku przyniosły jak dotąd wynik negatywny.
Budowa wału otaczającego osiedle mogła nastąpić dopiero w końcu IX lub na
początku X wieku, co odpowiada poziomowi osadniczemu (koniec G IV, początek G V) wyróżnionemu we wnętrzu grodu. Przekonują o tym, odsłonięte, niestety w bardzo niewielkim fragmencie na arze 278, pozostałości najstarszego
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wału drewniano-ziemnego19. Inwestycja ta nastąpiła w okresie, w którym
funkcjonowała stabilna, zrębowa zabudowa, a we wschodniej części stanowiska zaczęły pojawiać się pierwsze budynki i obiekty gospodarcze, dające poRyc. 9
Hipotetyczny
zasięg najstarszej osady
(kolor szary)
wytyczony na
podstawie reliktów dotychczas
odsłoniętych
w badaniach archeologicznych
rys. Joanna
Sawicka,
oprac. Kinga
ZamelskaMonczak

czątek późniejszemu podgrodziu. Wzniesienie pierwszych umocnień i obwałowanie terenu objętego zabudową kończy etap funkcjonowania Santoka jako
osiedla otwartego i zapoczątkowuje dzieje grodu santockiego (ryc. 9).
Zachowane źródła archeologiczne pozwalają wnioskować, że pierwsze osiedle było z całą pewnością stosunkowo rozległe słabo umocnione lub w ogóle nieumocnione, jednak dość ciasno zabudowane, a zatem i gęsto zaludnione. W panujących na stanowisku w Santoku warunkach, które sprzyjają zachowywaniu się substancji organicznych, dobrze przetrwały pozostałości roślin i kości
zwierząt, co pozwoliło ustalić charakter gospodarki ówczesnych mieszkańców.
Oprócz przedmiotów związanych z codziennym życiem (igły, szydła z kości
i poroża, osełki, przęśliki – również z kamienia, noże żelazne) występowały
też takie, które są świadectwem powiązań i kontaktów mieszkańców Santoka
z odległymi terytoriami. Tego typu źródła archeologiczne były licznie znajdowane właśnie w najstarszych nawarstwieniach grodziska, datowanych na
19 W ćwiartkach B i C ara 278; badania niepublikowane; dokumentacja znajduje się w Archiwum
IAE PAN w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu.

Kinga Zamelska-Monczak, Początki lewobrzeżnego Santoka we wczesnym…

47

okres od końca VIII do końca IX – początków X wieku (poziomy osadnicze
G I – G IV). Do najciekawszych artefaktów należą ornamentowane grzebienie wykonane z poroża jelenia 20 (ryc. 10), fragmenty wełnianych tkanin,
różnego rodzaju paciorki (bursztynowe i zwłaszcza szklane, mozaikowe;
ryc. 11), skuwki z poroża – oprawki zdobione ornamentem rybiej łuski
Ryc. 10
Grzebień
z poroża w typie
fryzyjsko-skandynawskim
(nr inw. 1215/61)
fot.
Kinga Zamelska-Monczak

Ryc. 11
Zawieszka
z bursztynu
(nr inw. 879/60)
oraz paciorki
z karneolu
i bursztynowe
fot. Kinga
ZamelskaMonczak

i kratki, brązowa sprzączka lirowata (ryc.
12), kabłączki skroniowe, naczynia ceramiczne i inne przedmioty obcej proweniencji. Ich pochodzenia można doszukiwać się
przede wszystkim w strefie nadbałtyckiej,
m.in. w Skandynawii, gdzie w tym okresie
działały wyspecjalizowane warsztaty rzemieślnicze, np. pracownie grzebiennicze, ale
także mieściły się wychodnie fyllitu, z którego wykonywano osełki (surowiec docierał ze Skandynawii i był prawdopodobnie

20 U. Dymaczewska, A. Dymaczewski, op. cit., s. 230, ryc. 29; Kinga Zamelska-Monczak, Wczesnośredniowieczne grzebienie z Santoka, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 11 (2014), z. 1: Archeologia, 2015, s. 45–92.

Ryc. 12
Sprzączka
z mosiądzu, tzw.
lirowata
(nr inw. 980/60)
fot. ze zbiorów
Archiwum IAE
PAN, Ośrodek
Studiów
Pradziejowych i
Średniowiecznych
w Poznaniu
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obrabiany w wolińskich pracowniach 21). Starannie opracowane osełki fyllitowe nie były przeznaczone do intensywnego użytkowania, ale przytroczone do pasa lub wieszane na szyi stanowiły raczej dowód statusu
ich właściciela (ryc. 13).
Ryc. 13
Osełki wykonane z fyllitu
fot.
Kinga
ZamelskaMonczak

Ryc. 14
Paciorek
ze szkła
(nr inw. 916/60)
fot.
Kinga
ZamelskaMonczak

Z Półwyspem Jutlandzkim i Fryzją wiążą się wełniane tkaniny znalezione
w najstarszych nawarstwieniach grodziska. Ich pochodzenie z tych właśnie
terenów sugerują surowiec, z którego je wykonano, oraz charakterystyczny
splot.22 . Inne, tak jak sprzączka lirowata, mają bardzo odległe nawiązania,
nawet do obszarów cesarstwa bizantyjskiego23. Takie sprzączki (około 70
egzemplarzy z ziem polskich) uznawane są za przedmioty pochodzenia ru21 Michał Kara, W kwestii pochodzenia wczesnośredniowiecznych osełek z fyllitu odkrytych na ziemiach Polski północno-zachodniej – głos w dyskusji, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza,
red. Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska, Sławomir Moździoch, Marian Rębkowski, Szczecin–
Wrocław 2006, s. 395–404.
22 Anna Niesiołowska-Wędzka, Wyniki badań nad tkaninami z najstarszych warstw grodu w Santoku, „Archeologia Polski”, t. 10, 1965, s. 318–337; Maria Cybulska, Jerzy Maik, Tekstylia z Santoka
w świetle analiz specjalistycznych, [w:] Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego. Badania
milenijne 1958–1965, red. Kinga Zamelska-Monczak, Warszawa 2019, s. 294-305.
23 U. Dymaczewska, A. Dymaczewski, op. cit., s. 229, ryc. 28-2.
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skiego i spotykane były we wczesnym średniowieczu na obszarze Małopolski,
Wielkopolski, a także na Śląsku24.
Różnorodne paciorki ze szkła i bursztynu licznie odkryte w warstwach są
specyficznym świadectwem ożywionych kontaktów, gdyż w owym czasie pełniły funkcję zarówno ozdób, jak i środka płatniczego. Wśród znalezisk z nawarstwień grodu i osady podgrodowej w Santoku znalazły się liczne paciorki
wykonane z różnokolorowego szkła (ryc. 14), kryształu górskiego oraz bursztynu. Większość z nich to przedmioty o charakterze interregionalnym, dość
często spotykane na stanowiskach wczesnośredniowiecznych25.
W wieku VIII, jak pokazują analizy stref osadnictwa, teren północno-zachodniej Wielkopolski nie należał do obszarów intensywnie penetrowanych
i zasiedlonych. Duże powierzchnie zajmowała Puszcza Notecka, która w połączeniu z bagiennym terenem pradoliny i pasmem wzgórz morenowych tworzyła naturalny obszar graniczny między plemionami zamieszkującymi obszar dzisiejszego Pomorza oraz historycznej Wielkopolski.
Jedynym zarejestrowanym przez archeologów dawnym grodem w okolicy
Santoka był Glinik, położony od niego w odległości około 10 km w linii prostej
na południowy zachód. Okres funkcjonowania Glinika w świetle nowszych
ustaleń można łączyć ze starszymi fazami wczesnego średniowiecza. Był to
nieduży gród położony w niedostępnym terenie, w sąsiedztwie bagien i podmokłych łąk. Najprawdopodobniej przez krótki czas oba ośrodki istniały jednocześnie, ponieważ wstępne ustalenia chronologiczne odnośnie do stanowiska w Gliniku wskazują, że funkcjonował on w VII–IX wieku. Tyle że w tym
okresie w Santoku nie istniał gród, ale jedynie osiedle otwarte. Rozpoznanie
kontekstu, w jakim funkcjonowały ośrodki w Santoku i Gliniku, i relacji, jakie
występowały między nimi, pozwoliłoby ustalić przebieg procesu zasiedlania
terenu Kotliny Gorzowskiej w starszych fazach wczesnego średniowiecza –
można traktować to jako postulat badawczy.
Ten brak śladów intensywniejszej aktywności osadniczej wokół Santoka
w starszych fazach wczesnego średniowiecza (zwłaszcza skupisk grodów
wiązanych z jakimiś strukturami osadniczymi) przekonuje raczej, iż ulokowanie osiedla w takim punkcie wynikało przede wszystkim z zalet (funkcjonalności) tego miejsca, wykorzystującego dogodne połączenia wodne, które
pełniły funkcję dróg komunikacyjnych26. Odra stanowiła od pradziejów ważną oś komunikacyjną w regionie, a jej znaczenie jako drogi wodnej wyraźnie
wzrosło we wczesnym średniowieczu, ponieważ była arterią łączącą prężnie
24 Marcin Wołoszyn, Zabytki pochodzenia wschodniego we wczesnośredniowiecznej Polsce. Wędrówka rzeczy czy idei?, [w:] Wędrówka rzeczy i idei w średniowieczu, red. Sławomir Moździoch,
Wrocław 2004, s. 251–252.
25 Joanna Sawicka, Zabytki ze szkła, [w:] Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego…, op. cit.,
s. 276–294; Ewa Lisowska, Piotr Gunia, Przedmioty kamienne i ozdobne kamienie jubilerskie,
[w:] Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego…, op. cit., s. 274–285.
26 Stanisław Sinkowski, Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne w okolicach Santoka w świetle
wyników badań Archeologicznego Zdjęcia Polski, [w:] Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego…, op. cit., s. 356–365.
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rozwijającą się ekonomiczną strefę bałtycką z interiorem 27. Trasa prowadziła od Bałtyku przez porty w Wolinie i Szczecinie, dalej Odrą na południe
w kierunku Śląska, a równocześnie poprzez dorzecze Warty i Noteci do
Wielkopolski i na Kujawy, tutaj przez jezioro Gopło do Wisły i dalej na wschód.
Rzeki nie tylko zapewniały wtedy łączność i transport, ale też stymulowały
rozwój handlu28.
Wyborowi miejsca na osiedle w Santoku sprzyjało doskonałe położenie
w węzłowym punkcie sieci wodnych szlaków komunikacyjnych i handlowych. Wyspa oblana wodami dwóch dużych rzek – Warty i Noteci – płynących
w szerokiej dolinie przecinającej obszar na dwie naturalne części, ale będących jednocześnie łącznikiem między terytoriami, stanowiła punkt szczególnie atrakcyjny pod względem osadniczym (podobnie usytuowane u zbiegu
rzek są np. Krosno Odrzańskie czy Spandau na terenie dzisiejszego Berlina).
Lokalizacja w trudno dostępnym miejscu z jednej strony oferowała bezpieczeństwo, ale z drugiej – kreowała bezpośrednie zintegrowanie drogami wodnymi, ówczesnymi trasami komunikacyjnymi, nawet z odległymi terytoriami.
Miało to niezaprzeczalne znaczenie w transporcie dóbr i handlu oraz zespalaniu enklaw osadniczych. Stąd taki punkt stanowił doskonałe miejsce na trasie
łączącej strefę bałtycką z interiorem.
Dogodne usytuowanie na szlaku komunikacyjnym zadecydowało więc
o rozwoju i roli osiedla, a następnie grodu w Santoku. Było to charakterystyczne miejsce na trasie prowadzącej w głąb terytorium, do innych ośrodków –
punkt obsługi na szlaku żeglugowym, gdzie nie tylko dokonywano napraw
i uzupełniano zaopatrzenie, ale przede wszystkim wymieniano dobra. Mogli
tu też przybywać jacyś wędrowni wytwórcy, którzy pracowali na miejscu.
Świadectwem tych kontaktów są znajdowane na stanowisku różnego rodzaju dobra materialne, które trafiały do Santoka albo za pośrednictwem handlu,
albo np. jako łup, dar czy zagubiona tu własność, co jest niewątpliwym dowodem kontaktów ponadregionalnych. Pojawienie się, już od początku funkcjonowania osiedla, przedmiotów obcego pochodzenia można skorelować z etapem
włączania terenu Pomorza, na przełomie VIII/IX wieku, w ożywioną wymianę
dalekosiężną29. Szybko rozwijają się wtedy emporia handlowe na południowym wybrzeżu Bałtyku oraz miejscowa wytwórczość, zaspokajająca potrzeby
nie tylko handlu dalekosiężnego, lecz także tutejszej ludności. Na ten właśnie
okres przypada zasiedlenie i rozwój ośrodka w Santoku. Słabo zaludnione otoczenie zbiegu Warty i Noteci potwierdza tezę, że przyczyną powstania i podstawą utrzymania ośrodka były obsługa szlaku i wiążące się z tym wymiana oraz
różnorodne powiązania gospodarcze ze strefą nadmorską. Niestety trudno
ustalić, kto działał na tym szlaku wymiany. Mogli to być kupcy (także obcy) lub
grupa przywódcza trudniąca się zarówno handlem, jak i rabunkiem. Wymiana
27 Władysław Łosiński, Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian
Nadbałtyckich, [w:] Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne,
Szczecin 2008, s. 144–145.
28 Władysław Filipowiak, Z najstarszych dziejów Odry jako szlaku komunikacyjnego i handlowego,
„Rzeki. Kultura, Cywilizacja, Historia”, t. 1, 1992, s. 65–81.
29 W. Łosiński, op. cit., s. 159–160.
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obejmowała zapewne nie tylko wyroby rzemieślnicze, ale również inne kategorie towarów, np.: zboże, miód, futra zwierząt, płótno czy drewno. Z kwestią
kontaktów o znaczeniu ponadregionalnym, jak też bliższych, lokalnych, wiąże
się także wymiana pewnych wzorów, idei, wyobrażeń. Na skutek styku z inną
strefą kulturową następuje przejęcie albo adaptowanie do własnych potrzeb
wybranych wzorców kulturowych. W Santoku, leżącym na ważnym interregionalnym szlaku położonym na pograniczu obszarów o różnych uwarunkowaniach geograficznych, plemiennych i ekonomicznych, istniały dogodne
warunki, które sprzyjały wymianie zarówno towarów, jak i informacji, umiejętności, wzorów czy innowacji. Wspomniane wyżej okoliczności i czynniki doprowadziły do tego, że Santok przeobraził się w centralny punkt regionu i rolę
tę odgrywał aż do XIII wieku, do momentu przejęcia przez Brandenburczyków.
Santok na lewym brzegu Warty rozwijał się nieprzerwanie już od 2. połowy
VIII wieku, a w X stuleciu został przejęty przez Piastów i włączony w struktury
ich państwa30.
Można skonstatować, że budowa grodu w Santoku i włączenie go w struktury państwa piastowskiego w X wieku to najbardziej widoczne skutki wyboru pod zasiedlenie tego charakterystycznego miejsca u zbiegu Warty i Noteci
oraz dynamicznego rozwoju osady założonej ponad 150 lat wcześniej (ryc. 15).
Ryc. 15
Wizualizacja
najstarszego
osiedla
w Santoku
wiz.
Małgorzata
Markiewicz

30 Urszula Dymaczewska, Zofia Hołowińska, Z dziejów Santoka i kasztelanii santockiej, Poznań 1961,
s. 35–38; Zofia Kurnatowska, Początki Polski, Poznań 2002, s. 78.
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Zusammenfassung
Die Anfänge des linksufrigen Santok im frühen Mittelalter oder
von der ältesten Siedlung bis zur Errichtung der Burg
Die Siedlung in Santok wurde am Zusammenfluss von zwei großen
Flüssen gegründet: der Netze und der Warthe in einem weiten Urtal, das seit
Jahrhunderten für Ansiedler und interregionale Kommunikation besonders
attraktiv war. Das günstige System der Wasserverbindungen von Santok führt
bis zur Oder und weiter zur Ostsee, dann über die Oder weit nach Süden, über
die Warthe ins Zentrale Großpolen und über die Netze und andere rechtsseitige Nebenflüsse der Warthe – mit Verbindung zum Einzugsgebiet der Weichsel
und sogar weiter, bis zum Einzugsbereich des Schwarzen Meeres. Es war
eine perfekte Stelle für ein Handelszentrum auf der Strecke zwischen dem
Ostseegebiet und dem Interieur.
Auf dem linken Ufer der Warthe entwickelte sich die Siedlung ununterbrochen schon seit der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts, im 10. Jahrhundert wurde es
von den Piasten über- und in ihren Staat aufgenommen. Fast 150 Jahre lang,
bevor die ersten Holz- und Erdbefestigungen gebaut wurden, war die Siedlung
offen. In dieser ältesten Phase wurden leichte Hütten aus Geflecht errichtet,
sodass der Ort nur saisonal genutzt werden konnte. In der 2. Hälfte des 9.
Jahrhunderts wurde die Bebauung stabiler und regelmäßiger. Die bisherigen
Feststellungen zeigen, dass die ältesten Wälle um das Gelände herum erst gegen das Ende des 9. oder den Anfang des 10. Jahrhunderts errichtet wurden.
Die ältesten Siedlungsebenen, von der Zeit seit der 2. Hälfte des 8. bis zum
Ende des 9. Jahrhunderts, lieferten eine breite Sammlung von Gegenständen,
die sich von den Artefakten, die weit und breit an anderen Stellen der Region
gefunden werden, wesentlich abhoben. Man kann zahlreiche Gegenstände
finden können, die als luxuriös gelten dürfen und auf weitreichende
Kontakte hindeuten. Ein Teil davon dürfte nach Santok mit skandinavischer
Vermittlung gekommen sein, vor allem aus dem Ostseegebiet.

54

CUSTODIA, Artykuły

Summary
The origins of the left-bank Santok in the early Middle Ages.
From the oldest settlement to the construction of the gord
The settlement in Santok was established at the confluence of two large
rivers – the Noteć and the Warta – flowing in a wide ice-marginal valley,
which has been attractive for centuries for settlement and interregional communication. A convenient system of water connections, in which Santok’s settlement was part, led through the lower Odra towards the Baltic Sea, through
the Odra far south, through the Warta to the central Great Poland, and through
the Noteć and other right-bank tributaries of the Warta, it allowed communication with the Vistula basin and further with the Black Sea basin . It was
a perfect place for the location of a trade facility constituting a point on the
route connecting the Baltic zone with the inland zone / with the interior.
Santok, on the left bank of the Warta, developed continuously from the second half of the 8th century, and in the 10th century it was taken over by the
Piasts and incorporated into the structures of their state. For almost 150 years,
before the first wood and earth fortifications were built, it had the form of an
open settlement. In the oldest stage, light braided buildings were erected, and
this point could only be used seasonally. In the second half of the 9th century,
the buildings became more stable and regular. The findings so far indicate
that the oldest embankments surrounding the built-up area were not erected
until the end of the 9th or the beginning of the 10th century.
The oldest settlement levels, covering the period from the second half of
the 8th to the end of the 9th century, provided a wide collection of objects that
stood out from the relics of the same time commonly found on other sites in
the region. Many items that can be described as luxury have been acquired,
indicating the existence of long-range contacts. Some of them could get to
Santok via Scandinavian routes, mainly from the Baltic zone.
dr Kinga Zamelska-Monczak – archeolog; Ośrodek Studiów Pradziejowych
i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.
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Abstrakt
Sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne nie doprowadziły do
uchwycenia poziomu pierwotnej posadzki kościoła katedralnego w Gorzowie
Wielkopolskim. Jej pozostałości zostały bezpowrotnie zniszczone w trakcie
prac remontowych w latach 40. i 50. XX wieku. Jedynymi uchwytnymi obecnie
śladami historycznej posadzki mogą być relikty zaprawy wapiennej zachowane na licu północnym ściany południowej świątyni – na głębokości około
15–20 cm poniżej poziomu lastrykowych płyt, tj. mniej więcej na poziomie korony ławy fundamentowej (wykop IV). Wstępna makroskopowa analiza formalna odciśniętych w zaprawie negatywów może wskazywać, że mamy tu do
czynienia z brukiem wykonanym z niewielkich otoczaków.

Kurzbesprechung
Die archäologischen und architektonischen Aufklärungsforschungen ließen
die Ebene des ursprünglichen Fußbodens der Kathedralkirche in Gorzów
Wielkopolski nicht finden. Seine Überreste wurden wohl unwiederbringlich während der Renovierungsarbeiten in den 40er und 50er Jahren des
20. Jahrhunderts zerstört. Die einzigen noch feststellbaren Spuren dieses
historischen Fußbodens können Relikte des Kalksteinmörtels sein, die
an der Nordseite des Südwand der Kirche, auf der Tiefe von ca. 15-20 cm
unter dem Niveau der Terrazzoplatten, ungefähr auf der Höhe der Krone
der Fundamentbank (Ausgrabung IV) zu finden sind. Eine vorläufige
makroskopische formale Analyse der im Mörtel eingeprägten Negative
kann darauf hindeuten, dass es sich um ein Kopfsteinpflaster aus kleinen
Kieselsteinen handelt.

Abstract
The archaeological and architectural survey research failed to capture the
level of the original floor of the cathedral church in Gorzów Wielkopolski. Its
remains were irretrievably damaged during renovation works in the 1940s and
1950s. The only visible traces of the historic floor are the relics of lime mortar
preserved on the northern face of the southern wall of the temple – at a depth
of about 15–20 cm below the level of terrazzo slabs, i.e., at the level of the footing crown (excavation IV). Initial macroscopic formal analysis of the negatives
imprinted in the mortar may indicate that we are dealing here with paving
made of small pebbles.
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Wstęp

N

a przełomie stycznia i lutego 2019 roku wykonano niewielkie sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne w kościele katedralnym
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim.
Działania te były związane z bieżącym remontem budynku, przeprowadzanym po pożarze świątyni z 1 lipca 2017 roku. Prace prowadzono na zlecenie kurii diecezjalnej, pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 65-075 Zielona
Góra. Badania wykonywał zespół w składzie: mgr inż. architekt Henryk Jan
Kustosz oraz archeolog dr Jarosław Lewczuk, działający w ramach Pracowni
Archeologicznej dr Jarosław Lewczuk z Zielonej Góry, ul. Ogrodowa 52/2,
65-516 Zielona Góra. Prace prowadzono na podstawie pozwolenia wydanego
przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze,
Delegaturę w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z wymogami metodyki badań
archeologicznych. Opisywane poniżej działania dotyczyły obiektu wpisanego
do rejestru zabytków pod numerem 40 decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 15 stycznia 1954 roku.

Przebieg oraz wyniki badań (ryc. 1–17)
Celem prac było:
• rozpoznanie i opisanie nawarstwień zalegających poniżej współczesnej
posadzki kościoła,
• uchwycenie poziomu posadowienia fundamentów filarów oraz murów obwodowych budowli,
• rozpoznanie i określenie pierwotnego poziomu użytkowego świątyni.
W trakcie działań założono cztery niewielkie sondażowe wykopy badawcze – dwa (nr I i II) przy ośmiobocznych filarach nawy głównej obiektu (jeden
w rzędzie północnym i jeden w południowym) oraz dwa (nr III i IV) przy portalu południowym, od strony wnętrza świątyni. Pierwotnie zakładano wykonanie tu jednego dużego wykopu, ale ze względu na stojące wysokie rusztowania metalowe na dużych partiach ściany południowej zdecydowano się na
badania w obrębie dwu mniejszych sondaży.
Wykop sondażowy nr I (ryc. 1–3) założono przy boku S ceglanego ośmiobocznego filara nr 2 (licząc od strony prezbiterium) północnego rzędu podpór
nawy głównej świątyni. Zaobserwowany podczas badań układ nawarstwień
przedstawiał się następująco:
• warstwa I – lastrykowa posadzka o grubości około 5 cm,
• warstwa II – wylewka betonowa z chudego cementu o miąższości około
10–12 cm,
• warstwa III – gruz ceglany o miąższości około 17–18 do 20 cm; na głębokości około 20 cm poniżej obecnego poziomu posadzki uchwycono szeroką na
8–10 cm kamienną odsadzkę stopy fundamentowej ceglanego ośmiobocznego filara podtrzymującego sklepienie nawy głównej katedry,
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• warstwa IV – suchy, sypki szary piach z niewielką domieszką gruzu ceglanego na głębokości około 35 cm; dno wykopu znajdowało się na głębokości
około 70 cm.
W trakcie prac nie uchwycono żadnych śladów wcześniejszej posadzki lub
reliktów posadzek historycznych.
Wykop sondażowy nr II (ryc. 1–3, 6, 7) założono przy boku S ceglanego
ośmiobocznego filara nr 1 (licząc od strony prezbiterium) południowego rzędu
podpór nawy głównej świątyni. Zaobserwowany podczas badań układ nawarstwień przedstawiał się następująco:
• warstwa I – lastrykowa posadzka o grubości około 5 cm,
• warstwa II a – wylewka betonowa z chudego cementu o miąższości około
6–7 cm,
• warstwa II b – wylewka betonowa z bardzo mocnego cementu o miąższości
około 6 cm,
• warstwa III – gruz ceglany o miąższości około 20 cm; na głębokości około
18 cm poniżej obecnego poziomu posadzki uchwycono dwie rurki metalowe
stanowiące osłonę kabli niskiego napięcia zasilających oświetlenie wnętrza
obiektu,
• warstwa IV – sypka ziemia barwy ciemnobrunatnoszarej na głębokości
około 38–40 cm poniżej poziomu posadzki; na głębokości około 60 cm
uchwycono strop zachowanego in situ pochówku szkieletowego (czaszka)
ułożonego w osi WE, z głową w kierunku wschodnim; na głębokości około
105 cm uchwycono strop ceglanej posadzki komory grobowej.
Dno wykopu sondażowego znajdowało się na głębokości około 115 cm poniżej poziomu posadzki. Od głębokości około 10 cm poniżej obecnego poziomu cementowej posadzki do głębokości około 105 cm (poziom zachowanych
reliktów ceglanej posadzki w obrębie komory grobowej) odsłonięto ozdobnie wykonane kamienne lico południowej partii filara. W trakcie badań nie
uchwycono żadnych śladów wcześniejszych posadzek związanych z funkcjonowaniem kościoła.
Wykop sondażow y nr III (ryc. 1, 3–5, 8–13) założono wewnątrz budynku, w obrębie około ½ szerokości wejścia w jego części wschodniej.
Zaobser wowany podczas badań układ nawarstwień przedstawiał się
następująco:
• warstwa I – lastrykowa posadzka o grubości około 5 cm,
• warstwa II – wylewka cementowa o grubości około 8–10 cm,
• warstwa III – gruz ceglany o miąższości około 15–17 cm; na głębokości
około 15 cm poniżej poziomu współczesnej posadzki odsłonięto strop kamiennej ławy fundamentowej ściany południowej kościoła,
• warstwa IV – zasypisko z sypkiej ziemi barwy ciemnobrunatnoszarej, które sięgało do piaszczystego calca na głębokości około 170 cm; od głębokości
około 110 cm pojawiają się dość nieliczne fragmenty rozkawałkowanych
kości ludzkich (resztki pochówków na złożu wtórnym),
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• warstwa V – calec zbudowany z sypkiego żółtego piasku na głębokości 170 cm;
na głębokości 175 cm uchwycono spąg najniżej leżącego kamienia fundamentowego ściany południowej obiektu.
W opisywanym wykopie nie uchwycono żadnych reliktów posadzek historycznych – wszystko zostało wyrugowane w trakcie generalnego remontu obiektu przeprowadzonego w 1956 roku, gdy obniżono poziom użytkowy
o około 30 cm i ułożono nową posadzkę z dużych płyt1.
Wykop sondażowy nr IV (ryc. 1, 5, 14–17) założono wewnątrz budynku, po
prawej stronie od wejścia przez portal południowy, w odległości około 50 cm
na wschód od wykopu III. Zaobserwowany układ nawarstwień przedstawiał
się następująco:
• warstwa I – lastrykowa posadzka o grubości około 5 cm,
• warstwa II – wylewka betonowa o grubości 9–10 cm,
• warstwa III – gruz ceglany o miąższości około 13–15 cm,
• warstwa IV – zasypisko z sypkiej ziemi barwy ciemnobrunatnoszarej
zalegającej poniżej głębokości 28–30 cm – są to relikty zniszczonych pochówków szkieletowych leżących na złożu wtórnym; wykop miał głębokość
około 45 cm.
W tym wykopie również nie uchwycono żadnych reliktów posadzek historycznych – wszystko zostało wyrugowane w trakcie generalnego remontu obiektu przeprowadzonego w 1956 roku, gdy obniżono poziom użytkowy
o około 30 cm i ułożono nową posadzkę z dużych płyt 2.

Wnioski
Sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne w wybranych punktach
wnętrza kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim, przeprowadzone
z konieczności w dość ograniczonym zakresie, pozwoliły na dokonanie kilku
nowych i dość istotnych obserwacji związanych z historią budowlaną kościoła.
Wykop nr I wykonano na granicy drugiego i trzeciego przęsła korpusu
nawowego, po stronie południowej północnego rzędu filarów. Na głębokości
około 20 cm odsłonięto kamienną odsadzkę stopy fundamentowej ceglanego
ośmiobocznego filara. Śladów historycznej posadzki nie uchwycono.
Wykop nr II wykonano na granicy pierwszego i drugiego przęsła korpusu
nawowego, po stronie południowej południowego rzędu filarów. Rozpoznano
tu relikty murowanej komory grobowej o wysokości przynajmniej 95 cm.
Zachowany in situ pochówek szkieletowy zorientowany był w osi zachód–
wschód, z głową na wschód; czaszka leżała na głębokości około 60 cm poniżej
obecnego poziomu posadzki pochodzącej z lat 50. XX wieku. Śladów historycznej posadzki nie uchwycono.
1 Agnieszka Dębska, Kościół katedralny w Gorzowie Wielkopolskim, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, t. 14, 2017, s. 14.
2 Ibidem.
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Wykopy nr III i IV wykonano w obrębie czwartego przęsła korpusu nawowego. Na jego długości mur ściany południowej jest grubszy o około 49 cm od
jej pozostałych partii – w pozostałych czterech przęsłach – i wynosi około
150 cm (przęsło z bocznym wejściem, ujętym dekoracyjnym portalem o rozglifionych, profilowanych, czterokrotnie schodkowanych ościeżach, wykonanych z wysokich profilowanych segmentów ceglanych opartych na ceramicznym cokole o wysokości około 25 cm, wykonanym także z profilowanych
segmentów)3.

Spostrzeżenia i obserwacje
1. Głębokość posadowienia kamiennych fundamentów ściany południowej świątyni w obrębie czwartego przęsła sklepiennego wynosi około 175
cm poniżej obecnego poziomu posadzki z płyt lastrykowych, położonej
w 1956 roku (wykop III, por. ryc. 8–13). Wysokość samej ławy fundamentowej wynosi około 160 cm, a jej górna partia, o wysokości około 85 cm, jest
nieznacznie szersza od grubości licowanego już muru powyżej – od 0 do
około 15 cm; widoczna jest tutaj zaprawa wapienna. Trzy dolne warstwy
dużych otoczaków, ułożone bez zaprawy, uskokowo poszerzają ławę ku
dołowi do około 60 cm od lica muru powyżej (patrz ryc. 4); ławę posadowiono na calcu. Znaczne gabaryty ławy kamiennej dostosowano do grubości muru ściany południowej na odcinku czwartego przęsła sklepiennego
(patrz wyżej).
2. Z analizy odsłoniętych partii murów przy wschodnim ościeżu portalu,
a szczególnie z fragmentarycznie zachowanej, wykonanej z zaprawy wapiennej warstwy wyrównawczej korony ławy fundamentowej wynika (por.
ryc. 9), że pierwotny jego próg zwieńczał najprawdopodobniej koronę ławy
fundamentowej (patrz ryc. 4). Analogiczną sytuację rozpoznano w podobnym, niedawno odkrytym portalu południowym w kolegiacie myśliborskiej z końca XIII wieku, gdzie koronę ławy fundamentowej, na warstwie
wyrównawczej z zaprawy wapiennej, zwieńczał zachowany w całości próg
portalu wykonany z kwadratowych płytek ceramicznych o wymiarach 28
× 28 × 8–9 cm4.
3. Jak wynika z analizy pozostałości zaprawy przy ścianie południowej w wykopie nr IV, na podobnym poziomie mogła być usytuowana pierwotna posadzka kościoła (por. ryc. 15); nie wiemy, z czego była wykonana, a ewentualne jej pozostałości bezpowrotnie zniszczono w trakcie zakrojonych na
bardzo dużą skalę prac remontowych katedry w latach 40. i 50. XX wieku.
W 1945 roku wykonano nową posadzkę z płyt betonowych o powierzchni
około 850 m2; pod nią mogły się jeszcze znajdować relikty wcześniejszych
3 Analogicznie jak w ścianie północnej korpusu.
4 Henryk Jan Kustosz, Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. Wytyczne konserwatorskie do
projektu zabezpieczenia i ekspozycji odkrytych w 2014 r. reliktów pierwotnego, średniowiecznego
portalu usytuowanego na osi elewacji płd. korpusu nawowego, maszynopis w Archiwum LWKZ
w Zielonej Górze – Delegaturze w Gorzowie Wielkopolskim oraz u autora badań, Myślibórz 2014.
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posadzek (w kolegiacie myśliborskiej pod obecnie istniejącą posadzką odsłonięto cztery poziomy wcześniejszych posadzek – ceramicznych). W 1956
roku obniżono poziom użytkowy wnętrza o około 30 cm5 i na przygotowanej podbudowie (gruz ceglany plus wylewka betonowa, w sumie około
30–40 cm) położono płyty lastrykowe o wymiarach 50 × 50 × 5 cm. Zgodnie
z obecnymi ustaleniami, iż rzędna istniejącej posadzki jest jedynie około
15–20 cm wyżej od dolnej płaszczyzny posadzki pierwotnej, remont z 1956
roku bezpowrotnie zniszczył jej ewentualne relikty. Jedynymi uchwytnymi
obecnie śladami historycznej posadzki mogą być relikty ww. zaprawy wapiennej, zachowane na licu północnym ściany południowej świątyni – na
głębokości około 15–20 cm poniżej poziomu lastrykowych płyt, tj. mniej
więcej na poziomie korony ławy fundamentowej (wykop IV). Wstępna makroskopowa analiza formalna odciśniętych w zaprawie negatywów (por.
ryc. 15) może wskazywać, że mamy tu do czynienia z brukiem wykonanym
z niewielkich otoczaków (?!).
4. Obecny próg wejścia południowego, ujętego dekoracyjnym portalem, jest
podwyższony wobec pierwotnego o około 45 cm minus grubość ewentualnej płytki progowej (w kolegiacie myśliborskiej miała ona 8–9 cm). Z analizy portalu wynika, że jego obecny próg został podwyższony najprawdopodobniej o wysokość jednego profilowanego segmentu ceglanego (użyto ich
w rozglifionych ościeżach portalu), mającego około 46 cm (?).
5. W wykopie nr IV (patrz ryc. 5) zaobserwowano brak fundamentowania pod
lizeną zintegrowaną konstrukcyjnie z murem ściany południowej korpusu nawowego, usytuowaną na granicy trzeciego i czwartego przęsła sklepiennego (por. ryc. 16 i 17). Jest ona nadwieszona nad ławą pogrubionego
muru czwartego przęsła, co pozwala sądzić, że mogła nie być przewidziana
w pierwotnym projekcie i nie została uwzględniona na etapie budowy fundamentów kościoła. Być może dostawiono ją w kolejnej fazie (prze)budowy,
po podjęciu decyzji o wprowadzeniu sklepień.

5 A. Dębska, op. cit., s. 10 i 14.

62
Ryc. 1
Plan katedry pw.
Wniebowzięcia
NMP w Gorzowie
Wielkopolskim
wraz z lokalizacją wykopów
sondażowych nr
I, II, III, IV. Skala
podkładu 1 : 100,
tu silnie skażona
/ źródło: Autorska
Pracownia
arch. Macieja
Małachowicza,
51-637 Wrocław,
ul. Orłowskiego 11
oprac.
Jarosław
Lewczuk
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Ryc. 2
Lokalizacja
wykopów
sondażowych
nr I i II. Legenda:
a – przebadana
wykopaliskowo
część wykopu,
b – część niebadana,
1, 2 – rurki
metalowe
z kablami niskiego napięcia
wewnątrz.
Skala liniowa
rys.
Jarosław
Lewczuk

Ryc. 3
Wykopy sondażowe nr I, II,
III, przekroje.
Legenda: 1 –
betonowe płytki
posadzkowe
o wymiarach
50 × 50 × 5 cm,
2 – poziomująca
wylewka betonowa, 3 – gruz
ceglany, 4 – zasypisko z piasku
(wykop nr I) lub
ziemi barwy
ciemnobrunatnoszarej (wykopy nr II, III),
5 – niebadane
wykopaliskowo
nawarstwienia,
calec – ziemia
rodzima zbudowana z żółtego
piasku, czaszka
– uchwycony in
situ pochówek
szkieletowy
w osi zachód–
wschód, c – cegła, k – kamień,
o – odsadzka
fundamentowa,
p – fragment
ceglanej
posadzki krypty.
Skala 1 : 10
rys.
Jarosław
Lewczuk
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Ryc. 4
Wykop sondażowy nr III,
przekrój przez
partię cokołową
i fundamentową portalu
południowego
wraz z widokiem na ościeże
wschodnie.
Skala liniowa
rys.
Henryk Jan
Kustosz
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Ryc. 5
Wykopy sondażowe nr III i IV,
rzut poziomy.
Skala 1 : 20
rys.
Henryk Jan
Kustosz
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Ryc. 6
Wykop sondażowy nr II,
widok ogólny
w trakcie
prowadzonych prac:
współczesna
posadzka, dwa
poziomy betonowej wylewki
oraz warstwa
zagruzowania
poniżej, ujęcie
z zachodu
na wschód
zdj.
Jarosław
Lewczuk

Ryc. 7
Wykop sondażowy nr II,
detal, widok na
gruzowe zasypisko wykopu
odsłonięte poniżej posadzki,
dwa poziomy
wylewki betonowej powyżej
warstwy zagruzowania oraz
przemieszane
nawarstwienia
ziemne zalegające poniżej
warstwy gruzu
ceglanego,
ujęcie z góry od
strony północnej na południe
zdj.
Jarosław
Lewczuk
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Ryc. 8
Wykop sondażowy nr III,
początek prac,
ujęcie z północy
na południe
zdj.
Jarosław
Lewczuk

Ryc. 9
Wykop sondażowy nr III,
detal, ościeże
wschodnie portalu, widoczne
wtórne ceglane
przemurowanie
w partii cokołowej portalu
oraz kamienny
cokół ściany
południowej,
ujęcie z północy
na południe  
zdj.
Jarosław
Lewczuk
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Ryc. 10
Wykop sondażowy nr III,
widok ogólny
na wnętrze
i dno wykopu
w trakcie prac
pomiarowych,
ujęcie z góry
od strony
zachodniej
zdj.
Jarosław
Lewczuk

Ryc. 11
Wykop
sondażowy
nr III, widok na
wnętrze i dno
wykopu, ujęcie
z góry od strony
południowej
zdj.
Jarosław
Lewczuk
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Ryc. 12
Wykop sondażowy
nr III, widok na
wnętrze i dno
wykopu, ujęcie
z góry od strony
wschodniej
zdj.
Jarosław
Lewczuk

Ryc. 13
Wykop sondażowy nr III,
widok na lico
północne ławy
fundamentowej, ujęcie
z góry z północy
na południe
zdj.
Henryk Jan
Kustosz
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Ryc. 14
Wykop sondażowy nr IV,
widok ogólny,
ujęcie z północnego wschodu
na południe  
zdj.
Henryk Jan
Kustosz

Ryc. 15
Wykop sondażowy nr IV, skraj
zachodni, detal,
widok na lico
północne fundamentowania,
cokół ściany
południowej
świątyni oraz
uchwycone
relikty zaprawy
piaskowo-wapiennej z negatywami bruku
kamiennego
wykonanego
z różnej wielkości eratyków,
ujęcie z północy
na południe
zdj.
Henryk Jan
Kustosz
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Ryc. 16
Wykop
sondażowy
nr IV, wtórnie
dostawiona
i pozbawiona
fundamentu
lizena na granicy trzeciego
i czwartego
przęsła sklepienia, ujęcie
z północy na
południe
zdj.
Henryk Jan
Kustosz

Ryc. 17
Wykop
sondażowy
nr IV, wtórnie
dostawiona
i pozbawiona
fundamentu
lizena na granicy trzeciego
i czwartego
przęsła sklepienia, ujęcie
z północy na
południe
zdj.
Henryk Jan
Kustosz
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Zusammenfassung
Archäologische und architektonische Forschungen im Inneren der
Kathedralkirche in Gorzów Wielkopolski, Forschungssaison 2019
Die archäologischen und architektonischen Aufklärungsforschungen ließen
die Ebene des ursprünglichen Fußbodens der Kathedralkirche in Gorzów
Wielkopolski nicht finden. Seine Überreste wurden wohl unwiederbringlich während der Renovierungsarbeiten in den 40er und 50er Jahren des
20. Jahrhunderts zerstört. Die einzigen noch feststellbaren Spuren dieses
historischen Fußbodens können Relikte des Kalksteinmörtels sein, die
an der Nordseite des Südwand der Kirche, auf der Tiefe von ca. 15-20 cm
unter dem Niveau der Terrazzoplatten, ungefähr auf der Höhe der Krone
der Fundamentbank (Ausgrabung IV) zu finden sind. Eine vorläufige makroskopische formale Analyse der im Mörtel eingeprägten Negative kann
darauf hindeuten, dass es sich um ein Kopfsteinpflaster aus kleinen
Kieselsteinen handelt.

Summary
Archaeological and architectural research inside the cathedral church in
Gorzów Wielkopolski, season 2019
The conducted, on a fairly limited scale, archaeological and architectural
survey research in four selected points of the interior of the cathedral church
in Gorzów Wielkopolski allowed for several new observations related to the
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construction history of the church. In the trench I, at the depth of about 20 cm,
a stone offset of the foundation footing of a brick octagonal pillar was exposed.
In the trench II – relics of a brick burial chamber at least 95 cm high have been
identified; there is preserved „in situ” skeletal burial with its head facing east.
In the excavation III – the stone foundation of the southern wall of the building has been identified; the bottom of the lowest stone was at the depth of approx. –175 cm. In excavation IV – only relics of damaged skeletal burials lying
on the secondary deposit were observed. In none of the excavations any relics
of the floor/historical floors were captured – everything was removed during
the general renovation of the facility carried out in 1956, when the usable level
was lowered by about 30 cm and a new floor made of large slabs was laid. The
only traces of the historical floor that can be seen today may be the relics of
lime mortar on the northern face of the southern wall – on the main floor. approx. 15–20 cm below the level of the terrazzo slabs (excavation IV). Perhaps it
was a pavement made of small pebbles (?).
Henryk Jan Kustosz – architekt, konserwator zabytków, projektant, badacz architektury. Absolwent studiów architektonicznych na Politechnice
Szczecińskiej (1969–1975) oraz studiów podyplomowych w zakresie badań
zabytków architektury na Politechnice Warszawskiej (1978–1979). W latach
1975–1991 pracował w szczecińskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków,
a w latach 1991–2001 jako specjalista ds. architektury w Regionalnym Ośrodku
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Szczecinie (obecnie NID). Od
2 stycznia 1992 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest właścicielem Autorskiej Pracowni Badawczo-Projektowej KUSTOSZ. W latach 2001–
2004 pełnił funkcję rzeczoznawcy ministra kultury i dziedzictwa narodowego
w dziedzinie: ochrona zabytków nieruchomych, w specjalizacji: architektura
i urbanistyka. Jego dotychczasowy dorobek konserwatorski obejmuje dziesiątki opracowań konserwatorskich, inwentaryzacji, projektów, ekspertyz,
badań architektonicznych i urbanistycznych, wytycznych konserwatorskich, studiów, opinii oraz dokumentacji powykonawczych – dotyczących
obiektów zabytkowych zarówno w kraju (głównie z terenu woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego), jak i za granicą (Macedonia,
Łotwa, Niemcy).
Jarosław Lewczuk – doktor archeologii, urodzony w Janowie Lubelskim
w 1958 roku. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku archeologia śródziemnomorska, specjalizacja: Egipt i Sudan (1977–1982).
W 1995 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja:
okres lateński w Polsce i Europie. W latach 1982–2003 pracował w Muzeum
Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą
w Świdnicy (w latach 1986–1996 jako konserwator ds. zabytków archeologicznych na woj. zielonogórskie). W 1985 roku działał naukowo w Egipcie (Deir
el-Bahari, Aleksandria) oraz Sudanie. W latach 2003–2005 pełnił funkcję
lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Od 2007 roku prowadzi
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samodzielnie Pracownię Archeologiczną dr Jarosław Lewczuk w Zielonej
Górze. Jest autorem trzech książek z dziedziny archeologii oraz około 500
opracowań naukowych (drukowanych oraz przeznaczonych dla bieżących
celów konserwatorskich).

Agnieszka Dębska
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski

Maria Sibylla Merian (1647–1717)*
Maria Sibylla Merian (1647–1717)
Maria Sibylla Merian (1647–1717)

Słowa kluczowe:
Maria Sibylla Merian, sztuka, botanika, entomologia, Surinam
Schlüsselbegriffe:
Maria Sibylla Merian, Kunst, Botanik, Entomologie, Suriname
Key-words:
Maria Sibylla Merian, art, botany, entomology, Suriname
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13 listopada
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„Prawdy i mity
historyczne”
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Lubuskim im.
Jana Dekerta
w Gorzowie
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Abstrakt
Maria Sibylla Merian (1647–1717) to przyrodniczka i artystka, która na przekór swoim czasom i obyczajom uczyniła z kobiecych akwarelek „z ptaszkami i kwiatkami” wybitne dzieła naukowe i stworzyła podstawy do opisów
botanicznych późniejszym wybitnym przyrodnikom. Była córką Matthäusa
Meriana (Starszego), autora najstarszego znanego widoku Landsberga1 an der
Warthe. Maria Sybilla Merian była jedną z pierwszych osób, które zburzyły
dominujące przeświadczenie o spontanicznym powstawaniu owadów z błota,
kurzu, książek lub zgniłego mięsa. Uważana jest obecnie zarówno za niezwykle utalentowaną artystkę, jak i za wyjątkową przedstawicielkę nauki empirycznej (opartej na doświadczeniach i obserwacji).

Kurzbesprechung
Maria Sibylla Merian (1647–1717) war Naturforscherin und Künstlerin,
die entgegen ihrer Zeit und deren Sitten aus für Frauen typischen
Wasserfarbenbildern „mit Vögelchen und Blumen“ herausragende wissenschaftliche Werke und damit Grundlagen für die botanischen Beschreibungen
für spätere hervorragende Naturforscher geschaffen hat. Sie war Tochter von
Matthäus Merian (dem Älteren), Verfasser der ältesten bekannten Ansicht von
Landsberg an der Warthe. Maria Sybilla Merian war eine der ersten Personen,
die den damals vorherrschenden Glauben erschütterte, dass die Insekten
sich spontan aus Schlamm, Staub, Büchern oder faulem Fleisch herausbilden.
Heute gilt sie sowohl als eine sehr talentierte Künstlerin, als auch als eine einzigartige Naturforscherin (die auf Erfahrung und Beobachtung aufbaut).

Abstract
Maria Sibylla Merian (1647–1717) is a naturalist and artist who, in spite of her
own times and customs of female watercolors of „with birds and flowers”, she
made outstanding scientific works and laid the foundations for later prominent botanical descriptions naturalists. She was the daughter of Matthäus
Merian (the Elder), the oldest known author view of Landsberg an der Warthe.
Maria Sybilla Merian was one of the first to have shattered the prevailing
belief about the spontaneous formation of insects from mud, dust, books or
rotten meat. She is now considered both extremely talented an artist, as well
as an exceptional representative of empirical science (based on experience
and observation).

1 W publikacji posługujemy się regionalną formą zapisu toponimu Landsberg w dopełniaczu –
Landsberga. Ogólnopolska norma wzorcowa brzmi – Landsbergu [przyp red.].
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A

rtystka, badaczka i podróżniczka, która zajęła szczególną pozycję w świecie zarówno naukowym, jak i artystycznym. Była jednym z pionierów
entomologii. Malowała rośliny, kwiaty oraz owady, zwłaszcza motyle, które badała w Europie Północnej i podczas wyprawy do Surinamu w Ameryce
Południowej.
Maria Sibylla Merian urodziła się 2 kwietnia 1647 roku we Frankfurcie nad
Menem, zmarła 13 stycznia 1717 roku w Amsterdamie. Była przyrodniczką
i malarką, która na przekór swoim czasom i obyczajom z kobiecych akwarelek
„z ptaszkami i kwiatkami” uczyniła dzieła naukowe i stworzyła podstawy do
opisów botanicznych późniejszym wybitnym przyrodnikom. Połączyła sztukę
z nauką. Już jako dziewczynka posiadła umiejętność patrzenia, czyli obserwacji, która jest fundamentem każdej nauki i która pomogła jej stać się malarką.
Jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka Melissy Ashley pt. Malarka ptaków2, dla której inspiracją była biografia Elizabeth Gould3. Natknęłam się
w niej na następujący fragment:
[…] Nauczycielka poinformowała mnie, że chciałaby, abym obejrzała książki botaniczne, a zwłaszcza kolorowe ryciny. […] wybrałam jeden z cieńszych woluminów.
Wyciągnęłam go i zaniosłam na biurko.
Przyjrzałam się frontyspisowi. Ku swojemu zaskoczeniu i zachwytowi stwierdziłam, że wybrałam rysunki kobiety botanika, panny Marii Sibylli Merian, niemieckiej artystki i naukowca, żyjącej przed stu laty. Z przedmowy dowiedziałam
się, że panna Merian popłynęła do holenderskiej kolonii Surinam, żeby zająć się
opisem rzędu Lepidoptera, czyli ciem i motyli, i zrozumieć ich tajemnicze cykle
życiowe. Gdy przewracałam delikatne stronice, nie mogłam oprzeć się chęci wodzenia obleczonymi w bawełnę palcami po ręcznie kolorowanych rycinach. Motyle
tańczyły, gąsienice żuły, lśniące metalicznie kokony zwieszały się przyczepione
na cieniusieńkich niciach do spodów liści. Nawet kwiaty będące pożywieniem
larw narysowano z wyjątkową precyzją. Techniki stosowane przez pannę Merian
stanowiły dla mnie zagadkę. Jak udało jej się stworzyć wrażenie, że motyle zaraz
sfruną z kartki? Przedstawione na rycinach rośliny miały soczyście zielone odcienie, ich młode wąsy wyrastały bujnie z grubych łodyg; nasiona wydawały się krąglejsze, a ich barwy bardziej nasycone, lśniące i żywsze aniżeli w rzeczywistości.
Widziałam płatki róż w intensywnym kolorze malinowym, owoce z podzielonymi
na sześć części komorami nasiennymi i pyłek wyglądający tak realistycznie, że
wyobrażałam go sobie na rękawiczkach. Oglądałam każdą ilustrację z zapartym
tchem, a moja wyobraźnia szalała pobudzona pragnieniem poznania każdego
aspektu rysunku, malunku i ubarwienia świata natury. Będę potrzebowała dużo
praktyki, by rozwinąć swój talent. W moim odczuciu ryciny panny Merian stanowiły dzieła sztuki mogące rywalizować z portretami książąt, dam z towarzystwa
i matron, patrzących srogo na skromnych gości Akademii Królewskiej […]4.

2 Melissa Ashley, Malarka ptaków, Warszawa 2018.
3 Elizabeth Gould (1804–1841) – żona ornitologa Johna Goulda; odegrała fundamentalną rolę
w stworzeniu jego imperium wydawniczego. W ciągu zaledwie 10 lat stworzyła 650 ręcznie kolorowanych litografii prezentujących najpiękniejsze gatunki ptaków żyjących wówczas na świecie.
4 M. Ashley, op. cit., s. 26–27.
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Od ponad 20 lat interesuję się historią Gorzowa Wielkopolskiego, więc
w mojej głowie od razu pojawiło się niedowierzanie spowodowane skojarzeniem z Matthäusem Merianem. Krótka kwerenda wykazała, że faktycznie jej
ojcem był Matthäus Merian (1593–1650), autor najstarszego znanego widoku
Landsberga an der Warthe. W zbiorach Muzeum Lubuskiego znajduje się miedzioryt na papierze czerpanym, kolorowany farbami wodnymi, z około 1650 roku,
o wymiarach 18 × 37 cm. Matthäus Merian (Starszy) był Szwajcarem (urodził się w Bazylei), ale działał na terenie ówczesnych Niemiec. Był wybitnym
kartografem i miedziorytnikiem, właścicielem pracowni we Frankfurcie nad
Menem oraz autorem trzydziestotomowego Theatrum Europaeum, w skład
którego wchodzi Topographia Germaniae, zawierająca 2000 rycin. Południowa
panorama ówczesnego Landsberga an der Warthe pochodzi z tomu Topografia
Elektoratu Brandenburgii5, wydanego pośmiertnie w 1652 roku przez jego syna –
Matthäusa Meriana (Młodszego)6.
W Polsce, a szczególnie w Gorzowie Wielkopolskim, Maria Sybilla Merian
nadal jest mało znaną postacią. Poniższą, bardzo krótką biografię przygotowałam przede wszystkim na podstawie dwóch opracowań, traktując ją jako
zapowiedź następnych, rozszerzonych badań7.
Ojciec Marii Sibylli zmarł, gdy ta miała trzy lata, ale na pewno wychowała
się na jego twórczości. Matka, Johanna Catharina Sibylla Heim (ok. 1620–1690),
wyszła ponownie za mąż za artystę Jacoba Marrella – grafika i malarza martwych natur, potocznie nazywanego „malarzem kwiatów”. Pod jego wpływem
Maria wcześnie rozpoczęła naukę rysunku. Już w wieku 13 lat po raz pierwszy
przeprowadziła wnikliwą obserwację motyla jedwabnika. Należy wziąć pod
uwagę fakt, że w jej czasach bardzo niewiele wiedziano o cyklu rozwojowym
motyli. W XVII wieku bardzo modne były martwe natury z motylami, które
niosły treści religijne. Motyl był symbolem zmartwychwstania, a mucha –
szatana (walka dobra ze złem). Natomiast Marię interesowała natura, prawda
o naturze we wszystkich stadiach rozwoju. Od 1665 roku była żoną malarza
i grafika Johanna Andreasa Graffa, ucznia swojego ojczyma. Łączyła obowiązki żony, matki i gospodyni domowej z działalnością artystyczną i naukową.
5 Martin Zeiller, Topographia Electorat[us] Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae etc., das ist,
Beschreibung der Vornembsten und bekantisten Stätte und Plätz in dem hochlöblichsten
Churfürstenthum und March Brandenburg und dem Herzogentum Pomeren zu : sampt einem
doppelten Anhang, 1. Vom Lande Preußen unnd Pomerellen, 2. Von Lifflande und selbige berüffenisten Orten, Frankfurt am Main, in Druck gegeben unndt Verlegt durch Matthäus Merian
Seel. Erben, 1652.
6 Wybór artykułów: Janusz Michalski, Błażej Skaziński, Cenniejsze nabytki Muzeum w Gorzowie
Wielkopolskim w 1998 roku, „Czas i Przestrzeń”, 2000, nr 1, s. 9; B. Skaziński, Zabytki ikonograficzne, „Czas i Przestrzeń”, 2000, nr 2, s. 15; B. Skaziński, Warta na dawnych widokach Gorzowa,
„Czas i Przestrzeń”, 2002, nr 5, s. 3; Nowa stała galeria w Muzeum Sztuk Dawnych – Gabinet Rycin, „Czas i Przestrzeń”, 2005, nr 10, s. 2; Lech Dominik, Wizerunki Gorzowa Wielkopolskiego/
Landsberg Warthe w zbiorach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., „Czas
i Przestrzeń”, 2009, nr 13, s. 40–41.
7 Kim Todd, Chrysalis, Maria Sibylla Merian and the Secrets of Metamorphosis, Hancourt 2007;
Agnieszka Drotkiewicz, Jak Maria Sibylla Merian dopiła wino i wyszła poza mapę, „Przekrój”,
2018, nr 3563, https://przekroj.pl/kultura/jak-maria-sibylla-merian-dopila-wino-i-wyszla-poza-mape-agn (dostęp: 26 stycznia 2020).
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W tamtym okresie była specjalistką od martwych natur z bukietami. Należy
pamiętać, że jako kobieta miała zakaz używania farb olejnych, więc tworzyła tylko akwarele. Wkrótce po ślubie mąż zdecydował o przeprowadzce do
Norymbergii, miasta bardziej konserwatywnego i religijnego od Frankfurtu
nad Menem. W 1695 roku rozwiodła się i wraz z córkami opuściła Niemcy, aby
ostatecznie zamieszkać w Amsterdamie, w mieście bardziej tolerancyjnym
i postępowym. Jednakże nie zapominajmy, że to wciąż była epoka „polowań
na czarownice”. W 1699 roku z córką Dorotheą udała się do Surinamu, aby
przeprowadzić badania nad rozmnażaniem i rozwojem owadów. Wyprawę
sfinansowała dzięki sprzedaży większości swoich prac i kolekcji przyrodniczej, a także dzięki stypendium, które otrzymała – jako pierwsza kobieta – od
miasta Amsterdam. Musiała wrócić po dwóch latach, ponieważ zachorowała
na malarię.
Po jej śmierci w 1717 roku zapomniano o niej. Dopiero w 2. połowie XX wieku zaczęto doceniać zarówno jej niezwykły talent artystyczny, jak i przede
wszystkim metody oraz wyniki prowadzonych przez nią doświadczeń i obserwacji. Uznawana jest za przedstawicielkę nauki empirycznej. Była jedną
z pierwszych osób, które zburzyły dominujące przeświadczenie o spontanicznym powstawaniu owadów z błota, kurzu, książek lub zgniłego mięsa. Za
twórcę tej teorii uważa się Arystotelesa, a w XVII wieku nadal była ona niepodważalna. Maria Sibylla Merian dzięki swoim badaniom i publikacjom stała się
twórczynią entomologii, czyli nauki o owadach, oraz zaliczana jest do grona
pierwszych nowożytnych botaników.
Książka pt. Metamorphosis insectorum Surinamensium została wydana
w 1705 roku. Obecnie można zapoznać się z nią, korzystając m.in. z bezpłatnego pliku PDF dostępnego na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej
we Frankfurcie nad Menem8. Pozostałe publikacje Marii Sibylli Merian można
przejrzeć m.in. na stronie The Biodiversity Heritage Library9.
W 2006 roku ukazała się z kolei angielsko-holenderska pozycja pt.
Metamorphosis insectorum Surinamensium. Transformation of the Surinamese
Insects – są to faksymile jednej z najpiękniejszych książek z zakresu historii naturalnej, jakie kiedykolwiek stworzono. Publikacja zawiera 60 ilustracji przedstawiających egzotyczne owady wraz z oryginalnymi opisami.
Współczesne wydawnictwo ma taki sam rozmiar jak oryginał, ale zawiera
dodatkowo bogato ilustrowany wstęp z biografią i oceną dorobku artystycznonaukowego Marii Sibylli Merian. Bardzo istotną częścią w ydawnictwa
z 2006 roku jest nowy naukowy opis wszystkich owadów, zwierząt i roślin.
W Polsce można je kupić za około 400 zł.
Życie i twórczość Marii Sibylli Merian od lat są przedmiotem międzynarodowych badań naukowców zajmujących się historią nauki, sztuki, religii i ekonomii. Istotne informacje na jej temat wraz z bogatą ikonografią znajdują się

8 http://www.staff.uni-oldenburg.de/johannes.beelen/Metamorphosis%20Insectorum%20
Surinamensium.pdf (dostęp: 26 stycznia 2020).
9 https://www.biodiversitylibrary.org/creator/81812#/titles (dostęp: 26 stycznia 2020).
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m.in. na stronach internetowych Women in Historical SciArt10 oraz National
Museum of Women in the Arts11.
Materiał ilustracyjny pochodzi z książki pt. Metamorphosis insectorum
Surinamensium, opublikowanej w 1705 roku. Bezpłatny PDF z tą publikacją
umieszczono na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej (Universitätsbibliothek
Johann Christian Senckenberg) we Frankfurcie nad Menem: http://www.
staff.uni-oldenburg.de/johannes.beelen/Metamorphosis%20Insectorum%20
Surinamensium.pdf.
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Zusammenfassung
Maria Sibylla Merian (1647–1717)
Maria Sibylla Merian (geb. am 2. April 1647 in Frankfurt am Main, gest. am 13.
Januar 1717 in Amsterdam) war eine Naturforscherin und Künstlerin, die entgegen ihrer Zeit und deren Sitten aus für Frauen typischen Wasserfarbenbildern
„mit Vögelchen und Blumen“ herausragende wissenschaftliche Werke und
damit Grundlagen für die botanischen Beschreibungen für spätere hervorragende Naturforscher geschaffen hat. Sie hat Kunst und die Wissenschaft unter
einen Hut gebracht. Noch als Kind erfreute sie sich der Fähigkeit, zu schauen,
also zu beobachten, die Grundlage für alle Wissenschaft ist und ihr geholfen
hat, Malerin zu werden.
Sie war Tochter von Matthäus Merian (dem Älteren), Verfasser der ältesten bekannten Ansicht von Landsberg an der Warthe. In den Sammlungen
des Muzeum Lubuskie befindet sich ein Kupferstich auf Büttenpapier, gefärbt mit Wasserfarben, ca. von 1650, in der Größe 18 x 37 cm. Merian der
Ältere war außerordentlicher Kartograph und Graveur, Eigentümer einer Werkstatt in Frankfurt am Main. Er ist verstorben, als Maria Sibylla
drei Jahre alt war, sie wurde aber sicherlich an seinem Werk ausgebildet.
Die Mutter, Johanna Catharina Sibylla Heim (ca. 1620–1690) hat erneut einen
Künstler geheiratet – den Graphiker und Maler von Stillleben Jacob Marrell.
Unter seinem Einfluss begann Maria früh mit dem Zeichnungsunterricht.
Schon im 13. Lebensjahr hat sie zum ersten Mal eine gründliche Beobachtung
eines Seidenspinnerschmetterlins vorgenommen. Dabei muss man
die Tatsache berücksichtigen, dass man in ihrer Zeit nur wenig über
die Entwicklungszyklen von Schmetterlingen wusste. Maria Sybilla Merian
war eine der ersten Personen, die den damals vorherrschenden Glauben erschütterte, dass die Insekten sich spontan aus Schlamm, Staub, Büchern oder
faulem Fleisch herausbilden. Als Schöpfer dieser Theorie gilt Aristoteles und
im 17. Jahrhundert war sie immer noch unanfechtbar. Dank ihren Forschungen
und Veröffentlichungen wurde sie zur Begründerin der Entomologie, also der
Insektenwissenschaft, sie zählt zu den ersten modernen Botanikern.
Im Jahre 1699 begab sie sich mit ihrer Tochter Dorothea nach Suriname in
Südamerika, um die Fortpflanzung und Entwicklung von Insekten zu erforschen. Heute gilt sie sowohl als eine sehr talentierte Künstlerin, als auch als eine
einzigartige Naturforscherin (die auf Erfahrung und Beobachtung aufbaut).

Summary
Maria Sibylla Merian (1647–1717)
Maria Sibylla Merian (born April 2, 1647 in Frankfurt am Main, died January
13, 1717 in Amsterdam) is a naturalist and artist who, in spite of her own times
and customs of female watercolors of „with birds and flowers”, she made
outstanding scientific works and laid the foundations for later prominent
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botanical descriptions naturalists. She combined art with science. Even as
a girl, she had the skill of seeing, or observation, which is the foundation of all
science and which helped it become painter.
She was the daughter of Matthäus Merian (the Elder), the author of the oldest known view of Landsberg an der Warthe. The collection of the Muzeum
Lubuskie includes a copperplate on handmade paper, colored with watercolors, from around 1650, measuring 18 × 37 cm. Merian the Elder was an
outstanding cartographer and copperplate artist, the owner of a workshop in
Frankfurt am Main. He died when Maria Sibylla was three years old, but she
was certainly brought up on his work. Mother, Johanna Catharina Sibylla Heim
(c. 1620–1690), remarried the artist Jacob Marrell – graphic artist and painter
of still life. Under his influence, Maria began learning drawing early. Already
at the age of 13, she conducted her first in-depth observation of a silkworm
butterfly. It should be taken into account that in her time very little was known
about the butterfly life cycle. Maria Sybilla Merian was one of the first people
to shatter the prevailing belief that insects were spontaneously formed from
mud, dust, books or rotten meat. Aristotle is believed to be the founder of this
theory, and in the 17th century it was still indisputable. Thanks to her research
and publications, she became the founder of entomology, i.e., the science of
insects, and is considered one of the first modern botanists.
In 1699, Merian and her daughter Dorothea traveled to Suriname, South
America, to conduct research on the reproduction and development of insects. Currently, she is considered both an extremely talented artist and an
exceptional representative of empirical science (based on experience and
observation).

Agnieszka Dębska – zabytkoznawca – muzealnik, absolwentka Wydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie
Wielkopolskim w latach 2014–2018. Zajmuje się Historią Regionu do 1945 roku.
Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych krajobrazowi kulturowemu, problematyce ochrony zabytków regionu oraz miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.
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Ryc. 1
Ananas i przykłady pięciu
owadów, w tym
karalucha
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza I)

84
Ryc. 2
Ananas (Ananas
comosus) i cykl
życia motyla
Philaethria
dido – w swoich
notatkach Maria
Sibylla Merian
zachwycała
się smakiem
ananasa
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza II)
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Ryc. 3
Gąsienice,
motyle i kwiaty
– ćma cesarska
(Arsenura armida) żyjąca na
liściach drzewa
koralowego
(Erythrina fusca)
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza XI)

86
Ryc. 4
Surinamski
melon i owady – Maria
Sibylla Merian
metodycznie
łączyła cykl
życia gatunków
owadów z roślinami, w których
żyły i żywiły się
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza XV)
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Ryc. 5
Pająki i mrówki,
w tym tarantula
szypułkowa
(Avicularia avicularia) jedząca kolibra rubinowego
(Chrysolampis
mosquitus)
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza XVIII)
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Ryc. 6
Czerwony
amarylis
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza XXII)
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Ryc. 7
Ziarna kakaowca
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza XXVI)

90
Ryc. 8
Pomelo (Citrus
maxima) i owady
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza XXIX)
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Ryc. 9
Róża chińska
(Hibiscus
rosa sinensis)
(Metamorphosis
insectorum
Surinamensium,
plansza XXXI)
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Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski

Młyn Górny w Bogdańcu
– pamiątka myśli technicznej i ducha ludzkiego
Obere Mühle in Bogdaniec
– eine Erinnerung an den technischen Gedanken
und den menschlichen Geist
The Upper Mill in Bogdaniec
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Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja historii Zagrody Młyńskiej, filii Muzeum
Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Od 28 marca 2019 roku
trwa jej kompleksowy remont. Budynek młyński – Górny Młyn – jest najstarszym młynem w Bogdańcu. Powstał w 1826 roku. Wcześniej też istniał tutaj młyn, co najmniej od XVI wieku. Dnia 10 kwietnia 1984 roku
młyn wraz z przyległym terenem stał się własnością Muzeum Okręgowego
w Gorzowie Wielkopolskim.

Kurzbesprechung
Zweck des Artikels ist die Darstellung des Mühlenhofes, einer Filiale des
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów Wielkopolski. Seit dem 28.
Märze 2019 wird er von Grund auf renoviert.
Das Mühlengebäude – die Obere Mühle – ist die älteste Mühle in Bogdaniec.
Sie wurde 1826 errichtet. Auch früher gab es hier eine Mühle, wenigstens seit
dem 16. Jahrhundert. Am 10. April 1984 wurde die Mühle samt dem angrenzenden Gelände zum Eigentum des Bezirksmuseums in Gorzów Wielkopolski.

Abstract
The aim of the article is to present the history of Zagroda Młyńska, a branch
of the Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów Wielkopolski. It has
been undergoing comprehensive renovation since March 28, 2019. The mill
building – Górny Młyn – is the oldest mill in Bogdaniec. It was established in
1826. Earlier there was also a mill here, at least from the 16th century. On April
10, 1984, the mill and the adjacent area became the property of the District
Museum in Gorzów Wielkopolski.
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uzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim począwszy od 28 marca 2019 roku realizuje w swojej filii Zagroda Młyńska
w Bogdańcu największą inwestycję w tym miejscu od niemalże 200 lat.
Tego dnia w obecności Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza
Poryckiego dyrektor Muzeum dr Ewa Pawlak podpisała w Bogdańcu umowę
z wykonawcą remontu budynków – firmą GOBUD sp. z o.o. sp. k., którą reprezentował prokurent Andrzej Płatek 1 (fot. 1).
Fot. 1
Podpisanie
umowy na
remont Zagrody
Młyńskiej
zdj.
Piotr Seweryński

Zagroda Młyńska, filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, położona
jest w Bogdańcu nad rzeczką Bogdanką, przy drodze w kierunku na Stanowice.
Znajduje się na terenie Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów” i obszaru chronionego krajobrazu. Obejmuje trzy zabytkowe obiekty: młyn, budynek
gospodarczy i wozownię. Do zagrody przylega teren o powierzchni około 4 ha,
na którym znajdują się stawy młyńskie, łąka i fragment lasu.
Myśl zorganizowania parku etnograficznego w województwie gorzowskim
powstała po utworzeniu województwa w 1975 roku. Wojciech Sadowski jako
pomysłodawców wskazuje dyrektora Muzeum Zdzisława Linkowskiego oraz
wojewódzkiego konserwatora zabytków Eugeniusza Jakubaszka2.
W roku 1976 władze wojewódzkie przyjęły dokument pt. Kierunki rozwoju
kultury w Województwie Gorzowskim, w którym zamieszczono zapis o organizacji muzeum skansenowskiego chroniącego budownictwo wiejskie z obszaru
województwa. Korespondował on z zapisem o organizowaniu w Gorzowskiem
ogólnopolskiego przeglądu kultury wsi3.
1 Projekt pn. Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw
stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura. Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, a także ze środków województwa lubuskiego.
2 Wojciech Sadowski, Kronika Skansenu i Działu, rękopis w archiwum Zagrody Młyńskiej, s. 1.
3 Zdzisław Linkowski, Początki skansenu, [w:] 180-lecie Młyna w Bogdańcu, red. Monika Wilk, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 6.
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Działania zaczęto od poszukiwań odpowiedniego terenu. We wrześniu
1976 roku odbył się pierwszy objazd po województwie w poszukiwaniu miejsca
pod skansen. Eugeniusz Jakubaszek sugerował, by powstał on na bazie wiatraka (właściwie murowanego korpusu) holenderskiego stojącego na wzgórzu
niedaleko Czechowa. Była też propozycja utworzenia skansenu w Krasnym
Dłusku, gm. Przytoczna, przy wykorzystaniu stojących tam chałup o podcieniach szczytowych. Koncepcje te upadły z uwagi na położenie tych miejsc
daleko od głównych tras komunikacyjnych4. Opierając się na wspólnych ustaleniach z wojewódzkim konserwatorem zabytków E. Jakubaszkiem i dyrektorem Muzeum Z. Linkowskim, zaproponowano zlokalizowanie skansenu
po obu stronach drogi wiodącej z Bogdańca do Lubna, tj. przy ul. Bohaterów
Stalingradu 22 w Bogdańcu5.
Zdaniem Zdzisława Linkowskiego walory Bogdańca, a ściślej – Młyna
Górnego, odkryte zostały przez artystkę fotograficzkę Władysławę Nowogórską
wespół z Zofią Nowakowską, późniejszą wicedyrektorką Muzeum Okręgowego6.
O ostatecznym wyborze Bogdańca na miejsce organizacji skansenu zadecydowały następujące czynniki: walory krajobrazowe, zachowane trzy młyny wodne, w tym jeden czynny, wolne tereny pod budowę, bliskość błot warciańskich
i zabytkowy charakter budownictwa na ich obszarze, bliskość Gorzowa, dobre
skomunikowanie drogowe i kolejowe, rzeźba terenu podobna do rzeźby obszaru województwa i jego sieci osadniczej7.
Pierwotna koncepcja zakładała założenie parku etnograficznego wzdłuż
rzeczki Bogdanki, płynącej równolegle do drogi w stronę Stanowic. Zamierzano
pozyskać trzy młyny posadowione przy Bogdance oraz sąsiadujące z nimi grunty, zakwalifikowane wtedy jako nieużytki rolne8 (fot. 2).
Drogę do powstania muzeum na wolnym powietrzu otworzyła akceptacja pomysłu przez władze partyjne. W dniu 23 listopada 1977 roku Plenum
KW PZPR podjęło uchwałę o potrzebie budowy skansenu9.
Dnia 24 maja 1978 roku Muzeum wystosowało do Wojewódzkiej Dyrekcji
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Gorzowie Wielkopolskim pismo o treści:
Muzeum Okręgowe w Gorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie informacji o terenie obejmującym docelowo obszar położony po obu stronach drogi
wiodącej z Bogdańca do Stanowic w sąsiedztwie młynów wodnych w miejscowości Bogdaniec. Jeden z młynów pochodzi z końca XVIII wieku. Wymieniony
teren powinien liczyć 15 ha. Na terenie w yżej w ymienionym zamierzamy
zlokalizować skansen obejmujący tradycyjne budownictwo ludowe obszaru
województwa gorzowskiego10.

4 W. Sadowski, op. cit., s. 1.
5 Ibidem, s. 1–2.
6 Z. Linkowski, op. cit., s. 7.
7 Ibidem, s. 6; W. Sadowski, op. cit., s. 2.
8 Z. Linkowski, op. cit , s. 7.
9 W. Sadowski, op. cit., s. 2.
10 Ibidem, s. 3.
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Fot. 2
Plan rozbudowy skansenu
w Bogdańcu,
rok 1984
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Pozyskanie budynków rozpoczęto od Młyna Górnego. W zagrodzie młyńskiej
znajdowały się jeszcze dwa obiekty gospodarcze: szachulcowa stara wozownia
oraz obszerny ceglany budynek mieszczący pomieszczenia inwentarskie i nową
wozownię. Do zagrody młyńskiej przylegał obszar o powierzchni około 4 ha
zajmowany przez stawy młyńskie, łąkę i fragment lasu. Na tym terenie miał
powstać I etap skansenu.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy zarezerwowano dwie
enklawy gruntów pod skansen o łącznej powierzchni 40 ha.
Enklawa północna przylegała do Młyna Górnego i obejmowała położoną nad
strumieniem polanę, na której funkcjonowało boisko sportowe. Na wschód od
Młyna Dolnego rozciągała się enklawa południowa, na którą składały się grunty
rolne. Tu miał być realizowany II etap skansenu.
Obie enklawy łączył strumień Bogdanka, wzdłuż którego biegła droga gruntowa, prawdopodobnie pierwotna droga łącząca wszystkie trzy młyny. Młyn
Środkowy przewidziany był jako magazyn muzealiów.
Z trzech młynów nad Bogdanką czynny był najstarszy – Młyn Górny.
Przemiał był jednak nieopłacalny, więc jego użytkownik – Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” – zdecydował się na opuszczenie go i przekazanie
Muzeum Okręgowemu11. Spółdzielnia w piśmie z 15 listopada 1982 roku wyraziła zgodę na przekazanie do użytkowania przez muzeum zabytkowego młyna
wraz z budynkami gospodarczymi oraz działki o powierzchni 8,5 ha. Umowę
dzierżawy zawarto 27 grudnia 1982 roku12.
Dnia 16 listopada 1983 roku dyrektor Muzeum Zdzisław Linkowski
Zarządzeniem nr 8/83 powołał pracownię skansenowską, powierzając kierownictwo kustoszowi drowi Wojciechowi Sadowskiemu13.
Na mocy decyzji nr 6a/10.84 z 10 kwietnia 1984 roku, wydanej przez naczelnika gminy Bogdaniec, młyn wraz z przyległym terenem stał się własnością
Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim14.
Planowano wtedy przejęcie również Młyna Średniego. Zamysł ten nie został
jednak zrealizowany, gdyż w międzyczasie użytkowany przez „Samopomoc
Chłopską” i należący do Skarbu Państwa młyn został skomunalizowany,
a następnie sprzedany przez zarząd gminy osobie prywatnej. W rękach prywatnych znajdował się też Młyn Dolny, od wielu lat nieczynny. Brak odpowiednich środków finansowych uniemożliwił Muzeum Okręgowemu jego
zakup wraz z zagrodą15.
Budynek Młyna Górnego mieści pod jednym dachem i młyn, i mieszkanie
młynarza. Wzniesiony został w konstrukcji szkieletowej. Charakteryzuje się
zwartą, prostą bryłą. Jest to budynek parterowy, całkowicie podpiwniczony, zwieńczony wysokim, krytym dachówką dachem naczółkowym o więźbie krokwiowo-jętkowej. Zbudowano go na planie wydłużonego prostokąta.
11 Z. Linkowski, op. cit., s. 7–8.
12 W. Sadowski, op. cit., s. 5.
13 Ibidem, s. 6.
14 Ibidem, s. 6.
15 Z. Linkowski, op. cit., s. 7–8.
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Posiada trzy kondygnacje – piwnicę, parter i poddasze. Mury piwnic są wykonane z kamienia i cegły, natomiast ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru –
w konstrukcji szachulcowej. Dwa wejścia od strony północnej są osłonięte
ażurowymi gankami. Drzwi zewnętrzne do części mieszkalnej i młyńskiej są
dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, z dwupolowymi nadświetlami, zawieszone na hakowych zawiasach. Każde skrzydło posiada cztery płyciny, ozdobnie opracowane w motywy geometryczne i roślinne16. Pod kamiennymi fundamentami z kamienia polnego na zaprawie wapiennej występuje konstrukcja
z belek dębowych17 (fot. 3).
Fot. 3
Górny Młyn
w Bogdańcu, początek XX wieku
źródło:
pocztówka ze
zbiorów Muzeum
Lubuskiego

W przeciwieństwie do jednorodnej, zwartej bryły budynku wewnątrz –
zarówno w rozplanowaniu, jak i w układzie przestrzenno-funkcjonalnym –
występuje wyraźny podział na dwie części: większą mieszkalną i mniejszą
młyńską, produkcyjną. Mniej więcej ⅖ długości budynku (fragment przylegający do kanału młyńskiego – od strony wschodniej) zajmuje właściwy młyn,
tj. przestrzeń produkcyjna, tzw. młynica, obejmująca trzy hale młyńskie na
trzech kondygnacjach tej części obiektu, natomiast ⅗ to dawne mieszkanie
młynarza. Podział ten ściśle odzwierciedla konstrukcja budynku na wszystkich kondygnacjach – w jednym pionie na poziomie piwnic i parteru występują
ściany nośne, poprzeczne (murowana z cegły w piwnicy i o konstrukcji ryglowej na parterze, natomiast w poziomie poddasza wiązar pełny więźby dachowej). Część młyńska na wszystkich poziomach jest jednoprzestrzenna18 i ma
16 Waldemar Witek, Młyn wodny, 1825 r., Bogdaniec. Karta ewidencyjna zabytków architektury
i budownictwa nr 692 Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie, BSiDK, wkładka nr 3,
Szczecin 1997.
17 Henryk Jan Kustosz, Sondażowe badania architektoniczne, Bogdaniec, dawny młyn wodny
(górny) [bez miejsca wydania] 2008, s. 30.
18 Ibidem, s. 20.
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Fot. 4
Urządzenia
młyńskie
zdj.
Mirosław Pecuch

oryginalne wyposażenie: śrutownik firmy Eisengiesseren & Maschinenfabrik
für Mühlenbau A. Wetzig z Wittenbergu (Bez. Halle), dwa mlewniki produkcji Hipkow & Co z Gassen oraz śrutownik Gebhard & Sohn z Magdeburga
Neustadt (fot. 4).
Budynek młyński znajduje się w rejestrze zabytków pod numerami
KOK-I-626/63 (18 lutego 1963 roku) i 79 (decyzja z 2 listopada 1976 roku).
Podlega także ochronie w ramach Parku Kulturowego „Dolina Trzech
Młynów”, utworzonego decyzją Rady Gminy Bogdaniec 29 września
2006 roku19.
19 Uchwała nr XXXIII/170/2006 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2006 roku w sprawie
utworzenia Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”. Uchwała nr X.71.2016 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu.
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Jak już wspomniano, Górny Młyn jest najstarszy z trzech dawnych młynów
wodnych w Bogdańcu. Kurt Reissmann datuje jego powstanie na rok 182620.
Henryk Kustosz uważa, iż forma architektoniczna i technika budowy młyna
wskazują na jego powstanie jeszcze w końcu XVIII wieku. Badacz ten przedstawia hipotezę, zgodnie z którą informacja o budowie młyna w 1826 roku
dotyczy przebudowy układu przestrzenno-funkcjonalnego wnętrza części
mieszkalnej na poziomie piwnic, gdzie zastosowano popularne w 1. połowie
XIX wieku przekrycia piwnic w postaci odcinkowych sklepień wspartych na
ceglanych, koszowych gurtach – na poziomie parteru oraz częściowo w części młyńskiej. Wówczas budowę młyna można by przesunąć na przełom XVIII
i XIX wieku, czyli krótko po założeniu Bogdańca21. Hipotezę tę może potwierdzić kartka pocztowa z 1825 roku przedstawiająca Leśną Gospodę Riegera
(Rieger’s Waldschanke) i Górny Młyn (Obermühle) (fot. 5).
Fot. 5
Rieger’s
Waldschanke
& Obermühle,
pocztówka
z 1825 roku
źródło:
ze zbiorów
Ruth Henke

Historia wsi związana jest z dziejami tzw. błot warciańskich, które rozciągają się od Santoka po ujście Warty do Odry w Kostrzynie nad Odrą. Szerokość
błot w rejonie Bogdańca wynosi ponad 7 km, wysokość nad poziomem morza
waha się między 15 a 18 m. Dla porównania warto przypomnieć, że położone
na północy tzw. wzgórza bogdanieckie osiągają w okolicach wsi Stanowice
wysokość 140 m n.p.m. (fot. 6).
Wskutek ciągłego zalewania wodami Warty błota były całkowicie zabagnione i niedostępne dla człowieka. Obfitowały natomiast w ryby i zwierzynę
wodną, a nieprzenikniona plątanina zarośli i zagajników zapewniała schronienie ptactwu i zwierzętom. Tylko zimą i w wyjątkowo suche lato człowiek
20 Kurt Reissmann, Die Kunstdenkmäler des Stadt – und Landkreises Landsberg (Warthe),
Berlin 1937, s. 64.
21 H. Kustosz, op. cit., s. 42.
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Fot. 6
Górny Młyn
w Bogdańcu, początek XX wieku
źródło:
pocztówka ze
zbiorów Muzeum
Lubuskiego

mógł wtargnąć na bezludne bagna. Właściwy obszar błot w czasach historycznych był niezamieszkały (prócz kilku wyjątków) i przez tysiąclecia stanowił
typowe pogranicze ludów 22.
Masowe zasiedlenie błot warciańskich związane jest z tzw. osadnictwem
olęderskim. Do pierwszych poważnych działań mających na celu ich zagospodarowanie doszło jednak za panowania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I
(tzw. kolonizacja fryderycjańska), kiedy to zaczęła się wielka kolonizacja błot
warciańskich (w 1724 roku założono trzy wsie: Jeniniec, Podjenin i Jeninek),
nieprzerwanie trwająca do początków XIX wieku. To właśnie wówczas powstał Bogdaniec. W 1768 roku pierwsi koloniści wznieśli 32 ryglowe domy
kryte trzciną. Wieś natomiast nazwano Düringshofen – dla upamiętnienia
pruskiego generała wsławionego w wojnie siedmioletniej23 (fot. 7).
Dzieje młynarstwa w Bogdańcu są jednak starsze niż historia samej
miejscowości. Nie wiadomo, ile budynków funkcjonowało na miejscu
obecnego Górnego Młyna i od kiedy. Według Ottona Kaplicka już w 1363
roku nad Bogdanką (Mühlenfließ) stał obiekt określany jako Dolny Młyn
(Untermühle) – nazewnictwo to może sugerować istnienie również Górnego
Młyna. Poświadczone jest istnienie dwóch młynów w XVI wieku – jeden, nazwany nowym, należał do elektora brandenburskiego, drugi do panów von
Marwitzów 24. W 1795 roku miał być czynny tylko jeden z nich 25. Być może to
czas początku budowy nowego górnego młyna.
22 Otto Kaplick, Das Warthebruch. Eine deutsche Kulturlandschaft im Osten, Holzner–Verlag–Wurznurg 1956, s. 5–6.
23 O. Kaplick, Landsberger Heimatbuch: Heimatkunde d. Stadt – u. d. Landkreises Landsberg (Warthe), Dermietzel & Schmidt 1935, s. 177–178.
24 Ibidem, s. 33.
25 Ibidem, s. 33.
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Fot. 7
Fragment mapy
błot warciańskich z początku
XVIII wieku, na
terenie przyszłego Bogdańca
widoczne
dwa młyny
źródło:
ze zbiorów
Archiwum
Państwowego
w Gorzowie
Wielkopolskim

Do lutego 1945 roku młyn należał do Richarda Werka (ur. 22 maja 1891 –
zm. 19 września 1988). Richard był żonaty z Elisabeth, z domu Schröder, mieli
troje dzieci – Ruth Annę Luisę, Marię Elisabeth oraz Fritza. Zamieszkiwali po
lewej stronie od wejścia, prawą stronę zajmowali dziadkowie, Otto i Augusta
(z domu Wolff) Schröderowie. W młynie byli zatrudnieni pracownicy: pomoc
domowa, woźnica, czeladnik oraz praktykant. Dziećmi zajmowała się niania26
(fot. 8–13).
26 Ruth Henke, Szczęśliwe lata – wspomnienia ostatniej mieszkanki Górnego Młyna w Bogdańcu
[bez daty i miejsca wydania], s. 3.

104

CUSTODIA, Artykuły

Od lewej:
Fot. 8
Elisabeth Werk
z domu Schröder
(ur. 30 stycznia
1895
– zm. 19 lutego
1972)
źródło:
ze zbiorów
Ruth Henke
Fot. 9
Auguste
Schröder
z domu Wolff
(ur. 7 września
1870 – zm. 1946),
Eberswalde
źródło:
ze zbiorów
Ruth Henke
Od lewej:
Fot. 10
Richard Werk
(ur. 22 maja
1891 – zm. 19
września 1988)
źródło:
ze zbiorów
Ruth Henke
Fot. 11
Otto Schröder
(ur. 30 marca
1862 – zm. 1938),
Górny Młyn
źródło:
ze zbiorów
Ruth Henke

Rodzina Werków posiadała 11 ha ziemi, w tym 4 ha ziemi ornej, 2 ha łąk
i 5 ha nieużytków. Hodowano 12 świń, w tym 10 na sprzedaż i 2 na potrzeby
własne, 5–6 mlecznych krów i cielęta, 2 konie i źrebaka, owce, kury, kaczki,
indyki i gołębie27 (fot. 14).
Teren przy Górnym Młynie był miejscem integrującym lokalną społeczność. Latem staw zamieniał się w kąpielisko, gdzie podczas ładnej pogody było tłoczno. Spotykały się tam matki wraz z dziećmi 28. W XIX wieku na
27 Ibidem, s. 3–4.
28 Ibidem, s. 5.
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Od lewej:
Fot. 12
Ruth Henke
z domu Werk
(ur. 3 września
1924
– zm. 15
września 2014)
źródło: ze
zbiorów Muzeum
Lubuskiego
Fot. 13
Fritz Werk
(ur. 14 lipca
1921 – zm. 1943
w Stalingradzie)
źródło: ze
zbiorów Muzeum
Lubuskiego

Fot. 14
Przed Górnym
Młynem,
koniec lat 30.
źródło:
ze zbiorów
Ruth Henke

placu za młynem mieściła się Leśna Gospoda Riegera (Rieger’s Waldschanke)29.
W okresie międzywojennym Ewangelickie Stowarzyszenie Pomocy Kobietom
organizowało tam spotkania rodzinne przy śpiewie, ciastach i zabawach30
(fot. 15–17).

29 Gospodę i młyn ilustruje kartka pocztowa z 1825 roku.
30 R. Henke, Szczęśliwe lata…, op. cit., s. 11.
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Fot. 15
Na stawie
przy Górnym
Młynie, lata 30.
źródło:
ze zbiorów
Ruth Henke

Fot. 16
Górny Młyn,
początek
XX wieku
źródło:
pocztówka ze
zbiorów Muzeum
Lubuskiego

Fot. 17
Górny Młyn,
rok 1928
źródło:
pocztówka ze
zbiorów Muzeum
Lubuskiego
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Młyn był napędzany kołem wodnym, a od 1936 roku turbiną wodną 31.
Turbinę wspomagał wysokoprężny silnik spalinowy. Po wybuchu wojny we
wrześniu w 1939 roku silnik spalinowy został zastąpiony elektrycznym. Jak
wspominała Ruth Henke, urodzona w Górnym Młynie 3 września 1924 roku
jako trzecie dziecko Richarda i Elisabeth Werków: „Nie było oleju dla wysokoprężnych silników młyna. Musieliśmy je zastąpić elektrycznymi”32.
Po wybuchu wojny wszyscy zdolni do służby mężczyźni zostali zmobilizowani do Wehrmachtu. Fritza Werka oraz czeladnika i woźnicę wysłano na
front. Fritz zginął 1 listopada 1943 roku podczas bitwy pod Stalingradem33.
W 1940 roku do Górnego Młyna jako robotnik przymusowy trafił jeniec wojenny Józef Rogoziński. Zyskał zaufanie Richarda Werka i stał się jego prawą
ręką. Był przez domowników traktowany jak członek rodziny i mimo zakazów 34 jadał razem z nimi przy stole. Złamanie Dekretów polskich było przyczyną dwukrotnego aresztowania Richarda Werka przez Gestapo w sierpniu
1943 roku35 (fot. 18).
Fot. 18
Józef
Rogoziński,
polski robotnik
przymusowy
w Górnym
Młynie
w latach 40.
źródło: ze
zbiorów Anny
Kowalskiej

31 K. Reissmann, op. cit., s. 64.
32 R. Henke, Wspomnienia – z tego raju nie możemy być wypędzeni, [w:] 180-lecie Młyna w Bogdańcu,
op. cit., s. 19.
33 R. Henke, Szczęśliwe lata…, op. cit., s. 11.
34 Sytuację polskich robotników przymusowych w III Rzeszy regulowały Obowiązki robotników
i robotnic cywilnych narodowości polskiej podczas pobytu w Niemczech z 8 marca 1940 roku
(tzw. Dekrety polskie – Polenerlasse, Polen-Erlasse). Według pkt 6 zakazane było „każde obcowanie z ludnością niemiecką”. Zob. http://www.zum.de/Faecher/Materialien/lehmann/dps/hintergrund/ideologische_grundlagen/pflichten_der_polen.jpg (dostęp: 28 października 2019).
35 R. Henke, Szczęśliwe lata…, op. cit., s. 11.
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Dnia 30 stycznia 1945 roku do Bogdańca przybyły wojska sowieckie. Wiele
osób ze wsi szukało schronienia w Górnym Młynie. Cały dom zmienił się
w wielką noclegownię. Richarda Werka chciano rozstrzelać. Potrafił temu
zapobiec Józef Rogoziński, który porozmawiał z Rosjanami i wstawił się za
rodziną Werków, przedstawiając ich w dobrym świetle36.
Od lutego 1945 roku do 19 marca 1946 roku młyn zajęty był przez wojsko
sowieckie. Zamieszkali w nim kapitan Mischa, podoficer Paul i żołnierz Iwan.
Dnia 21 czerwca 1945 roku rodzina Werków musiała opuścić Bogdaniec i wyjechać do Niemiec37.
Od marca 1946 roku na podstawie zezwolenia Powiatowego Urzędu
Ziemskiego młynem zarządzał Stanisław Solarski (ur. 29 lutego 1913
w Markowcach, pow. inowrocławski), przed wojną kierownik młyna
w Kazimierzu Biskupim, pow. koniński. Po przejęciu „dość poważnie zniszczonego” młyna od wojska sowieckiego, co nastąpiło 20 marca 1946 roku bez
protokołu („gdyż nikt z władz nie przybył”), Solarski przeprowadził najpotrzebniejsze naprawy, takie jak oczyszczenie młyna i kanału odpływowego
oraz oszklenie okien młyna – wskutek rzucania granatów przez Rosjan do
stawu powylatywały wszystkie szyby w budynku. Prace trwały do 31 maja
1946 roku i w tym czasie młyn był nieczynny. Z początkiem czerwca 1946 roku
Solarski uruchomił go. Kolejne naprawy wykonano wiosną następnego roku –
w czasie powodzi 13 i 14 marca 1947 roku napierająca woda rozbiła jaz dopływowy do turbiny oraz uszkodziła upust burzowy i most.
Stanisław Solarski dzierżawił młyn od 1 października 1946 do 30 września
1949 roku. Dnia 3 stycznia 1947 roku wnioskował o przyznanie prawa własności. W 1950 roku Górny Młyn przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”. Solarskiego usunięto z młyna i zajmowanego w nim mieszkania na podstawie krzywdzących pomówień o nadmierne bogacenie się38.
Administratorem został Stanisław Witczak.
Od 1951 roku młynem zawiadywał Wacław Fierkowicz, w społeczności
Bogdańca zapamiętany jako sumienny „mielnik”. Urodził się 28 stycznia
1914 roku we wsi Dubniak, pow. Dzisna (Białoruś). W 1945 roku wraz z bratem Franciszkiem wyjechał do Lubna w gminie Lubiszyn, gdzie podjął pracę
jako listonosz. W 1949 roku po ukończeniu kursów młynarskich został zatrudniony w młynie w Lubnie, a jego brat – w Lubiszynie. W 1949 roku ożenił
się z zamieszkałą w Marwicach Kazimierą Gruszczyńską, pochodzącą ze wsi
Sędzisko, pow. Szamotuły, z którą miał syna Władysława i córkę Halinę. W 1951
roku został zatrudniony w gromadzkim (górnym) młynie w Bogdańcu –
kierownikiem był wówczas Antoni Herbatowski. Dnia 23 grudnia 1953 roku
Fierkowicz złożył egzamin czeladniczy w rzemiośle młynarskim. W 1958 roku
objął kierownictwo i zamieszkał w młynie razem z rodziną, zajmując tym
36 Ibidem, s. 13; R. Henke, Wspomnienia…, op. cit., s. 19–20.
37 R. Henke, Szczęśliwe lata…, op. cit., s. 13–20.
38 W. Sadowski, Wykaz młynarzy byłego powiatu gorzowskiego, „Czas i Przestrzeń”, 2001, nr 3,
s. 37; W. Sadowski, Wykaz młynów na terenie byłego powiatu gorzowskiego, „Czas i Przestrzeń”,
2001, nr 3, s. 32.
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samym połowę części mieszkalnej. W 1968 roku przeprowadził kapitalny
remont. W kolejnym roku wymienił podnośnik i odsiewacz, wyremontował
śrutownik walcowy oraz położył nową podłogę. W 1971 roku dokonał remontu instalacji elektrycznej. W 1992 roku rodzina Fierkowiczów opuściła młyn.
Wacław Fierkowicz zmarł 27 czerwca 1994 roku, został pochowany na cmentarzu w Bogdańcu39.
Fot. 19
Wacław
Fierkowicz,
sumienny
„mielnik”
Górnego Młyna
zdj. Wojciech
Sadowski

Drugą połowę części mieszkalnej zajmowała rodzina Lucjana Rembasa.
Tutaj wychowywał się Jerzy Rembas (ur. 18 kwietnia 1956 roku) – żużlowiec,
reprezentant Stali Gorzów, jeden z najlepszych polskich zawodników w latach
70. i na początku lat 80. Rodzina Rembasów opuściła Górny Młyn w połowie
lat 80. (fot. 20, 21).
Dnia 12 kwietnia 1984 roku zakończono roboty ogrodzeniowe posesji młyna. Ogrodzenia wykonano z siatki na słupach stalowych. W dniu 12 sierpnia
1987 roku zlecono remont budynku gospodarczego – wykonano drzwi, stolarkę okienną, wymieniono zniszczone cegły w ścianach. W 1988 roku zrekonstruowano budynek szkieletowy (wozownię). We wrześniu 1990 roku
39 M. Pecuch, Wacław Fierkowicz – sumienny młynarz, [w:] 180-lecie Młyna w Bogdańcu,
op. cit., s. 22.

110

CUSTODIA, Artykuły

Fot. 20
Górny Młyn,
połowa lat 80.
zdj.
archiwum
Muzeum
Lubuskiego

Fot. 21
Górny Młyn,
połowa lat 80.  
zdj.
archiwum
Muzeum
Lubuskiego

pomalowano elewację budynku młyńskiego, a 15 marca 1991 roku rozpoczął
się remont dużego budynku gospodarczego w obejściu młyńskim – zrealizowano przekładanie dachu, położono nową posadzkę betonową oraz założono
rynny40. W 1994 roku zdemontowano przybudówkę na dachu od strony południowej (fot. 22).
40 W. Sadowski, Kronika Skansenu i Działu…, op. cit., s. 6–8.
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Fot. 22
Remont młyna,
rok 1994
zdj.
Wojciech
Sadowski

Pierwszą imprezę w skansenie zorganizowano 19 października 1990 roku.
Było to spotkanie twórców ludowych mieszkających w Gorzowskiem41.
Dnia 15 sierpnia 1996 roku odbyło się pierwsze Święto Chleba. Pomysłodawcą
tego spotkania wytwórców, czyli rolników, młynarzy i przede wszystkim
piekarzy, z konsumentami chleba był etnograf dr Wojciech Sadowski, który do wspólnego działania przekonał dyrektora Izby Rzemieślniczej Feliksa
Witkowskiego. Idea zmaterializowała się dzięki życzliwości ówczesnego wójta
gminy Bogdaniec – Jana Wołk-Karaczewskiego42 (fot. 23–26).
Fot. 23
Wojciech
Sadowski
podczas Święta
Chleba,
22 sierpnia 2010
zdj.
Andrzej Wołyniec

41 Ibidem, s. 7.
42 M. Pecuch, Lubuskie Święto Chleba w Bogdańcu, [w:] Od ziarna do chleba, red. Gabriela Balczerzak, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 5.
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Fot. 24
Korowód
uczestników
Lubuskiego
Święta Chleba
na ul. Leśnej
w drodze
do Zagrody
Młyńskiej,
22 sierpnia 2010
zdj.
Andrzej
Wołyniec

Fot. 25, 26
Kiermasz
sztuki ludowej
i rękodzieła podczas Lubuskiego
Święta Chleba,
22 sierpnia 2010
zdj. Andrzej
Wołyniec

Fot. 27
Piec chlebowy
w przymuzealnym
sadzie
zdj. Andrzej
Wołyniec
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W 2000 roku w przymuzealnym sadzie, przy współfinansowaniu przez Izbę
Rzemieślniczą w Gorzowie Wielkopolskim, wybudowany został piec chlebowy. Dzięki temu prowadzona w Zagrodzie Młyńskiej edukacja dzieci i młodzieży, ukazująca drogę do uzyskania chleba, swoiste „męczeństwo chleba”,
próbująca zaszczepić szacunek do tego owocu ziemi i pracy ludzkiej, zyskała
zwieńczenie w postaci warsztatów wypieku chleba i jego degustacji (fot. 27).
Zagroda Młyńska w Bogdańcu jest obiektem o dużym znaczeniu kulturalnym i turystycznym dla regionu. Oprócz Święta Chleba na jej terenie były
organizowane takie przedsięwzięcia jak: polsko-niemiecka szkoła muzealna, polsko-niemieckie spotkania z tradycją, polsko-niemiecki konkurs
„Historyczne gotowanie”, Bogdaniecki Azyl Artystyczny i inne. Młyn Górny
wyróżnia się we współczesnym pejzażu wiejskim architekturą, konstrukcją,
rodzajem zastosowanego budulca oraz rozmiarami. Jednocześnie jest dobrze
wkomponowany w krajobraz kulturowy regionu, dopełnia się z powstałymi
tutaj w tym samym okresie obiektami typowymi wznoszonymi przez wykwalifikowanych majstrów. Świadczy o tym konstrukcja szkieletowa, która
zintegrowała się z tutejszym krajobrazem, oraz repertuar powtarzających się
rozwiązań, jak choćby dach naczółkowy43. Młyn Górny w Bogdańcu, będący
wyrazem zamożności i poziomu życia tutejszych mieszkańców, stał się jednym z nielicznych obiektów w północnej części regionu lubuskiego prezentujących kulturę i technikę wiejską. Zdaniem Wojciecha Sadowskiego szczególny
szacunek do młyna wydaje się wynikać z faktu, że był on tworem myśli technicznej oraz ludzkich rąk i ducha. W dziejach kultury wsi należał, podobnie jak
świątynia, do świata ponadzmysłowego, magicznego44. Dzięki temu szacunkowi możemy Górnemu Młynowi w Bogdańcu przywracać świetność z początków jego istnienia (fot. 28–30, 32).
Fot. 28
Początki prac
remontowych
w Zagrodzie
Młyńskiej,
23 maja 2019
zdj.
Lech Dominik

43 H. Kustosz, op. cit., s. 41–42; W. Sadowski, Budownictwo wiejskie u zbiegu Noteci i Warty, Sanok–
Gorzów Wielkopolski 1997, s. 34–36.
44 W. Sadowski, Młyny zbożowe na terytorium byłego powiatu gorzowskiego, „Czas i Przestrzeń”,
2001, nr 3, s. 26–31.
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Od lewej:
Fot. 29
Początki prac
remontowych
w Zagrodzie
Młyńskiej,
23 maja 2019
zdj.
Lech Dominik
Fot. 30
Prace remontowe w Zagrodzie
Młyńskiej,
22 października
2019
zdj.
Wioletta
Amanowicz

Fot. 31–32
Prace remontowe w Zagrodzie
Młyńskiej,
22 października
2019
zdj.
Wioletta
Amanowicz

Literatura
180-lecie Młyna w Bogdańcu, red. Monika Wilk, Gorzów Wielkopolski 2007.
Henke Ruth, Szczęśliwe lata – wspomnienia ostatniej mieszkanki Górnego Młyna
w Bogdańcu [bez daty i miejsca wydania].
Henke Ruth, Wspomnienia – z tego raju nie możemy być wypędzeni, [w:] 180-lecie
Młyna w Bogdańcu, red. Monika Wilk, Gorzów Wielkopolski 2007.
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/lehmann/dps/hintergrund/ideologische_grundlagen/pflichten_der_polen.jpg (dostęp: 28 października 2019).

Mirosław Pecuch, Młyn Górny w Bogdańcu – pamiątka myśli technicznej i ducha…

115

Kaplick Otto, Das Warthebruch. Eine deutsche Kulturlandschaft im Osten, Holzner–
Verlag–Wurznurg 1956.
Kaplick Otto, Landsberger Heimatbuch: Heimatkunde d. Stadt – u. d. Landkreises
Landsberg (Warthe), Dermietzel & Schmidt 1935.
Kustosz Henryk Jan, Sondażowe badania architektoniczne, Bogdaniec, dawny
młyn wodny (górny) [bez miejsca wydania] 2008.
Linkowski Zdzisław, Początki skansenu, [w:] 180-lecie Młyna w Bogdańcu, red.
Monika Wilk, Gorzów Wielkopolski 2007.
Od ziarna do chleba, red. Gabriela Balcerzak, Gorzów Wielkopolski 2008.
Pecuch Mirosław, Wacław Fierkowicz – sumienny młynarz, [w:] 180-lecie Młyna
w Bogdańcu, red. Monika Wilk, Gorzów Wielkopolski 2007.
Pecuch Mirosław, Lubuskie Święto Chleba w Bogdańcu, [w:] Od ziarna do chleba,
red. Gabriela Balcerzak, Gorzów Wielkopolski 2008.
Reissmann Kurt, Die Kunstdenkmäler des Stadt - und Landkreises Landsberg
(Warthe), Berlin 1937.
Sadowski Wojciech, Budownictwo wiejskie u zbiegu Warty i Noteci, Sanok–
Gorzów Wielkopolski 1997.
Sadowski Wojciech, Kronika Skansenu i Działu, rękopis w archiwum Zagrody
Młyńskiej.
Sadowski Wojciech, Młyny zbożowe na terytorium byłego powiatu gorzowskiego,
„Czas i Przestrzeń”, 2001, nr 3.
Sadowski Wojciech, Wykaz młynarzy byłego powiatu gorzowskiego, „Czas
i Przestrzeń”, 2001, nr 3.
Sadowski Wojciech, Wykaz młynów na terenie byłego powiatu gorzowskiego,
„Czas i Przestrzeń”, 2001, nr 3.
Witek Waldemar, Młyn wodny, 1825 r., Bogdaniec. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa nr 692 Ośrodka Dokumentacji Zabytków
w Warszawie, BSiDK, Szczecin 1997.

Zusammenfassung
Obere Mühle in Bogdaniec – eine Erinnerung an den technischen
Gedanken und den menschlichen Geist
Der Mühlenhof, eine Filiale des Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów
Wielkopolski liegt in Bogdaniec, am Fluss Bogdanka, an der Straße in Richtung
Stanowice. Seit dem 28. Märze 2019 wird er von Grund auf renoviert. Das
Mühlengebäude wurde 1826 als ein Fachwerkhaus errichtet, vielleicht aber wurde die Innere des Gebäudes zwecks Änderung der räumlichen und funktionalen
Struktur des Bauwerkes umgebaut, das gegen das Ende des 18. Jahrhunderts entstand. Die Obere Mühle ist die älteste der drei Wassermühlen in Bogdaniec. Sie ist
mit einem Walmdach mit Sparren- und Kehlbalkenstuhl bedeckt. Unter einem
Dach befinden sich die Mühle und des Müllers Wohnung. Das Mühlenteil ist mit
den originalen Geräten ausgestattet. An der Stelle des heutigen Objektes stand
eine Mühle wenigstens seit dem 16. Jahrhundert, noch bevor das Dorf Bogdaniec
(Dühringshof) zu Zeiten der Kolonisierung unter Friedrich entstand (1768).
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Die Mühle wurde mit einem Wasserrad betrieben, nach 1936 – mit einer
Wasserturbine, unterstützt von einem Diesel-Verbrennungsmotor. Nach dem
Ausbruch des Krieges im September 1939 wurde der Verbrennungs- durch einen Elektromotor ersetzt.
Bis Februar 1945 gehörte die Mühle Richard Werk. Danach wurde sie von
der sowjetischen Armee besetzt, und zwar bis zum 19. März 1946. Der erste
polnische Müller war hier Stanisław Solarski, am längsten arbeitete Wacław
Fierkowicz in der Oberen Mühle, bekannt als der „gewissenhafte Müller“.
Am 10. April 1984 wurde die Mühle samt dem angrenzenden Gelände zum
Eigentum des Bezirksmuseums in Gorzów Wielkopolski. Das Konzept für die
Gründung eines Museums im Mühlenhof stammte von Dr. Wojciech Sadowski.

Summary
The Upper Mill in Bogdaniec – a memento of technical thought
and human spirit
Zagroda Młyńska, branch of the Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów
Wielkopolski, is located in Bogdaniec, on the Bogdanka river, on the road towards Stanowice. It has been undergoing comprehensive renovation since
March 28, 2019. The mill building was erected in 1826 in a skeleton structure,
or this year the spatial and functional layout of the interior of the building
erected at the end of the 18th century was rebuilt. As the Upper Mill, it is the
oldest of the three water mills in Bogdaniec. It is covered with a half-hipped
roof with a rafter-collar beam truss. It houses both the mill and the miller’s
apartment under one roof. The mill part is equipped with original mill equipment. On the site of the present building, there was a mill at least from the
16th century, before the village of Bogdaniec was established as part of the
Friderite colonization (1768).
The mill was powered by a water wheel, and from 1936 – by a water turbine, which was supported by a diesel combustion engine. After the war broke out in September 1939, the internal combustion engine was replaced with
an electric one.
Until February 1945, the mill belonged to Richard Werk. Then it was occupied by the Soviet army, which stayed there until March 19, 1946. The first
Polish miller here was Stanisław Solarski, while Wacław Fierkowicz, known
as the „conscientious grinder”, dealt with grinding the longest in Górny Młyn.
On April 10, 1984, the mill and the adjacent area became the property of the
District Museum in Gorzów Wielkopolski. The creator of the concept of creating a museum in the mill yard was Dr. Wojciech Sadowski.
dr Mirosław Pecuch – etnograf, doktor nauk humanistycznych, kustosz
dyplomowany. Pełni obowiązki kierownika Zagrody Młyńskiej – filii
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę tożsamości kulturowej oraz
mniejszości narodowych.

Jan Zalewski
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski

Ciekawy zabytek z interesującą
metryką w zbiorach muzealnych.
Karabin Dreyse wz. 62 wyprodukowany w Suhl
Ein interessantes Artefakt mit einer besonderen Beschilderung
in den Sammlungen des Museums.
Dreyse-Zündnadelgewehr M/62, hergestellt in Suhl
An interesting artefact with an interesting record
in the museum collections.
Dreyse M/62 gun manufactured in Suhl

Słowa kluczowe:
karabin iglicowy Dreyse wz. 62, rusznikarnia w Sömmerda
w 1862 roku, inżynier Johann Nikolaus von Dreyse i jego syn
Franz, zakłady produkcyjne broni w Suhl
Schlüsselbegriffe:
Dreyse-Zündnagelgewehr M/62, Büchsenmacherei
in Sömmerda im Jahre 1862, Ingenieur Johann Nikolaus
von Dreyse und sein Sohn Franz, Waffenfabriken in Suhl
Key-words:
Dreyse M/62 needle gun, Sömmerda gunsmith in 1862,
engineer Johann Nikolaus von Dreyse and his son Franz,
Suhl weapons factory in Suhl
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Abstrakt
W komunikacie przedstawiono egzemplarz zabytkowego karabinu iglicowego Dreyse wz. 62, który zasila zbiory Muzeum Lubuskiego. Omówiono konstrukcję tego typu broni. Obiekt z uwagi na proweniencję przypisywaną fabryce Simson & Co. lub firmie V.C. Schillinga w Suhl należy do grupy muzealiów
rzadko spotykanych. Datowanie karabinu na wczesny okres produkcji wzoru
62 wyznacza dalsze badania w kierunku ustalenia typologii podobnych zabytków w celu weryfikacji autorstwa.

Kurzbesprechung
In der Mitteilung w urde ein Exemplar eines historischen DreyseZündnagelgewehrs M/62 aus den Sammlungen des Muzeum Lubuskie dargestellt. Man hat die Konstruktion dieser Waffenart besprochen. In Hinsicht
auf die Abstammung vermutet man die Produktion von Simson & Co. oder V.C.
Schilling in Suhl, was das Gewehr zu einer Seltenheit macht. Die Datierung auf
die frühere Produktion des Musters 62 richtet die weiteren Untersuchungen
auf die Typologie ähnlicher Artefakte zwecks Überprüfung der Abstammung.

Abstract
The release presents a copy of the antique Dreyse M/62 needle gun, from the
collection of the Muzeum Lubuskie. The design of this type of weapon is discussed. Due to the provenance attributed to the Simson & Co. or V.C. Schillinga
in Suhl belongs to the group of rare museum pieces. Dating the gun to the early
period of pattern 62 production marks further research towards typology of
similar items in order to verify authorship.
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W

zbiorach Muzeum Lubuskiego związanych z historią uzbrojenia znajduje się cenny eksponat, przy którym warto zatrzymać się na dłużej. Jest
to jednostrzałowy, odtylcowy karabin iglicowy Dreyse wz. 62 (niem. Dreyse
Zündnadelgewehr M/62) kalibru 15,4 mm, pokazywany obecnie na wystawie
stałej w Spichlerzu, filii Muzeum, w bloku poświęconym wojnom i klęskom
żywiołowym1. Broń została wykonana około 1863 roku najprawdopodobniej
w fabryce Simson & Co. lub w firmie V.C. Schillinga, będących producentami
broni palnej w Suhl w Turyngii, która na początku lat 60. XIX wieku należała
do Związku Niemieckiego. Jest to interesujące o tyle, że lwia część produkcji
karabinów Dreyse, w tym wzór z 1862 roku, była wytwarzana w Dreyse Fabrik
w Sömmerda (Turyngia) oraz w pruskich fabrykach karabinów w Spandau,
Gdańsku i Erfurcie. Fabryka w Suhl jawi się na tym tle jako ciekawy, choć nie
zaskakujący wyjątek, zważywszy na bogate tradycje rusznikarskie w tym
mieście. Wyprodukowany tam karabin wz. 62 znajdujący się w muzealnych
zbiorach ma kilka cech wyróżniających (fot. 1). Należy do nich przede wszystFot.1
Karabin Dreyse
wz. 62
zdj.
Piotr Seweryński

kim oznakowanie egzemplarza niskim numerem serii, czyli 95, oraz marką
fabryczną lufowni w Suhl, co już stanowi o wartości zabytku. Cechami charakterystycznymi określającymi wzór tej broni o całościowej masie 4,7 kg są
ponadto jej wymiary i parametry konstrukcyjne2. Warto przyjrzeć się im bliżej.
Masywne łoże karabinowe zakończone kolbą w typie niemieckim wystrugano w całości z drewna orzechowego. Kolba o płaskim wycięciu stopy
i mocno wysadzonym ramieniu została okuta stalowym, mosiądzowanym
trzewikiem. Przymocowano go do stopy dwoma wkrętami z płaskimi łbami o prostym nacięciu. Na całej długości zamka (około 23 cm) łoże zostało
obustronnie wypłaszczone w celu umożliwienia pewniejszego uchwycenia broni przez strzelca. Okrągłą stalową lufę, o przewodzie bruzdowanym
prawoskrętnie czterema bruzdami, osadzono w łożu, obejmując ją trzema
mosiężnymi bączkami przymocowanymi na wpust stalowymi zatrzaskami.
1 Obiekt wpisany do Księgi inwentarzowej militariów pod nr. inw. MOG/V/2/122 dnia 23 października 1984 roku, nr Księgi Wpływu 3930; dar osoby prywatnej z dnia 17 marca 1979 (do Księgi
Wpływu wpisane błędne dane karabinu jako wzór 1898), pochodzenie nieznane, pozyskany
jako niemieckie mienie powojenne.
2 Wymiary broni: długość całkowita bez bagnetu 134 cm, wysokość przy podniesionej rączce
zamkowej ~23 cm, szerokość 4,5 cm, długość lufy od nasady zamka 84 cm, długość wyciora
82 cm. Wylot lufy dostosowano do osadzenia kłujnego bagnetu tulejowego wz. 62 (niem. Tüllenbajonett M/62) długości 57 cm, o masie 0,36 kg z trójgraniastym przekrojem głowni.
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Przedni bączek części wylotowej lufy został wyprofilowany w szeroką obejmę, wysuniętą i zaopatrzoną we wlot do prowadnicy wyciora chowanego pod
lufę i zwieńczonego kulistą nasadką. Zamek o konstrukcji ślizgowo-obrotowej zaopatrzono wewnątrz w spiralną sprężynę, która po zamknięciu zamka
i przesunięciu łącznika do przodu, w głąb trzonu zamkowego od strony wlotu
lufy, napinała rdzeń stalowej iglicy (niem. Schlagbolzen) zakończonej masywną igłą o długości około 7 cm. Osadzony na zawiasie przerzutowy celownik
szczerbinkowy z przeziernikiem (niem. Klappenvisir) z nastawami od 400 do
700 metrów oraz prostokątną, stałą muszkę o konstrukcji słupkowej wytłoczono ze stali, podobnie jak antabki paska. Kabłąk osłaniający język spustowy
uformowano z mosiądzu.
Na nasadzie komory zamkowej po prawej stronie przedłużenia lufy wygrawerowano majuskułą z szeryfami markę fabryczną broni w zapisie „Gu.S
Fot. 2
Cecha fabryczna
na komorze
zamka
zdj.
Piotr Seweryński

Fot. 3
Stempel
kontrolny
„L” – Dreyse
zdj.
Piotr Seweryński

Suhl” (fot. 2). Numer serii, widoczny na tylnej obudowie prowadnicy iglicy oraz na obudowie zamka po lewej i u nasady rączki zamkowej, wytłoczono cyfrą „95”.
Po stronie przeciwległej, u nasady rączki zamkowej,
odbito fabryczny stempel kontrolny literą „L” pisaną
szwabachą i zwieńczoną zamkniętą koroną czterokabłąkową z krzyżem (fot. 3). Numery serii wytłoczono
również na łbach wkrętów mocujących konstrukcję
zamka. Innych wytłoczeń cech fabrycznych brak. Stan
zachowania broni można określić jako dobry 3.
3 Na płaszczu lufy widoczne są jedynie drobne wżery pokorozyjne; niewielkie rysy i wgniecenia
na całej powierzchni łoża. Prostokątną wkładką flekowano krawędź łoża lufy około 2 × 0,5 cm
u obsady bączka od strony zamka. Podczas unieszkodliwiania broni nawiercono ~4-milimetrowy lewy bok komory zamkowej. Być może podczas tej procedury wyłamano również końcówkę
oryginalnej iglicy.
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Prezentowany wzór karabinu odegrał w XIX wieku przełomową rolę
w dziejach techniki wojskowej. Poprzedzająca go konstrukcja karabinu
z 1841 roku, którego pomysł zrodził się już w 1836 roku, całkowicie zrewolucjonizowała historię broni palnej. Karabin Dreyse wz. 41 jako jednostrzałowy
karabin odtylcowy kalibru 15,4 mm, zaprojektowany przez pruskiego inżyniera Johanna Nikolausa von Dreysego (1787–1867), zapoczątkował rozwój
współczesnej broni strzeleckiej i był pierwszą w historii udaną konstrukcją
karabinu na naboje scalone ładowaną od strony wlotowej lufy. Wprowadzony
do uzbrojenia armii pruskiej w 1841 roku i pod tym wzorem funkcjonujący jako
lekki karabin kapiszonowy, ale ze specjalną klauzulą jako konstrukcja tajna,
został odtajniony dopiero w 1855 roku 4. Karabin wz. 41 był wielokrotnie modernizowany i udoskonalany, w wyniku czego powstało siedem kolejnych jego
odmian: wz. 49, 54, 57, 60, 62, 65 i 69. Odegrał on znaczącą rolę podczas wojny Prus z Austrią w 1866 roku oraz z Francją w 1870, dając potężną przewagę
armii pruskiej w warunkach bojowych. Strzelano z niego specjalną amunicją
pomysłu Dreysego. Nabój tworzyła samospalająca się papierowa łuska napełniona ładunkiem prochu czarnego (4,8 g) oraz ołowiany pocisk w kształcie
kropli o masie 31 g, średnicy 13,7 mm i długości 28,5 mm, osadzony w papierowym sabocie zaopatrzonym w środku w zapłonnik (kapiszon). Przeładowanie
broni następowało po odciągnięciu prowadnicy iglicy, obróceniu zamka (jego
odryglowaniu za pomocą rączki zamkowej) i odciągnięciu go do tyłu. Po załadowaniu amunicji należało przesunąć zamek do przodu, ponownie obrócić
w celu jego zamknięcia i przesunąć prowadnicę iglicy do przodu. Naciśnięcie
spustu zwalniało sprężynę uderzeniową, powodując wyrzucenie iglicy (fot. 4),
która przebijała zapłonnik (spłonkę) naboju i tym samym doprowadzała do
Fot. 4
Zamek
– przekrój

4 Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, Ilustrowana encyklopedia współczesnej broni palnej, Warszawa 1997, s. 60.
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wybuchu prochu i wyrzucenia pocisku5. Znakiem rozpoznawczym karabinów
ładowanych odtylcowo stały się odtąd ich zamki zaopatrzone w charakterystyczne rączki z gałką służące do przeładowania broni.
Po odpowiednich zmianach i próbach 28 lipca 1862 roku postanowiono
zmodernizować wzór z roku 1841. Zmniejszono całkowitą długość lufy i poddano ją oksydowaniu, wprowadzono podparcie krawędzi ręki na osłonie spustu (mosiężne wyoblenie zakończone wypustką osłaniającą dłoń strzelca typowe dla wz. 62) oraz zastosowano nowy uchwyt bagnetowy6. Wprowadzanie
coraz lepszych wzorów karabinu Dreysego w początkach lat 60. XIX wieku
spowodowało absolutny przewrót w taktyce piechoty 7. Karabiny odtylcowe
mogły być odtąd ładowane przez strzelca w dogodnej i bezpiecznej pozycji
leżącej. W bitwie pod Sadową 3 lipca 1866 roku Prusacy zmasakrowali w ten
sposób 6000 Austriaków, którzy byli łatwym celem – dysponowali przestarzałymi odprzodowymi karabinami kapiszonowymi Lorenz 1854, które jeszcze ładowano na stojąco z użyciem stempli do przybijania ładunku prochowego. Ponadto zwiększenie szybkostrzelności praktycznej karabinów Dreysego
do 10 strzałów na minutę (pięć razy szybciej od karabinu Lorenza!) spowodowało, że zmniejszyło się znaczenie ataku kawalerii i zniknęło niebezpieczeństwo zaskoczenia przez przeciwnika z nienabitą bronią. Analogiczne
do wzoru karabinu Dreysego z 1862 roku konstrukcje karabinów iglicowych
pojawiły się szybko w armii francuskiej (Chassepot Mle1866) oraz rosyjskiej
(Karlé wz. 1867). W tym samym czasie dla żołnierzy włoskich skonstruowano
karabin Carcano wz. 18678. Podczas mobilizacji przeciwko Francji w 1870 roku
żołnierzom pruskim wydano ponad 137 000 egzemplarzy karabinów Dreyse
wz. 62. Jeszcze 15 marca 1871 roku w składach artylerii wciąż znajdowało się
175 246 karabinów9. Wojna francusko-pruska (1870–1871) pokazała, że karabin Dreysego ma znacznie mniejszy zasięg od francuskiej iglicówki Chassepot
Mle186610. Wprowadzono więc ulepszoną konstrukcję i następcą kolejnego
wzoru – Dreyse wz. 69 – został niemiecki karabin jednostrzałowy Mauser
wz. 1871, dostosowany już do solidnego naboju z mosiężną łuską. W konstrukcji broni palnej nastąpił kolejny przełom o dalekosiężnych skutkach.
5 Zündnadelgewehr, [w:] Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, t. 19, red. Heinrich
August Pierer, Altenburg 1865, s. 733–734.
6 Werner Eckhardt, Otto Morawietz, Die Handwaffen des brandenburgisch-preußisch-deutschen
Heeres 1640–1945, Hamburg 1957, s. 123.
7 Należy podkreślić, że nieznaczna ilość tej nowoczesnej wówczas broni, a szczególnie wzór karabinu z 1862 roku, była używana przez Polaków w czasie powstania styczniowego w roku 1863.
Zob. Józef Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów: z roku 1863, Tarnów 2006, s. 320.
8 Jaroslav Lugs, Handfeuerwaffen. Systematischer Überblick über die Handfeuerwaffen und ihre
Geschichte, t. I, 1981, s. 72–75.
9 Herbert Schmid, Zündnadelgewehr M/62, http://www.zuendnadel.en/ZNM62.html (dostęp:
16 stycznia 2020).
10 Niestety w kolejnych modelach karabinu Dreysego wykazano, że wskutek nieszczelności komory zamkowej duża część gazów prochowych uchodzi szczelinami, co odbija się niekorzystnie na
donośności pocisków. Problemem były także zbyt długie iglice, które pod wpływem wysokiej
temperatury wystrzałów często się łamały i należało je wymieniać. Zob. J. Lugs, Handfeuerwaffen…, op. cit., s. 75.
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Produkcja prezentowanego tutaj modelu Dreysego w 1862 roku skoncentrowana była przede wszystkim w zakładach Dreyseschen Fabrik w Sömmerda,
gdzie od 1842 roku pracował Franz Dreyse (1822–1894), syn Johanna, konstruktora sławnego karabinu11.
Franz praktycznie kierował produkcją. Zapotrzebowanie na karabiny
iglicowe ojca było coraz większe. Już w 1849 roku koncesję na wytwarzanie
karabinów od inż. Johanna Nikolausa von Dreysego uzyskały państwowe
fabryki broni w Królewskiej Zbrojowni w Gdańsku i w zbrojowni w Saarn.
Blisko trzy lata później produkcję kolejnych wzorów tej broni uruchomiła
Królewska Pruska Fabryka Karabinów w Spandau, a w 1860 roku Królewska
Zbrojownia w Erfurcie12. Johann Dreyse w 1861 roku zatrudniał w swojej fabryce w Sömmerda, będącej drugim największym po Spandau producentem karabinów, ponad 1000 pracowników. W 1870 roku, gdy roczna produkcja sięgnęła
24 000 karabinów, pracowało tam już 3000 osób13.
Do roku 1866 w Sömmerda złożono ponad 400 000 karabinów, a w pozostałych zakładach Królestwa Prus ponad 0,5 mln14. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na karabiny, któremu zakłady Dreysego nie mogły sprostać, produkcję przenoszono do innych miejsc, także do Suhl. W tym ważnym ośrodku
metalurgicznym z bogatymi tradycjami produkcji broni działało na początku
lat 60. XIX wieku kilkanaście prywatnych firm specjalizujących się w produkcji strzelb myśliwskich i karabinów dla wojska. Firmy często wykonywały tylko części do karabinów, dostarczane potem do zakładów państwowych, gdzie
broń była składana. Elementy znakowano sygnaturami, które dawały gwarancję m.in. na dobrze wykonane lufy karabinowe. Identyfikacja warsztatów
z tego okresu produkujących w Suhl egzemplarze karabinu Dreyse wz. 62 jest
możliwa, gdy uwzględnimy zakres ich działalności.
Jedną ze starszych firm funkcjonujących w Suhl była spółka J. P. Sauer
& Sohn, która od 1840 roku specjalizowała się w produkcji myśliwskich dubeltówek. W 1849 roku została przemianowana na Sauer und Sturm – od nazwiska współwłaściciela, Heinricha Sturma. Firma była aktywna do 1873 roku.
W tym czasie konkurowała ona z Gewehr-und Fahrrad-Fabrik Carl Gottlieb
Haenel, która od 1840 roku oprócz broni myśliwskiej produkowała również rowery. Broń myśliwską wypuszczał także od 1865 roku zakład braci Remptów –
Gebruder Rempt Jagd-Gewehr-Fabrik-Suhl. Z kolei priorytetowe dla wojska karabiny iglicowe w ytwarzały w Suhl, oprócz wspomnianej firmy
Haenela, zakłady Christopher Grübner & Co. oraz firma V.Chr. Schilling
11 J. Lugs, Handfeuerwaffen…, op. cit., s. 53.
12 Georg Ortenburg, Waffen der Einigungskriege 1848–1871, Koblenz 1990, s. 28–29.
13 Po śmierci ojca Franz von Dreyse w 1867 roku przejął jego fabrykę Dreyse & Collenbusch i konkurował bezskutecznie z nowo wprowadzanymi karabinami na metalowe naboje – Mauserem
wz. 71 oraz wz. 71/84. Produkcja karabinów iglicowych Dreysego trwała do roku 1870. Karabin
był używany w armii pruskiej w różnych wariantach do roku 1876. Zob. W. Eckhardt, O. Morawietz, op. cit., s. 131–132.
14 Wolfgang Finze, Preußische Zündnadelgewehre: Leitfaden für angehende Sammler und Schützen,
Books on Demand 2016, s. 28–30; Robert Przybylski, Igła kontra kapiszon, https://historia.uwazamrze.pl/artykul/961958/igla-kontra-kapiszon (dostęp: 16 stycznia 2020).
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(produkująca równocześnie bagnety), a także najbardziej zasłużona fabryka,
czyli Simson & Co.15 Bracia Löb i Moses Simsonowie założyli firmę Simson & Co.
w 1856 roku. Produkowała ona przede wszystkim stal węglową wykorzystywaną do produkcji broni myśliwskiej i wojskowej. Od 1859 roku prywatne firmy
wykonywały lufy ze stali, a nie z kutego żelaza, dzięki czemu były one znacznie trwalsze. Głównym klientem braci Simsonów była armia pruska, która
potrzebowała broni w trakcie wojny prusko-niemieckiej w 1866 roku oraz
francusko-pruskiej w latach 1870–187116. Stal wytwarzana w Suhl w przypadku produkcji broni długiej była najbardziej odpowiednia.
Na podstawie powyższych informacji i marki fabrycznej można wstępnie
przyjąć, że wykonanie prezentowanego egzemplarza karabinu wz. 62 należy połączyć albo z firmą braci Simsonów, która odlała lufę w Suhl, albo też
z działającą tamże manufakturą V.C. Schillinga. Na tym etapie trudno orzec,
czy produkcja karabinów dotyczyła wykonania tylko luf znakowanych kodem
fabrycznym czy też całej broni, którą składano bezpośrednio w Suhl. W tym
zakresie trzymano się ustalonych zasad. Aby zapewnić równoczesne, a przede
wszystkim jednolite uzbrojenie pruskiej armii, kolejne produkowane karabiny Dreyse wz. 62 wykończone w fabrykach dostarczano najpierw do składów
broni. O liczbie wyprodukowanego wzoru z 1862 roku świadczy fakt, że w momencie mobilizacji przeciwko Francji w 1870 roku jeszcze 254 474 karabiny
wz. 62 czekały w rezerwie w arsenałach poszczególnych garnizonów 17. W tym
kontekście ustalenie dokładnej proweniencji egzemplarza gorzowskiego to
temat na osobne, większe opracowanie.
Rycinę przekroju zamka karabinu Dreyse wz. 62 zamieszczono w niniejszym
opracowaniu za: Henry Darapsky, Major im Generalstabe, Englische und
amerikanische Mittheilungen über das preußische Zündnadelgewehr, [w:]
„Polytechnisches Journal”, red. Emil Maximilian Dingler, t. 183, nr V, s. 8–13,
Jahrgang 1867, Augsburg. Tab. I. – cyt. wg http://dingler.culture.hu-berlin.de/
dingler_static/pj183/30153538Z/tab183519.png. na licencji Creative Commons
by-nc-nd 3.0. (dostęp: 16 stycznia 2020).
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Zusammenfassung
Ein interessantes Artefakt mit einer besonderen Beschilderung
in den Sammlungen des Museums. Dreyse-Zündnadelgewehr M/62,
hergestellt in Suhl
In dem kurzen Beitrag wurde das Dreyse-Zündnadelgewehr M/62 aus den
Sammlungen des Muzeum Lubuskie in Gorzów Wielkopolski aus der frühen
Zeit der Herstellung dieses Musters dargestellt. Angesichts des wachsenden
Bedarfs der preußischen Armee nach Zündnadelgewehren wurde ein Teil der
Produktion nach den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts aus der Dreyse-Fabrik
in Sömmerda und den königlichen Waffenmeistereien in Spandau, Danzig und
Erfurt zu anderen Zentren, darunter nach Suhl, verlagert. Im Beitrag wurden
die Unternehmen präsentiert, die damals in Suhl die Dreyse-Gewehre produzierten. Das Gorzówer Exemplar wird dem Betrieb Simson & Co. oder dem
Unternehmen V.C. Schilling zugeschrieben. Für eine darüber hinaus gehende
Verifizierung der Produktionsstätte sind weitere Forschungen erforderlich.

Summary
An interesting artefact with an interesting record in the museum
collections. Dreyse wz. 62 gun manufactured in Suhl
The brief study presents the Dreyse wz. 62 needle gun from the collection of
the Muzeum Lubuskie in Gorzów dating from the early production of this pattern. Due to the growing demand of the Prussian army for needle gun, from
the 1860s, part of the production from the Dreyse factory in Sömmerda and
the royal armories in Spandau, Gdańsk and Erfurt were transferred to other
centers, including Suhl. The text presents the companies that manufactured
Dreyse guns in Suhl at that time. The production of the Gorzów copy was assigned to the Simson & Co. or V.C. Schilling. Further research is required to
verify authorship.
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Jan Zalewski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na
kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność: muzealnictwo, a także studiów
podyplomowych z zakresu konserwacji zabytków metalowych. Kustosz zbiorów techniki i historycznego uzbrojenia w Muzeum Lubuskim. Specjalizuje się
w historii nowożytnej techniki wojskowej, ewolucji systemu obronnego dawnego Gorzowa oraz wojskowości regionu.

Amelia Macioszek
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski

Symbolika bambusa i smoka –
przykład sztuki chińskiej*
w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Die Symbolik von Bambus und Drache – Beispiele für chinesische Kunst
im Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów Wielkopolski
The symbolism of bamboo and the dragon – an example of Chinese art
at the Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów Wielkopolski

Słowa kluczowe:
bambus, smok, Swatow, Yán Jíxìng, cyna,
czworo szlachetnych, trzej przyjaciele zimy
Schlüsselbegriffe:
Bambus, Drache, Swatow, Yán Jíxìng, Zinn,
die Vier Edlen, die Drei Winterfreunde
Key-words:
bamboo, dragon, Swatow, Yán Jíxìng, tin,
four noble, three friends of winter

* W zbiorach
sztuki dawnej
Muzeum
Lubuskiego znajduje się około
50 przedmiotów
pochodzących
z kręgu kulturowego Dalekiego
Wschodu.
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Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania przykładu sztuki chińskiej znajdującego się w zbiorach działu sztuki dawnej Muzeum Lubuskiego w Gorzowie
Wielkopolskim. Autorka przedstawia szczegółową analizę wzornictwa zastosowanego na cynowym zestawie z 2. połowy XIX wieku składającym się z tacki
i czterech kieliszków. Ustalono, że najprawdopodobniej elementy te pochodzą
z dwóch oddzielnych zestawów – jeden przedstawiał smoki, a drugi kwiaty.

Kurzbesprechung
Der vorliegende Beitrag stellt einen Versuch dar, Beispiele für chinesische
Kunst in den Sammlungen der alten Kunst des Muzeum Lubuskie in Gorzów
Wielkopolski darzustellen. Die Verfasserin präsentiert eine ausführliche
Analyse des Designs eines Sets von einem Tablett und vier Gläsern aus Zinn,
das von der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt. Es wurde ermittelt, dass
diese Elemente wahrscheinlich aus zwei unterschiedlichen Sets stammen –
eines mit Drachen und eines anderen mit Blumen.

Abstract
This article is an attempt to show an example of Chinese art from the collection of the old art department of the Muzeum Lubuskie in Gorzów Wielkopolski.
The author presents a detailed analysis of the design used on a tin set from the
second half of the 19th century, consisting of a tray and four glasses. It was
found that these elements most likely came from two separate sets – one depicted dragons and the other – flowers.
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W

zbiorach sztuki dawnej Muzeum Lubuskiego znajdują się cztery kieliszki i tacka1 zrobione z cyny 2. Obiekty zostały wykonane w 2. połowie
XIX wieku przez Yána Jíxìnga w Chinach w Shantou (Swatow), przy ulicy
Huai’an. Zakupiony zestaw składa się z niewielkiej tacki (wysokość: 1,2 cm,
średnica: 16,9 cm) oraz czterech kieliszków wykonanych metodą odlewu
Fot. 1
Tacka oraz
cztery kieliszki
zdj.
Piotr Seweryński

Fot. 2–5
Kieliszki
zdj.
Piotr Seweryński

z cyny (fot. 1). Tacka jest okrągła, a jej dekorację stanowią stylizowane pędy
bambusa z przecinającymi się liśćmi tworzącymi charakterystyczną siatkę
(fot. 6). Kieliszki mają cylindryczny kształt z rozszerzającymi się ku górze
wylewami, których dekoracją są wijące się smoki ujęte w tradycyjny dla sztuki
Chin sposób, a mianowicie z wielkimi oczyma, grzywą, sumiastymi wąsami,
rogami oraz zakrzywionymi szponami i łuskami (fot. 2–5).
Możliwe, że tacka i kieliszki nie stanowią pierwotnego zestawu, gdyż
w sztuce chińskiej nie przedstawiano razem bambusów ze smokami ze
względu na ich przeciwstawną naturę – smok jest zwierzęciem wodnym
1 Numery inwentarzowe: MOG/II/2/125/1–4 (kieliszki) i MOG/II/2/124 (tacka).
2 Zakupu przedmiotów dokonano 3 sierpnia 1976 roku w P.P. „Desa” w salonie nr 1 przy
ul. Ratajczaka 35 w Poznaniu.
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Fot. 6
Tacka
zdj.
Piotr Seweryński

oraz zoomorficznym przedstawieniem pierwiastka yang, a bambus to symbol nieustępliwości i trwałości. Smoki zazwyczaj ukazywano w parze ze stylizowanymi chmurami lub/i feniksem, a bambusy w tzw. układzie czworga
szlachetnych (四君子; Sì Jūnzǐ), do których zalicza się: bambus, chryzantemę,
orchideę oraz kwiat śliwy (fot. 7). Sì Jūnzǐ często przedstawiano razem, nie
tylko ze względu na ich piękno, lecz również jako ilustrację zmienności pór
roku (kwiat śliwy – zima, orchidea – wiosna, bambus – lato, chryzantema –
jesień). Niekiedy obrazy te były niepełne i zawierały tylko dwa elementy
z „czterech szlachetnych”. Bambus wraz z sosną i kwiatami śliwy występują
jako tzw. trzej przyjaciele zimy (岁寒三友; Suìhán sānyǒu). Układ tych trzech
roślin podziwiany jest za ich wytrzymałość w czasie ciężkich, zimowych
warunków i stąd jest częstym motywem w sztuce Chin jako konfucjańskie
przedstawienie tych cech u ludzi (fot. 8). Należy zauważyć, iż koncept „trojga
przyjaciół” pochodzi z Analektów Konfucjusza, gdzie ilustruje trzy rodzaje dobrych przyjaciół: takich, którzy są bezpośredni i szczerzy, gdy uważają, że się
mylisz; takich, którzy są godni zaufania i na których można polegać, gdy jesteś w potrzebie; oraz takich, którzy mają wiedzę i talent, by tobą pokierować
i pokazać ci to, czego nie widzisz. Konfucjusz wyróżnia również trzy rodzaje
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Od lewej:
Fot. 7

złych przyjaciół: takich, którzy cię okłamują, bo nie chcą, byś ich nie lubił;
takich, którzy są dla ciebie mili, ale nie są szczerzy; oraz takich, którzy wiele
mówią, ale ich mowa nie ma znaczenia (子曰: „益者三友, 損者三友。友直, 友諒, 友多
聞, 益矣。友便辟, 友善柔, 友便佞, 損矣。”)3.
Bambus odgrywał bardzo ważną rolę w poezji chińskiej, często występując
pośród kwiatów i innych roślin, nawet w formie parawanu, jak w wierszu Bai
Juyiego (772–846) pt. Zapomniany ogród (dosłownie w oryg.: Komentarz na temat powrotu do rezydencji w miejscowości Yu):
重到毓村宅有感” 白居易
欲入中門淚滿巾，
庭花無主兩回春。
軒窗簾幕皆依舊，
只是堂前欠一人。
Wchodzę do ogrodu przez środkową bramę, a mój rękaw jest mokry od łez,
Kwiaty nadal kwitną [w ogrodzie], mimo że minęły dwie wiosny od
uprzedniego powrotu [ich] pana.
Okna, zasłony i bambusowy parawan są takie, jak były przed dwoma laty,
Tylko przed wejściem do domu brakuje jednej osoby [– ciebie].
Należy wspomnieć, że bambus był ważnym odzwierciedleniem cnót moralnych, które cechowały ludzi szlachetnych. Bai Juyi pisał:
3 Dialogi konfucjańskie (論語; Lun Yu), red. Jin Guzhi (金穀治), Tokio 1999.

Wazon
z „czworgiem
szlachetnych”,
dynastia Qing
(1644–1911),
okres Kangxi
(1662–1722),
Jingdezhen,
Chiny, porcelana
malowana
naszkliwnie
kolorowymi
emaliami
i złotem, wymiary: wysokość
48,9 cm,
średnica
brzuśca 14,6 cm,
średnica wylewu
11,4 cm, spadek
po Benjaminie
Altmanie
(1913), numer
inwentarzowy:
14.40.91, The
Metropolitan
Museum of Art
w Nowym Jorku
(domena
publiczna)
Fot. 8
Talerz z „trzema
przyjaciółmi
zimy”, dynastia Ming
(1368–1644),
okres Jiajing
(1522–1566),
Jingdezhen,
Chiny, porcelana
z podszkliwną
dekoracją kobaltem, wymiary:
wysokość
4,4 cm, średnica
17,9 cm, dar
sir Josepha
Hotunga
(2005), numer
inwentarzowy:
2005.257, The
Metropolitan
Museum of Art
w Nowym Jorku
(domena
publiczna)
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竹似賢, 何哉? 竹本固, 固以樹德, 君子見其本, 則思善建不拔者。竹性直, 直以立身; 君子
見其性, 則思中立不倚者。竹心空, 空似體道; 君子見其心, 則思應用虛者。竹節貞, 貞以立
志; 君子見其節, 則思砥礪名行, 夷險一致者。夫如是, 故君子人多樹為庭實焉。4
Bambus jest jak człowiek szlachetny (xian ren). Dlaczego? Ponieważ
bambus jest silny, a bycie silnym jest podstawą jego cnoty. Kiedy widzi
korzenie bambusa, junzi jest zainspirowany, by być osobą o silnej woli.
Bambus jest prosty, a bycie prostym jest cechą naczelną, która stanowi
o jego jedności. Kiedy widzi prostotę bambusa, junzi jest motywowany,
by być szczerym. Łodygi bambusa są puste, a bycie pustym to podstawa
doznania dao. Kiedy widzi pustkę, junzi czuje się zainspirowany, by być
skromnym. Kolanka bambusa są silne, a bycie silnym jest ważne, by móc
trwać w postanowieniu. Kiedy widzi kolanka, junzi czuje się zainspirowany, by trwać. Kiedy spotyka trudności, junzi utrzymuje swoją wiarę
bez zdrady. Z tego powodu junzi sadzi bambus na swoim dziedzińcu.
U spodu tacki znajdują się następujące inskrypcje w języku chińskim, zamknięte w tradycyjną formę przypominającą pieczęcie stawiane na zwojach
kaligrafii bądź malarstwa (fot. 9):
Od lewej:
Fot. 9
Spód tacki
z inskrypcjami
(zbliżenie)
zdj.
Krzysztof
Jędrzejczak
Fot. 10
Spód kieliszka
(zbliżenie)
zdj. Piotr
Seweryński

•

•

真料點銅 (zhēn liào diǎn tóng) – dosłownie: „oryginalne/prawdziwe materiały, odrobina miedzi”. Jest to zapis informujący, że do produkcji wyrobu użyto najlepszych materiałów z domieszką miedzi. Termin diǎn tóng
(„odrobina miedzi”) oznacza, że zawartość cyny produkowanej do odlewu
wynosi powyżej 70%, a resztę stanowi miedź.
陽潮 (Yáng Cháo) oraz 顏吉興 (Yán Jíxìng) – wskazują na nazwiska i imiona
twórców odlewu bądź projektu graficznego z wizerunkami smoków. Yán
Jíxìng był znanym wytwórcą odlewów z cyny działającym w Shantou na
ulicy Huai’an. Wyrabiał przede wszystkim zestawy do herbat składające się

4 Bai Juyi – dzieła zebrane (白居易集箋校; Bai Juyi Jijianxiao), red. Zhu Jincheng (朱金城),
Szanghaj 2008.
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z imbryków i kilku czarek bądź kieliszków i tacek. Jego ulubionymi motywami dekoracyjnymi były smoki i kwiaty.
• 汕頭懷安街 (Shàntóu Huái’ān jiē) – wskazuje na miejsce produkcji przedmiotów, a więc na miejscowość o nazwie Shantou (w dialekcie kantońskim znaną również jako Swatow), położoną w południowej części Chin, oraz ulicę
Huai’an („spokojnego umysłu”).
Dodatkowo nad inskrypcjami w języku chińskim znajduje się napis: KUT
HING PEWTER SWATOW, który jest fonetycznym zapisem wspomnianych wyżej słów w dialekcie kantońskim: 吉興 (Jíxìng), 點銅 (diǎn tóng), 汕頭 (Shàntóu). Na
spodzie kieliszków umieszczono wersję skróconą: KUT HING SWATOW (fot. 10).
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Zusammenfassung
Die Symbolik von Bambus und Drache – Beispiele für chinesische Kunst
im Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów Wielkopolski
In dem Beitrag wurde der Versuch unternommen, die Aufmerksamkeit auf
ein unauffälliges Set von vier Gläsern und einem Tabletts aus Zinn zu lenken. Nach einer sorgfältiger ikonographischer Analyse hat es sich herausgestellt, dass die in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts von Yán Jíxìng aus Shantou
(Swatow) im Süden Chinas ausgeführten Artefakte kein einheitliches Set
darstellen, sondern von zwei unterschiedlichen stammen. Eine Ergänzung
des Tabletts, auf dem Bambussprossen dargestellt sind, stellen höchstwahrscheinlich Gläser mit Blumenmotiven dar: einer Chrysantheme, einer
Orchidee und einer Pflaumenblüte, mit denen der Bambus das sog. System der
Vier Edlen bildet (四君子; Sì Jūnzǐ) und u. a. die Veränderbarkeit der Jahreszeiten
symbolisiert. Eine andere Möglichkeit ist, dass an den Gläsern eine Kiefer
und Pflaumenblüten dargestellt waren, die zusammen mit dem Bambus als
sog. drei Winterfreunde bekannt sind (岁寒三友; Suìhán sānyǒu) – auf diese
Weise wurde die Begeisterung darüber zum Ausdruck gebracht, wie diese
Pflanzen den schweren winterlichen Bedingungen standhalten. Die Gläser
waren dagegen wahrscheinlich zusammen mit einem Tablett ausgeführt, auf
dem der Phoenix oder Wolken zu sehen waren. Die von der Verfasserin entzifferten chinesischen Inschriften auf dem Boden des Tabletts ließen feststellen, dass der Zinngehalt in den Gefäßen mehr als 70% beträgt, der Rest ist
Kupferbeimischung, und dass sie in der Straße Huai’an in Shantou (Swatow)
im Süden Chinas von Yán Jíxìng und Yáng Cháo ausgeführt wurden.

134

CUSTODIA, Artykuły

Summary
The symbolism of bamboo and the dragon – an example of Chinese art at
the Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów Wielkopolski
The article attempts to draw attention to an inconspicuous set of tin dishes
consisting of four glasses and a tray. After a careful iconographic analysis, it
turned out that the products made in the second half of the nineteenth century by Yán Jíxìng in Swatow in the south of China do not constitute the entire
set, but come from two different sets. The tray with bamboo shoots is complemented by glasses with floral motifs – chrysanthemum, orchid and plum
blossom, with which bamboo is the so-called the arrangement of four noble
(四 君子; Sì Jūnzǐ), symbolizing, inter alia, change of seasons. Another possibility is that the glasses showed pine and plum blossoms, which together with
the bamboo make up the so-called three friends of winter (岁寒 三 友; Suìhán
sānyǒu) – this is how the delight at how these plants withstand the harsh winter conditions was captured. The glasses, on the other hand, were probably
originally made together with a tray representing phoenixes or clouds. The
Chinese inscriptions read by the author on the bottom of the tray showed that
the tin content in the dishes is over 70%, the rest is an admixture of copper,
and that they made them – on Huai’an Street in Shantou (Swatow) in southern
China – Yán Jíxìng and Yáng Cháo.
Amelia Macioszek – absolwentka sinologii na Uniwersytecie Warszawskim
(2008) oraz historii sztuki Azji na Uniwersytecie Wolnym w Berlinie (2018).
Zainteresowania badawcze: nefryt, seladony chińskie oraz ich naśladownictwa w innych częściach świata, adaptacje chińskiej porcelany w krajach
Bliskiego Wschodu.

KOMUNIKATY

Stanisław Sinkowski
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski

Badania archeologiczne
na ulicach Władysława Sikorskiego
i Bolesława Chrobrego w Gorzowie
Wielkopolskim w roku 20191

1

Niniejszy tekst stanowi wstępny komunikat o przebiegu i wynikach prac archeologicznych
(stan na koniec listopada 2019 roku) realizowanych w Śródmieściu Gorzowa Wielkopolskiego.
Zebrany materiał archeologiczny obecnie poddawany jest wstępnej konserwacji i inwentaryzacji, stąd też na tym etapie prac trudno zarówno o szczegółowe rozwarstwienie chronologiczne
i kulturowe zebranego materiału, jak i formułowanie konkretnych wniosków dotyczących
m.in. odkrytych reliktów zabudowy. Prace budowlane i archeologiczne są kontynuowane
w roku 2020.
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Rok 2019 to kolejny rok zakrojonych na dużą skalę prac budowlanych
prowadzonych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Prace te związane
są z modernizacją i przebudową wielu ulic, gdzie zmieniana jest nie tylko
nawierzchnia, ale też infrastruktura komunalna (w ymiana torowiska
tramwajowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągów oraz sieci
telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej). Szczególnym miejscem
realizacji prac budowlano-ziemnych jest Śródmieście z ulicami Władysława
Sikorskiego i Bolesława Chrobrego2 . Jest to obszar średniowiecznego
miasta z ówczesną główną arterią komunikacyjną (obecnie ul. Władysława
Sikorskiego), usytuowaną na osi wschód–zachód, na której krańcach
znajdował y się Brama Santocka i Brama Mł yńska oraz przylegające
Przedmieście Młyńskie i Przedmieście Santockie. Ze względu na lokalizację
tychże prac w strefie ochrony konserwatorskiej przy ich realizacji uczestniczą
archeolodzy z gorzowskiego muzeum3 . W znacznej części są to badania
archeologiczno-architektoniczne, stąd też udział w nich badacza architektury
Henryka Jana Kustosza z Autorskiej Pracowni Badawczo-Projektowej KUSTOSZ
w Gorzowie Wielkopolskim.
Badania archeologiczne w 2019 roku prowadzono na ul. Władysława
Sikorsk iego, na odcink u pomiędz y ul. Zbigniewa Herberta i Dzieci
Wrzesińskich oraz Dworcową i Orląt Lwowskich, a także na ul. Bolesława
Chrobrego, pomiędzy ul. Pocztową i Wełniany Rynek oraz ul. Wodną.
Szczególnie interesujący pod względem archeologicznym okazał się fragment
ul. Sikorskiego w sąsiedztwie kościoła katedralnego, gdzie przeprowadzono
ratownicze badania wykopaliskowe. W miejscu tym znajdował się cmentarz
przykościelny utworzony z chwilą powstania kościoła farnego pod koniec XIII
wieku 4. Również tu lokuje się domniemany kościół pw. św. Jana Chrzciciela
oraz szkołę5. Nieopodal znajdował się zbudowany pod koniec XIV wieku ratusz,
a przy nim odwach6.
Ratownicze badania wykopaliskowe (archeologiczno-architektoniczne)
prowadzono na terenie położonym wzdłuż północnej ściany kościoła
2

W dziejach Gorzowa po raz pierwszy prowadzone są prace budowlano-ziemne w tak szerokim
zakresie, uwzględniające całą infrastrukturę komunalną, zarówno naziemną, jak i podziemną.
Dotyczy to również badań archeologicznych, które do tej pory w Śródmieściu prowadzono
w niewielkim zakresie.

3

W pracach terenowych pod kierownictwem Stanisława Sinkowskiego uczestniczą Paweł Kaźmierczak oraz Rafał Wyganowski. Zakres prowadzonych badań archeologicznych ograniczony
został jedynie do miejsc zagrożonych zniszczeniem w trakcie prac budowlanych. Badania finansuje miasto Gorzów Wielkopolski.

4

Nekropolia ta istniała do roku 1729 – zob. Jerzy Zysnarski, Cmentarze. Encyklopedia Gorzowa,
Gorzów Wielkopolski 2007, s. 95–96.

5

Zdzisław Linkowski, Ulice i place Starego Miasta, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000, s. 94–95; Błażej Skaziński, Kościół św. Jana Chrzciciela w Gorzowie, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1998,
nr 5, s. 61–72.

6

Budynek ze względu na zły stan techniczny został rozebrany w latach 1850–1851 – zob. Błażej
Skaziński, Gorzów Wlkp. Stare Miasto, [w:] Zabytki północnej części województwa lubuskiego,
red. Jarosław Lewczuk, Błażej Skaziński, Gorzów Wielkopolski–Zielona Góra 2004, s. 10.
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katedralnego, pomiędzy ul. Hawelańską i Bolesława Chrobrego. W miejscu
tym odsłonięto pozostałości po zabudowie (kościół pw. św. Jana Chrzciciela?
szkoła?), ogrodzenie cmentarza (?), grobowce, pochówki szkieletowe, a także
fragmenty brukowanej ulicy, studnię kamienną oraz nawarstwienia kulturowe
wraz z obiektami gospodarczymi. Materiał ruchomy w przeważającej części
stanowią fragmenty ceramiki naczyniowej oraz jedno całe naczynie – dzbanek
(tzw. siwak). Wśród zabytków w ydzielonych znajdują się monety (m.in.
brakteaty i denary średniowieczne), stilusy, metalowe fragmenty akwamanili
i grapena oraz fragmenty średniowiecznego (?) naczynia szklanego. Osobny
zespół tworzą szczątki pokonsumpcyjne (ryby, ptaki i zwierzęta) oraz materiał
botaniczny.
Poza ratow niczymi badaniami w ykopaliskow ymi prowadzony jest
również nadzór archeologiczny nad całością prac budowlanych. W trakcie
t ych d ziałań zarejest row ano w w ykopach budowla nych obecność
nawarstwień kulturowych powstałych w pradziejach i średniowieczu oraz
czasach nowożytnych, co zostało potwierdzone w większości przez bardzo
małe fragmenty ceramiki naczyniowej. Ponadto zebrano luźny materiał
archeologiczny, nieposiadający kontekstu stratygraficznego, aczkolwiek
stanowiący świadectwo kształtującego się osadnictwa w tej części miasta. Na
ul. Bolesława Chrobrego, u wylotu ul. Wełniany Rynek, natrafiono na studnię,
której cembrowina wykonana została z kamiennych głazów różnej wielkości,
bez ich spoinowania.
Szczególnego, niet y powego odk r ycia dokonano podczas budow y
kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Władysława Sikorskiego z ul.
Bolesława Chrobrego. W jednej z piwnic kamienicy zniszczonej w 1945 roku
natrafiono na kilka tysięcy porcelitowych i fajansowych naczyń stołowych
wyprodukowanych w latach 20., 30. i 40. XX wieku. Część z nich, zachowana
w całości (3126 sztuk), została zdeponowana w gorzowskim muzeum7.
Podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki inwestycjom prowadzonym na
terenie Gorzowa Wielkopolskiego, a szczególnie w obrębie Starego Miasta
i przyległych Przedmieść, powiększyła się baza materiałów źródłowych
ukazujących rozwój osadnictwa na terenie u zbiegu Warty i Kłodawki,
poczynając od pobytu tu różnych społeczności przed lokacją miasta w 1257 roku,
poprzez kolejne wieki, a kończąc na czasach nowożytnych/współczesnych.

7

Na części naczyń na zewnętrznej stronie dna znajdują się ślady po usuwaniu wcześniejszych
„sygnatur” – swastyki. Zabieg ten zapewne wskazuje na przygotowywanie naczyń do dalszego
użytkowania przez nową społeczność przybyłą do Gorzowa na początku 1945 roku.
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Fot. 1
Prace budowlane w sąsiedztwie
kościoła
katedralnego
zdj. Stanisław
Sinkowski

Fot. 2
Relikty
północno-wschodniej
części odwachu
zdj. Stanisław
Sinkowski
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Fot. 3.
Odsłanianie późnośredniowiecznego (?) bruku
zdj. Stanisław
Sinkowski

Fot. 4
Dokumentowanie reliktów
średniowiecznej
zabudowy
zdj. Stanisław
Sinkowski
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Fot. 5
Pierwsze
całe naczynie
odkryte
w trakcie prac
archeologicznych na
ul. Sikorskiego
zdj.
Paweł
Kaźmierczak

Fot. 6
Eksploracja
pochówku
w krypcie
z początków
XVII wieku
zdj.
Stanisław
Sinkowski
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Fot. 7
Znalezisko na
skrzyżowaniu
ulic Sikorskiego
i Chrobrego,
luty 2019 roku
zdj.
Stanisław
Sinkowski
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Podczas prac w ykopaliskow ych towarzyszących remontowi ul. gen.
Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim w marcu 2019 roku u zbiegu tejże ulicy
z ul. Chrobrego z piwnicy znajdującej się przy dawnej Richtstrasse 15 wydobyto około 3126 naczyń1. Najliczniejszą grupę stanowią małe mleczniki (1544
sztuki), filiżanki (633), talerze płaskie (390), podstawki pod filiżanki (277)
oraz talerze duże głębokie (116).
Naczynia zostały wyprodukowane w następujących 11 manufakturach:
1. Ćmielów (lata 30. XX wieku; dla kawiarni/cukierni Arkadia) – 1 filiżanka,
2. Kahla (lata 1931–1943; Turyngia, Niemcy) – filiżanki, spodki, misy,
3. Kolmar (lata 30. i 1939–1945; Chodzież) – talerze głębokie, płaskie, małe
mleczniki, misy,
4. Hertel-Jacob Rehau Bavaria (po 1930 roku) – cukiernice (fot. 1), 1 filiżanka, spodki, talerze głębokie, talerze płytkie,
5. Alt Schönwald (po 1939 roku; Schönwald) – 1 filiżanka, spodki,
mleczniki,
6. K&A Krautheim Selb Bavaria (po 1928 roku; Selb) – filiżanki i spodki,
7. P.T. Tirschenreuth Bavaria (po 1938 roku; Tirschenreuth) – filiżanki
i spodki,
8. Porcellanfabrik Arzberg – Arzberg Bayern (lata 1931–1946) – mała
sosjerka,
9. Bauscher Weiden (po 1921 roku; Weiden) – mleczniki,
10. Epiag D.F. – Dallwitz k. Karlsbau (po 1918 – do 1945 roku; obecnie
Dalovice, Republika Czeska) – talerze płaskie,
11. Rieber Mitterteich (po 1937 roku, Mitterteich) – mlecznik.
Liczna grupa to także naczynia bez sygnatur, do których należą głównie
małe mleczniki. Ich kształty mogą sugerować, że zostały wykonane w znanych
manufakturach, głównie w Chodzieży i Kahli. Nieliczną grupą są małe sosjerki
(fot. 8), które były, podobnie jak małe mleczniki (wysokości około 4–5 cm),
prawdopodobnie używane w czasie posiłku przez jedną osobę.
Na większości talerzy wykonanych w okupowanej Chodzieży znajdują się
charakterystyczne sygnatury ze swastykami. Naczynia te były produkowane na potrzeby wojska – Wehrmachtu i Luftwaffe. Nierozwikłaną tajemnicę
stanowi fakt, że w sygnatury zostały one usunięte za pomocą szlifierki (fot. 9).
Przy tak licznej grupie naczyń ceramicznych produkowanych na wielką
skalę zauważyć można powszechnie występujące wady produkcyjne. Nie inaczej jest w przypadku opisywanego zbioru. Najczęstsze są wady będące wynikiem nieostrożności rzemieślników – przypadkowe zarysowania mokrego
jeszcze czerepu czy ślady dotknięcia świeżo szkliwionego naczynia. Istnieją
też takie, które powstają na skutek niedokładnego oczyszczenia materiałów,
zarówno szkliwa, jak i gliny. Nieczystości obecne w szkliwie podczas wypalania dają ciemne plamki, zacieki czy wybrzuszenia. Zanieczyszczenia gliny
1 Zdzisław Linkowski, Ulice i place Starego Miasta, [w:] Księga pamiątkowa miasta Gorzowa Wielkopolskiego, red. Zdzisław Linkowski, Gorzów Wielkopolski 2000, s. 94–95; Błażej Skaziński, Kościół św. Jana Chrzciciela w Gorzowie, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1998,
nr 5, s. 61–72.
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mogą również objawić się w postaci ciemnych plam. Poważną wadą produkcyjną, która często dyskwalifikuje naczynia z dalszego użytku, jest nieprawidłowe wysuszenie czerepu przed szkliwieniem, prowadzące do jego pęknięć
podczas wypalania. Uszkodzone w ten sposób naczynia nie mają już swojej
pierwotnej trwałości i nie powinny być dystrybuowane. Wadą produkcyjną
jest także niepoprawnie oczyszczony z resztek gliny po wyjęciu z formy czerep. Cząsteczki gliny przyklejają się do czerepu, dając nierównomierną powierzchnię, którą starano się usunąć za pomocą szlifierki.
Jak już wspomniano, naczynia przechowywane były w piwnicy, która uległa pożarowi pod koniec wojny. Stopione materiały z okolic przechowywania
naczyń utworzyły charakterystyczne „czopy” z węgla (fot. 7), a metalowe
elementy znajdujące się obok naczyń okleiły je swymi fragmentami. Z uwagi
na fakt, że temperatura podczas pożaru może osiągnąć tę, która potrzebna
jest do stopienia szkliwa w trakcie wypalania naczyń ceramicznych (około
1200°C), stopione szkliwo skleiło przyległe naczynia w jedną całość, rozpuściło niebieską naszkliwną dekorację, a także w procesie studzenia spowodowało
powstanie licznych spękań (fot. 2). Substancje chemiczne znajdujące się w pobliżu cieknącego szkliwa zabarwiły je na takie kolory jak bursztynowy czy zielony (fot. 3). Tak wysoka temperatura przyczyniła się również do całkowitego
lub częściowego zmatowienia szkliwa, a także do odkształcenia i odbarwienia
czerepów. Substancje będące w najbliższym otoczeniu zabarwiły naczynia nie
tylko na kolor pomarańczowy o charakterystycznym połysku (fot. 4), ale również na czerwony, ciemne odcienie szarości aż po czarny (fot. 5).
Powojenne przechowywanie pod poziomem gruntu przyczyniło się do
powstania śladów rdzy osadzającej się z gwoździ i innych elementów stanowiących części konstrukcyjne piwnicy (fot. 6). Osady z węglanów wapnia
oraz innych substancji utworzyły zgrubienia i struktury na powierzchni
naczyń (fot. 6).
Wykopane naczynia
przedstawiono na
wystawie czasowej
pt.: „To nie porcelana!
Porcelitowy sekret
jednej piwnicy”, której
otwarcie nastąpiło
15 listopada 2019 roku.

Fot. 1
Cukiernica,
po 1930 roku,
Hertel-Jacob,
Rehau, Niemcy,
porcelit
cienkościenny
lub porcelana,
wysokość:
16 cm, średnica
brzuśca: 12 cm
zdj.
Piotr Seweryński
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Fot. 2
Dwa mleczniki
i cukiernica
lub bulionerka
z pokrywką,
po 1930 roku,
nieznana manufaktura, porcelit,
naszkliwna
dekoracja
kolorem niebieskim, wysokość
bulionerki: 9 cm,
średnica bulionerki: 11 cm
zdj.
Piotr Seweryński

Fot. 3
Mlecznik, cukiernica i musztardówka, po 1930 roku,
Hertel-Jacob,
Rehau (cukiernica)
oraz nieznane
manufaktury, porcelit, naszkliwna
dekoracja w kolorze niebieskim, wysokość mlecznika:
5,2 cm, średnica
mlecznika (stopki):
4,3 cm, wysokość
musztardówki:
8,5 cm, średnica
brzuśca musztardówki: 5,3 cm
zdj.
Piotr Seweryński
Fot. 4
Dwie filiżanki,
po 1930 roku,
Chodzież
(Kolmar),
porcelit, wysokość: 5,9 cm,
średnica: 8,5 cm
zdj.
Piotr Seweryński

CUSTODIA, Komunikaty

Amelia Macioszek, Porcelitowe naczynia z 11 manufaktur

149
Fot. 5
Podstawki
pod mleczniki,
po 1930 roku,
manufaktura
nieznana,
porcelit,
wysokość:
1,8–2 cm,
średnica:
6,2–8,1 cm
zdj.
Amelia Macioszek

Fot. 6
Mlecznik ze
śladami rdzy,
po 1930 roku,
manufaktura
nieznana,
porcelit,
wysokość:
4,8 cm, średnica
brzuśca: 4,8 cm
zdj.
Piotr Seweryński
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Fot. 7
Mlecznik
z „czopem”
węgla, po 1921
roku, BauscherWeiden, Weiden,
porcelit,
wysokość:
11,5 cm,
szerokość
brzuśca: 6,8 cm,
długość
brzuśca: 7,5 cm
zdj.
Amelia Macioszek

Fot. 8
Sosjerki, po
1930 roku,
manufaktura nieznana, porcelit,
wysokość:
4,9–7 cm,
długość:
9,9– 12,2 cm
zdj.
Amelia Macioszek

Fot. 9
Sygnatury naczyń
wykonanych
w okupowanej
Chodzieży
(Luftwaffe,
Wehrmacht oraz
usunięte swastyki), lata 1939–
1945, Kolmar
(Chodzież),
porcelit, wysokość: 3,4 cm,
średnica: 23 cm
zdj.
Piotr Seweryński,
Amelia Macioszek
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Małgorzata Pytlak

Askos – naczynie na oliwę,
krater kolumienkowy – naczynie
do mieszania wina z wodą
MOG/I/730, Księga Wpływu (KW) 5177
Dział Archeologii i Numizmatyki
Askos – naczynie z gliny, toczone, angobowane na
czarno, z dwoma czarnymi palmetkami, z utrąconym
uchem i obitym wylewem o średnicy 11,8 cm.
Zalecenia w ramach konserwacji: oczyszczenie,
uzupełnienie wylewu i dorobienie uchwytu.
Askos można datować na okres między V wiekiem p.n.e.
a 3. ćwiercią IV wieku p.n.e.1
MOG/I/731, Księga Wpływu (KW) 5178
Dział Archeologii i Numizmatyki
Krater – naczynie ceramiczne, toczone, malowane,
wymiary: wysokość 24,5 cm, średnica wylewu 25 cm.
Datowanie na okres od końca V wieku p.n.e. do IV lub
III wieku p.n.e.
Askos i krater zostały zakupione w Gorzowie
Wielkopolskim w 1946 roku, na targu przy kościele
Mariackim, a w 1984 roku przekazano je do Muzeum.
Krater na niskiej stopce, z wyodrębnioną szyją przechodzącą w wysoki i szeroki wylew. Dwa uchwyty w kształcie podwójnych kolumienek umieszczone
symetrycznie po bokach. Zewnętrzna barwa czerepu brązowa, jasnobrązowa,
miejscami przechodząca w czerwień. Dookolny żłobek oddziela brzusiec od
szyi. Pod nim widnieje malowany ornament wici roślinnej koloru brązowego.
Naczynie zachowane prawie w całości. W dolnej części brzuśca znajdują się
dwa otwory o średnicach 1,7 cm i 2 cm, usytuowane w linii (otwory po kuli?).
Widoczne niewielkie ubytki wylewu. Czerep w przeważającej większości pokrywa warstwa powstała być może w wyniku długotrwałego zalegania
1

Dziękuję drowi Marcinowi Materze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
drowi Krzysztofowi Domażalskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie za
określenie chronologii naczyń.
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naczynia w ziemi. Zalecenia w ramach konserwacji: uzupełnienie ubytków
wylewu, o ile będzie to możliwe – oczyszczenie z wtórnych nawarstwień.
Askos i krater mogą być częścią kolekcji starożytności z Lubniewic (niem.
Königswalde), utworzonej przez hrabiego Ottona von Waldowa, który w latach
1899–1904 (?) podróżował po Francji, Włoszech, Grecji oraz Bliskim Wschodzie.
Bardzo prawdopodobne, że kolekcjonował 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 rękach 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 parku. Część przedmiotów przeniesiono w 1946 roku do Zielonej Góry,
a stamtąd 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 elementy znajdujące
się w pokojach oraz przymocowane do murów zostały zabrane. Przeniesiono
je do Zielonej Góry, a stamtąd do Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy
w pobliżu Zielonej Góry, gdzie można je oglądać do dzisiaj.
Zdj. Piotr
Seweryński

5 cm

5 cm

Zdj. Piotr
Seweryński

5 cm

5 cm
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Paweł Kaźmierczak

Szóstak koronny

Pierwszy wpis do ksiąg muzealnych
ryc. 1a–b
MOG/VI/1
Dział Archeologii i Numizmatyki
Polska, Zygmunt III Waza (1587–1632), mennica Malbork,
1596 rok

Opis monety:
Av.: W obwódce perełkowej popiersie króla w prawo w krezie. Poniżej wpisana
w legendę otokową mała tarcza z Lewartem – herbem podskarbiego koronnego Jana Firleja.
Legenda otokowa: •SIGISMVN•III[•]D:G[•] – •REX•PO•M•D•L˙.
Rv.: Pod koroną cyfra „VI”. Poniżej, w obwódce kropkowo-kreskowej, trzy
herby w tarczach: Polski, Litwy i Wazów. Po bokach herbu Wazów znaki mincerskie: pierścień (dzierżawców mennicy Jana i Kaspera Goeblów) oraz trójkąt
(mincerza Gracjana Gonzago).
Legenda otokowa: •GROS•ARGEN• S•EX•REG•POLONI•96.
Kop., s. 187, V, 1., waga 4,51 g, średnica 27 mm
Szóstak był powszechną drobniejszą polską monetą srebrną o wartości
6 groszy, wprowadzoną do obiegu przez Zygmunta I Starego (1506–1548)
w 1528 roku. Kolejni władcy, aż do czasów panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego (1764–1795), w ybijali szóstaki w mennicach na terenie
Rzeczypospolitej, Litwy i Saksonii1. Monety z mennicy malborskiej wyróżniają
się wyjątkowo starannym wykonaniem.
Jubileusz 75-lecia Muzeum jest okazją do pokazania jednego z ciekawszych
dla historii instytucji zabytków. Prezentowana moneta pochodzi z zachowanych w niewielkim fragmencie zbiorów zniszczonego niemieckiego Muzeum
Miejskiego w Landsbergu an der Warthe i została przekazana do Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wielkopolskim w marcu 1946 roku wraz ze 107
innymi monetami 2. Wcześniejsze pochodzenie zabytku jest nieznane. Dnia
4 marca 1948 roku monetę wpisano do założonej w tymże roku Księgi inwentarza muzealnego jako pierwszy zabytek – pod numerem MG/II/1. W 1986 roku
moneta została określona przez dra Tadeusza Szczurka i przepisana do ksiąg
inwentarzowych tworzącego się Działu Numizmatycznego.
1

Andrzej Mikołajczyk, Leksykon numizmatyczny, Warszawa–Łódź 1994, s. 290–291.

2

Księga inwentarza muzealnego, 1948, s. 1; Księga inwentarzowa muzealiów artystycznohistorycznych, 1986–1996, s. 2–22.
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Ryc. 2a–b
Pierwszy wpis
do Księgi
inwentarza
muzealnego
– z 4 marca
1948 roku

Ryc. 3a–b
Opis monety
z 1986 roku

Wykaz skrótów:
Kop. – Kopicki Edmund, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski
oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. 2: Monety ostatnich Jagiellonów,
Stefana Batorego i Zygmunta III: 1506–1632, Warszawa 1976.
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Izabela Ignatowicz

Zawieszka kamienna
w złotej oprawie
MOG/I/1389
zbiór zabytków Działu Archeologii i Numizmatyki
znalezisko pochodzące z badań prowadzonych przez
dr Małgorzatę Pytlak w 1996 roku w Gorzowie Wielkopolskim
w kaplicy św. Urbana przy kościele katedralnym
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
XVII wiek (?); miejsce i autor produkcji nieznane

Zawieszka o średnicy 16 mm. Kamień (agat?) brązowy, ciemniejszy w części
centralnej, jaśniejszy na obrzeżach, w formie wysokiego kaboszonu; gładki,
polerowany jednostronnie (tzw. szlif kaboszonowy pojedynczy – dolna część
kamienia, która stanowi jego spód, jest płaska). Rewers kamienia nie jest wygładzony. Oprawa wykonana ze złota w formie oprawy kasetowej, tzw. carga
z ząbkami przytrzymującymi kamień. Na cardze wokół kaboszonu występuje dekoracyjny ornament o szerokości 2 mm w formie uproszczonej palmety.
Od spodu obręcz przytrzymująca kamień jest gładka i ma 2–3 mm szerokości.
Uszko do zawieszania ma 3 mm wysokości. Tego rodzaju oprawa jest datowana
na okres od XIV do XIX wieku.
Obiekt zachowany w całości.
Uwagi: według dr hab. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Ewy
Letkiewicz (autorki rozprawy pt.: Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów
i Wazów, Lublin 2006) małe rozmiary przedmiotu i ażurowa oprawa na rewersie (prawdopodobnie, aby kamień emanował swoje właściwości na osobę noszącą) mogą wskazywać, że był to amulet, być może przeznaczony dla dziecka.
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Mirosław Pecuch

Hunia męska
MOG/IV/1/1642
zbiory etnograficzne
dar Mirona Jacenika z Poźrzadła, gm. Łagów Lubuski,
z 7 listopada 1995 roku
Złockie, gm. Muszyna, ok. 1910 roku
sukno wełniane samodziałowe
technika krawiecka (ręczna)
wymiary: szerokość po rozłożeniu 150 cm, długość 80 cm

Hunia męska jest kurtką uszytą z sześciu kawałków domowej produkcji brązowego wełnianego sukna samodziałowego. Cały przód (rozcięty pośrodku),
rękawy i tył do wysokości lędźwi są wykrojone i uszyte z jednego kawałka materiału (tzw. krój poncho) poprzez zszycie dołem rękawów i bokami korpusu.
Do tej zasadniczej części kurtki doszyte są dwa kawałki sukna przedłużające
rękawy oraz zszyty z trzech kawałków dolny fragment pleców.
Hunia zaopatrzona jest w dwie kieszenie umieszczone z przodu, z tyłu
w trzy rozcięcia tworzące dwie kalety, tzw. kłaputy. Kołnierz jest uformowany
w postaci stójki. Hunia zapinana była za pomocą potrzeb z czerwonego sznurka. Wszystkie krawędzie, kieszenie i zakończenia rękawów obszyte są czerwonym i niebieskim sznurkiem. Dodatkowo czerwonym i białym sznurkiem
obszyto „podstawę” kołnierza.
Obiekt był wykorzystywany jako odzież wierzchnia w rodzinie Jaceników,
zamieszkałej do 1947 roku we wsi Złockie (gm. Muszyna, zachodnia
Łemkowszczyzna). Jest przykładem typowej huni używanej przez mężczyzn
w okolicach Krynicy. Po wysiedleniu podczas akcji „Wisła” do wsi Poźrzadło,
gm. Łagów Lubuski, kurtka była nieużytkowana. Jest przykładem nielicznych elementów męskiego stroju łemkowskiego zachowanych na Ziemiach
Zachodnich po przesiedleniu.
Obiekt jest silnie uszkodzony przez mole.

Udział w wystawach:
•
•
•

Ślady Pamięci, Zagroda Młyńska, 2007 rok
Sen o domu utraconym, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance,
od 12 maja 2017 do końca września 2017 roku
Łemkowie. Pszczewska opowieść, Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie,
od 19 października 2018 do końca stycznia 2019 roku
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Mirosław Pecuch

Krzesło weselne
MOG/IV/1/93
zbiory etnograficzne
zakup od Leszka Wiśniewskiego z Nowin Wielkich
z 16 lutego 1976 roku
1823 rok, Schwalm–Hesja–Kassel (?)
wymiary: wysokość 93 cm, szerokość 59,5 cm, długość 38 cm
Ludowe krzesło weselne posiada rzeźbiony i malowany zaplecek w kształcie
trapezu oraz wyplatane z wikliny siedzisko w formie kwadratu. Nogi są proste,
rzeźbione, o trzonach tralkowych, łączone. Na stronie przedniej poniżej siedziska jest napis rzeźbiony w drewnie: „Anno 1823”. Na górnej części zaplecka
rzeźbiony napis ANNAKATERINASCHM IT. Zaplecek jest rzeźbiony w rozety,
gwiazdy i serca; kolorystyka zielona, czerwona i brązowa.
Stan zachowania: pod napisem „Anno 1823” są braki w snycerce.
Krzesło było prezentowane w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu na ekspozycji mieszkania młynarza.
Analogie: Krzesła weselne zwane „Schwälmer Brautstuhl” (schwalmskie
krzesło weselne) produkowane były od połowy XVIII do połowy XIX wieku przez rodziny rzemieślnicze z powiatu Schwalm w kraju związkowym
Hesja, rejencji Kassel. Rozpowszechnione były w znacznej części Niemiec,
docierały do Brandenburgii i Pomorza. Przypominają w pewien sposób bardziej dokumenty niż krzesła. Były symbolem posagu przyniesionego z rodzinnej wioski panny młodej do nowego domu, dlatego też były szczególnie
ozdabiane rzeźbami i imieniem panny młodej lub pana młodego. Mogły być
też tradycyjnym darem narzeczonego dla przyszłej żony. Były także symbolem małżeństwa. Tego typu XVIII- i XIX-wieczne krzesła znajdują się m.in.
w Museum der Schwalm, Museumslandschaft Hessen Kassel oraz w kolekcjach prywatnych. W Polsce podobne krzesła związane są z tzw. jamneńską
wyspą kulturową na Pomorzu. Ich polichromia utrzymana jest w kolorach
niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym i białym (w różnych odcieniach),
z roślinną ornamentyką – najczęściej motywami tulipana, polnych kwiatów
oraz rozety i serca. Największą reprezentację tego rodzaju mebli w swoich
zbiorach posiada Muzeum w Koszalinie. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma
trzy takie obiekty, datowane na lata 1842, 1853 i 1862. Muzeum Okręgowe im.
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jest właścicielem krzesła weselnego
pochodzącego z Kaszub i datowanego na 2. połowę XIX wieku. Trzy krzesła
weselne w swoich zbiorach posiada Muzeum Etnograficzne im. Seweryna
Udzieli w Krakowie. W zbiorach Museum der Schwalm jest obiekt nieomal
identyczny jak prezentowany w katalogu. Forma, kolorystyka i zdobienia są
niemalże jednakowe, różnica jest w siedzisku. Niesamowita jest zbieżność
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Agnieszka Dębska

Sztych z widokiem Gorzowa
MOG/V/3/1
ikonografia regionalna
darowizna od osoby prywatnej z 6 lipca 1950 roku
ok. 1650 rok, Matthäus Merian (starszy), Niemcy, Frankfurt
nad Menem
wymiary: 21 × 39,5 cm

Miedzioryt na papierze czerpanym barwiony akwarelą. Jest to najstarszy znany widok Gorzowa Wielkopolskiego – z połowy XVII wieku. Panorama miasta
od strony wschodniej, z Przedmieścia Santockiego. W lewym górnym rogu
sztychu znajduje się herb z bogatym kartuszem. Nad panoramą miasta widnieje napis „Landsbergk An der Wahrte”. W lewym dolnym rogu umieszczono
legendę i literowe oznaczenia kościoła Mariackiego, Bramy Santockiej, Bramy
Młyńskiej, nowego bastionu, młyna i Kłodawki.
Sygnatury brak, napis „Landsbergk An der Wahrte”, legenda: „A. St Marien
Kierche/ B. Das Zantocher Thor/ C. Das Mühlen Thor/ D. Das Newe Werck/
E. Die Mühle/ F. Die Clado”.
Stan dostateczny, papier zabrudzony, widoczne zacieki.
Ekspozycja pt. „Gabinet rycin” w latach 2005–2006.
Grafika zamieszczona w publikacji: Zeiller Martin, Topographia Electorat[us]
Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae etc., das ist, Beschreibung der Vornembsten
und bekantisten Stätte und Plätz in dem hochlöblichsten Churfürstenthum und
March Brandenburg und dem Herzogentum Pomeren zu : sampt einem doppelten
Anhang, 1. Vom Lande Preußen unnd Pomerellen, 2. Von Lifflande und selbige berüffenisten Orten, Frankfurt am Main, in Druck gegeben unndt Verlegt durch
Matthäus Merian Seel. Erben, 1652.
Grafika dostępna na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim: http://dlibra.wimbp.
gorzow.pl/dlibra/results?action=SearchAction&skipSearch=true&mdirids
=&server%3Atype=both&tempQueryType=-3&encode=false&isExpandab
le=on&isRemote=off&roleId=-3&queryType=-3&dirids=1&rootid=&query=
Zeiller++Topographia+Electoratus+Brandenburgici+et&localQueryType=3&remoteQueryType=-2. (dostęp: 26 stycznia 2020).
Teka: Wizerunki Gorzowa Wielkopolskiego Landsberg/Warthe w zbiorach
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Bildnisse
von Landsberg/Warthe Gorzów Wielkopolski in der Sammlung von Muzeum
Lubuskie im. Jana Dekerta in Gorzów Wlkp., redakcja i wybór ilustracji:
Zdzisław Linkowski, Lech Dominik.
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Wybór artykułów:
Lech Dominik, Wizerunki Gorzowa Wielkopolskiego Landsberg/ Warthe w zbiorach
Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., „Czas i Przestrzeń”,
2009, nr 13.
Janusz Michalski, Błażej Skaziński, Cenniejsze nabytki Muzeum w Gorzowie
Wielkopolskim w 1998 roku, „Czas i Przestrzeń”, 2000, nr 1.
Błażej Skaziński, Zabytki ikonograficzne, „Czas i Przestrzeń”, 2000, nr 2.
Błażej Skaziński, Warta na dawnych widokach Gorzowa, „Czas i Przestrzeń”,
2002, nr 5.
Nowa stała galeria w Muzeum Sztuk Dawnych – Gabinet Rycin, „Czas
i Przestrzeń”, 2005, nr 10.
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Janusz Michalski

Dzbanek z serwisu ze scenami
z bajek Ezopa
MOG/II/1/1158
Dział Sztuki – zbiory sztuki dawnej
dar Carli Müller z Ludzisławic (gmina Santok) z 2017 roku
ok. 1801–1810, Francja, Paryż, Charles Halley
wysokość: 18,3 cm

Porcelana, malowanie naszkliwne, złocenie polerowane.
Sygnatury: od spodu na szkliwie malowany na ciemnoczerwono napis
„Halley”, poniżej i powyżej napisy naszkliwne, kursywą naniesione ciemnobrązową farbą tytuły bajek: Le Leopard et le Renard oraz Le Renard et la Cigogne.
Dzbanek owoidalny z uskokowym przewężeniem, podkreślonym szerokim
złotym pasem. Wylew rurkowaty. Ucho wygięte, wystające ponad wysokość
naczynia. Pokrywka wysklepiona, z uchwytem w formie kielicha kwiatowego. Brzusiec dzbanka dekorują dwie sceny z bajek zwierzęcych na tle pejzażu,
malowane en grisaille, na białym tle. Na pierwszej miniaturze przedstawiono
scenę z bajki Lampart i lis. Na drugiej zilustrowano bajkę Lis i bocian. Wylew,
ucho i pokrywka złocone.
Prezentowany dzbanek to przykład naczynia z wczesnego okresu działalności pracowni dekoratorskiej Halleya, z lat 1801–1810.
Dzbanek z kolekcji muzeum wchodzi w skład serwisu do kawy i herbaty, który obecnie obejmuje naczynia ze scenami z bajek: cukiernicę (MOG/
II/1/1159), miskę (MOG/II/1/1160), filiżankę ze spodkiem (MOG/II/1/1161/1-2),
filiżankę ze spodkiem (MOG/II/1/1162/1-2).
Stan zachowania: miejscami lekko przetarte złocenia.
Wielka Rewolucja Francuska i upadek monarchii przyniosły gwałtowny spadek zamówień w manufakturach francuskich, jak również w licznych
pracowniach dekoratorskich zdobiących porcelanę. Związane to było z masowym wyjazdem z kraju arystokracji, będącej głównym nabywcą wyrobów. Po
wielkim kryzysie sytuacja wielu wytwórni uległa zmianie wraz z nadejściem
epoki napoleońskiej i ukształtowaniem się stylu empire. W tym szczególnym
okresie nastąpiło ożywienie manufaktur. W pierwszych latach XIX wieku nie
tylko Sèvres, ale też licznym wytwórniom w Paryżu udało się osiągnąć w wyniku rywalizacji wysoki poziom techniczny i artystyczny. Liczni wytwórcy
porcelany i dekoratornie konkurowali ze sobą, walcząc o rynek zbytu, często
też zmieniali się właściciele. Dzięki podążaniu za wzorem Sèvres przeobrażeniu uległ również styl paryskiej porcelany, propagującej naśladownictwo form
i wzorów antycznych, a także dostosowującej się do nowej estetyki i gustu
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klasycyzującego. Wyroby nie tylko pełniły funkcję użytkową, lecz także stały się luksusowymi naczyniami dekoracyjnymi zrealizowanymi z największą
dbałością. Szczególny nacisk kładziono m.in. na dekorowanie naczyń miniaturami wzorowanymi na malarstwie lub rycinach. Stosowano różne motywy
zdobnicze, zwłaszcza ornamentykę antyczną. Wraz z rozwojem mody na picie
kawy, herbaty i czekolady niektóre serwisy zdobiono portretami, widokami
miejscowości, krajobrazami, motywami mitologicznymi, a także miniaturami ilustrującymi znane bajki Ezopa i La Fontaine’a, będącymi reprodukcjami
grafik. Tego rodzaju wizerunki pełniły funkcję dydaktyczną i ludyczną. Często
były to odnoszące się do różnych przedstawień kompozycje ujęte w złocenia.
Przy dekorowaniu przedmiotów twórcom pozostawiano wiele swobody w zakomponowywaniu powierzchni białych wyrobów porcelanowych.
Charles Halley został odnotowany w 1793 roku jako sprzedawca, głównie fajansu (faïencier), posiadający sklep przy rue 6 Montmartre, na rogu Boulevard
Montmartre. Na początku XIX wieku dostarczał porcelanę do luksusowych
hoteli w Paryżu. Od 1801 roku kupował białą porcelanę w wytwórni Deuster
z rue de la Folie Méricourt. Bardzo więc możliwe, że gotowe wyroby zdobił
sam we własnej pracowni dekoratorskiej. Początkowo firma współpracowała
także z manufakturą Nasta przy rue des Amandiers, jedną z najlepszych w regionie paryskim. Potem, w 1803 roku, Halley był zarejestrowany jako sprzedawca porcelany mieszkający przy rue Montmartre. W 1811 roku Lebon poślubił córkę Charles’a Halleya. W tym też roku powstała spółka Lebon-Halley.
Prawdopodobnie w warsztatach Halleya dekorowano wiele wyrobów nabytych
w innych manufakturach – na ich spodzie nanoszono m.in. złotem napisy „Le
Bon Halley”, a później podpisywano je sygnaturą: „Lebon-Halley”.
Miniatury na powierzchni gorzowskiego dzbanka i innych naczyń serwisu z dużym prawdopodobieństwem są wykonane przez Halleya według rycin autorstwa Augustina Legranda ilustrujących cykl bajek Ezopa, wydanych
w Paryżu w 1801 roku. W tej publikacji każda rycina przedstawiająca scenę ma
własną stronę z tekstem bajki. Egzemplarz tego dzieła znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej Francji w Paryżu (Bibliothèque nationale de France
a Paris, ark:/12148/btv1b8562505c). W zbiorze bajek nie ujęto historyjki pt.
Lampart i lis. Być może pochodzi ona z innego wydania.
Od 30 stycznia 2019 roku naczynie jest eksponowane na wystawie Sztuka
francuska XVIII i XIX wieku. Porcelana, miniatury i obrazy z kolekcji Carli Müller
w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta – w Zespole Willowo-Ogrodowym.
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Janusz Michalski

Kredens późnorenesansowy
MOG/II/1/214
Dział Sztuki – zbiory sztuki dawnej
zakup od osoby prywatnej z Klesna (pow. strzelecko-drezdenecki) w 1968 roku
1611 rok, Niemcy Północne (?)
wysokość 92 cm, szerokość 203 cm, głębokość 69 cm
drewno sosnowe w konstrukcji, drewno lipowe, intarsja
z orzecha, brzozy i jaworu; od lica i boków snycerka; elementy
żelazne: okucia i zamek rytowane, kute uchwyty

Ten znakomity kredens z dekoracją snycerską jest podręcznikowym przykładem mebla o formie charakterystycznej dla okresu manieryzmu północnoeuropejskiego. Jego ścianki szczelnie wypełnia zróżnicowany ornament, zgodnie
z panującą zasadą horror vacui. Kredens, kunsztownie zdobiony, przeznaczony
był przede wszystkim do wyposażenia reprezentacyjnych wnętrz dworskich.
Pomimo anonimowości twórcy należy do wyjątkowych mebli w kolekcjach
muzealnych.
Kredens o dwuskrzydłowych drzwiach, wsparty na pięciu nogach, z których trzy przednie są spłaszczone, zdobione żłobkowaniem i rzeźbieniem,
a tylne graniaste. Podstawa kredensu profilowana. Ściana przednia ujęta po
bokach w hermowe pilastry na lwich łapach, zwieńczone plastycznymi głowami męskimi. Pośrodku mebla drzwi przedzielone listwą przymykową w formie
hermowego pilastra z głową kobiecą. Każde skrzydło drzwi, nawiązujące do
wzorców architektonicznych, jest zdobione płycinową arkadką w ramie dekorowanej kaboszonem i rautem. Arkady ujęte w wygięte pilastry, pokryte ornamentem okuciowym i rautem, na ich konsolach rzeźbione maski kobiece.
Pionowe, wypukłe listwy rzeźbione w motywy roślinne. Pilastry i pola ścianek
lica wypełnione intarsją geometryczną. W części centralnej data przedzielona dekoracją snycerską „1–6–1–1”, wykonana w jasnej intarsji. Na bocznych
ścianach płyciny ujęte w profilowaną listwę, szeroki pas zdobiony ornamentem okuciowym i różnej wielkości rauty. Pośrodku płyciny owalny, żelazny
uchwyt. Drzwi zaopatrzone w ażurowe szyldziki do zamka z małymi antabami. Płyta wierzchnia o profilowanych i rzeźbionych krawędziach, pokrytych ornamentem ciągłym, mocno wystająca nad dwiema arkadami. Wnętrze
z zamontowaną półką. Zamek z dwoma ryglami, z uchwytem w formie wielobocznej kopuły od wnętrza. Trójlistna płytka puszki zakrywająca sprężyny
ryglowe mechanizmu, zdobiona rytym późnorenesansowym, stylizowanym
motywem roślinnym, w splocie. Dekoracja tego elementu i grawerowanych
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okuć zawiasowych (motywy zoomorficzny i roślinny) może wynikać z inspiracji wzornikami niderlandzkimi.
Prawdopodobnie w końcu XIX wieku lub na początku kolejnego stulecia dokonano zgodnie z zasadami stolarskimi rekonstrukcji uszkodzonych elementów mebla skrzyniowego. W 1972 roku w P.P. Pracowni Konserwacji Zabytków
w Poznaniu przeprowadzono kompleksową konserwację kredensu.
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VARIA

Henryk Maciej Woźniak

Dzień Pamięci i Pojednania.
O genezie idei, która stała się
fundamentem gorzowskiej
tożsamości
4 czerwca 1989 roku nastał w Polsce czas wolności. To dzień wyborów do
Sejmu kontraktowego oraz wyborów do Senatu, w których naród mógł wybierać senatorów do przywróconej wyższej izby parlamentu całkowicie według
własnego uznania.
Do tego w następnym roku, 27 maja, po latach peerelowskich pseudowyborów do rad narodowych, odbyły się pierwsze wybory do reaktywowanego samorządu gminnego. Te dwa akty wyborcze stworzyły fundament nowego ładu
demokratycznego, po 45 latach odgórnie sterowanej „demokracji ludowej”.
Jednakże odzyskanie przez naród polski suwerenności nie oznaczało wcale,
że wspólnoty lokalne zyskały nową, zbudowaną na prawdzie, tożsamość. Nie
– zarówno samoświadomość lokalnych społeczności miast i gmin, jak i lokalne
imponderabilia czekały wciąż na swój czas.
Był rok 1994. Przemiany polityczne już bardzo mocno zaawansowane, tymczasem społeczna świadomość własnej tożsamości wspólnot lokalnych wciąż
tkwiła w odległej historii naznaczonej peerelowskim politycznym piętnem.
Pięć lat po historycznym przełomie i po całej czteroletniej kadencji pierwszej demokratycznie wybranej rady miejskiej, w przysłowiowym gorzowskim
tramwaju i nie tylko, wciąż mówiło się, że herb Gorzowa to orzeł piastowski,
tyle że czerwony. Gorzów wciąż nie zdobył się na zerwanie z fałszywą historią.
Gorzów nie zdołał nawet ustanowić swej własnej symboliki odpowiadającej
nowym czasom!
Tak było, gdyż świadomość historyczna dwóch pokoleń gorzowian kształtowana była przez szkolne nauczanie historii nacechowane hurrapatriotyzmem oraz przez lokalnych patriotów piszących teksty propagandowe, które
wypaczały rzeczywisty kształt historii.
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Właśnie takie postrzeganie historii Gorzowa przez elity ancien régime świetnie ilustruje tekst pt. Gorzów – miasto Stilonu, zamieszczony w „Informatorze
o Przedsiębiorstwie” Zakładów Włókien Chemicznych „Stilon” w 1986 roku,
znajdującym się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Herberta w Gorzowie (nr inw. 500 3948). „Informator” opracowany
został przez Jana Jankowskiego wraz z autorami tekstów: Janem Banasiakiem,
Jerzym Bezulskim, i Jerzym Kapeckim. Oficjalny charakter tego wydawnictwa podkreśla informacja twórców, iż „w opracowaniu wykorzystano część
materiałów zawartych w monografiach ZWCH »Stilon« wydanych w latach
1971 i 1976”. Autorzy pisali: „Po kapitulacji niemieckiego garnizonu, dnia
30 stycznia 1945 roku miasto zostało wyzwolone przez wojska 5 armii I Frontu
Białoruskiego”1, a także: „Po wielowiekowej niewoli Gorzów znów wrócił do
Polski” i dalej: „Ofensywa wojsk radzieckich oraz taktyka wojsk hitlerowskich
– zniszczyć co się da – spowodowały niemałe, około 60-procentowe zniszczenia”, a nawet: „port rzeczny zniszczony, a jego urządzenia wywiezione
w głąb Niemiec”.
W 1994 roku Gorzów wciąż jeszcze tkwił w okowach tego rodzaju retoryki
historycznej, którą delikatnie rzecz ujmując, nazwać można pudrowaniem historii, a którą profesjonalni historycy dzisiaj nazywają wprost – tworzeniem
historycznej fikcji. A przecież nie tylko propagandyści tej pokusie życzeniowego pisania ulegali. W znacznym stopniu czynili to także zawodowi historycy. I nie najważniejsze jest, czy robili to z ignorancji czy z pobudek patriotycznych lub też merkantylnych w odpowiedzi na oczekiwania decydentów.
Propagandyści naśladowali „urzędowych historyków”, czerpiąc wiedzę z jak
najbardziej oficjalnych wydawnictw. Wszak w pierwszej po wojnie monografii Gorzowa, pt. Gorzów Wielkopolski. Przeszłość i teraźniejszość (Wydawnictwo
Poznańskie 1964), Teresa Frąckowiak-Skrobała pisała m.in.:
Walki o miasto poprzedzone zostały serią nalotów bombowych lotnictwa radzieckiego, zaś w dniu 31 stycznia 1945 roku miasto znalazło się pod silnym ogniem
dział artylerii i broni pancernej 5 armii uderzeniowej generała Bierzarina.

W jeszcze w innej publikacji – Wyzwolenie Polski 1944–45 (Wydawnictwo
MON 1984) – Bolesław Dolata opisywał „bohaterskie zdobywanie” Landsberga
przez żołnierzy 5 armii radzieckiej tymi słowami:
Po wyjściu w rejon Gorzowa głównych sił armii piechota i czołgi silnym uderzeniem przełamały obronę niemiecką na przedmieściach, a następnie śmiało atakując wdarły się do miasta, łamiąc w walkach ulicznych opór garnizonu gorzowskiego. 31 stycznia Gorzów był wolny. Podczas walk około 50 proc. ogółu zabudowań
miasta uległo zniszczeniu.

1 Ze względu na wspomnieniowy charakter tekstu, który stanowi osobistą relację autora, redakcja zdecydowała o braku konieczności umieszczania przypisów bibliograficznych przy wszystkich cytatach [przyp. red.].
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Takie przejawy propagandy historycznej wykorzystujące naginanie faktów
do gloryfikowania etosu wojennego Armii Czerwonej oraz podbudowywania
istniejącego po 1945 roku totalitarnego systemu politycznego były codziennym zjawiskiem, które służyło kształtowaniu socjalistycznych i patriotycznych postaw społecznych, nawet wbrew historycznej prawdzie. A przecież to
wszystko, całe to „pisarstwo”, którego przykłady zostały powyżej przytoczone, nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością.
Nie można dzisiaj o tym zapominać, niedostrzeganie bowiem tych faktów
nie oznacza przecież, że tego nie było!
Historię autentyczną zaczęliśmy poznawać dzięki rzetelnym pracom
badawczym podjętym po 1990 roku przez wielu miejscowych historyków
i regionalistów, skupionych wokół gorzowskiego Muzeum oraz Archiwum
Państwowego, wraz z otwartym na poszukiwanie landsberskiej historii miasta tygodnikiem „Ziemia Gorzowska”. To właśnie oni mieli śmiałość zmierzenia się z „urzędową historią” i wojenną legendą.
Tego, jak było naprawdę, można było dowiedzieć się od bardzo wielu jeszcze żyjących wówczas świadków tamtych dramatycznych w ydarzeń. Wystarczyło też sięgnąć do źródeł tużpowojennych,, które były zbyt
świeże, żeby kłamać. Tak więc na łamach gorzowskiego tygodnika „Ziemia
Lubuska” z 3 lutego 1946 roku w komentarzu do pierwszej rocznicy tamtych
przełomowych wydarzeń pisano:
Dnia 30 stycznia 1945 r. sprzymierzone wojska, nacierając od wschodu i północy
błyskawicznym manewrem opanowały bez walki nasze miasto. Przestał istnieć
niemiecki Landsberg – narodził się polski Gorzów.

Obiektywne fakty są takie, że jednostki wojsk radzieckich zajęły Landsberg
a. Warthe 30 stycznia, praktycznie bez walki, bo Niemcy, wysadziwszy obydwa mosty przez Wartę, w pośpiechu uciekli w kierunku na Kostrzyn. Nie
było też zatem kapitulacji niemieckiego garnizonu. To nie w wyniku walk,
których przecież w zasadzie nie było, zniszczeniu uległo śródmieście miasta, lecz w wyniku pożarów wywoływanych przez żołnierzy radzieckich
idących na Berlin. W łatwo zajętym mieście zdobywcy oświetlali sobie drogę na zachód, podpalając kamienice przy głównej ulicy miasta, a przy tym
rozweselali się bogatymi zasobami wszelakich trunków zgromadzonych
w sklepach i restauracjach, składach fabrycznych oraz bogatych domach
i mieszczańskich piwnicach.
Jednakże ten wysiłek historyków i regionalistów był wciąż jeszcze zbyt elitarny, by przełamać dotychczasowe stereotypy, zwłaszcza że władze nadal celebrowały wojenny etos bohaterskiego „wyzwalania Gorzowa”. Dopiero przełom lat 1994 i 1995 za sprawą konkretnych formalnych decyzji władz miasta
stał się wyraźną cezurą w postrzeganiu historii Gorzowa oraz kształtowaniu
relacji gorzowsko-landsberskich.
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Z szacunkiem należy jednak docenić wcześniejsze odważne i prekursorskie, lecz niestety jeszcze marginalne z punktu widzenia oddziaływania
społecznego, próby przerzucania historycznych pomostów przez biskupa gorzowskiego Wilhelma Plutę. Ten wybitny duszpasterz kościoła gorzowskiego, jako Ślązak z pochodzenia, patrzył na otaczającą rzeczywistość zupełnie
inaczej niż partyjni, peerelowscy dygnitarze. Zapewne z pobudek religijnych,
na gruncie ekumenizmu, ale i z poczucia kulturowej i intelektualnej wspólnoty, zrodziły się bliskie kontakty naszego hierarchy z Kurtem Scharfem.
Tenże urodzony w Landsbergu kapłan i antynazista (wielokrotnie więziony przez hitlerowców), a w okresie powojennym ewangelicki biskup Berlina
i Brandenburgii był prekursorem i wybitnym promotorem idei pojednania
niemiecko-polskiego. Biskup Kurt Scharf, już jako przywódca Kościoła ewangelickiego w Niemczech, był w 1965 roku głównym twórcą „Memorandum
wschodniego” Ewangelickiego Kościoła Niemiec, podpisanego 1 października 1965 roku, m.in. przez Richarda von Weizsackera, późniejszego prezydenta zjednoczonych Niemiec. Dokument ten, w którym ewangelicy, w sposób
pozbawiony wrogości wobec Polski, odpowiadali na wyzwania powojennej
rzeczywistości środkowo-wschodniej Europy, nawołując do pojednania oraz
uznania granicy na Odrze i Nysie, był aktem wyjątkowym, wręcz przełomowym. Memorandum wyprzedziło słynne orędzie biskupów polskich z 18 listopada tego roku i – co godne podkreślenia – było aktem pojednawczym i przyjaznym, o wiele odważniejszym niż ostrożna i zachowawcza odpowiedź na
polskie orędzie biskupów katolickich NRF i NRD z 5 grudnia 1965 roku.
Nie mniej istotne były kontakty biskupa Wilhelma Pluty z innym wybitnym
landsberżaninem Hansem Beske, długoletnim liderem diaspory landsberskiej,
inicjatorem niemiecko-polskiego pojednania, co w środowiskach ziomkowskich było traktowane jak zdrada. Landsberżanie, z przewodniczącym BAG
Hansem Beske na czele, już w 1957 roku, w czasach zimnej wojny, z okazji
700-lecia Landsberga zadeklarowali wolę pojednania z nowymi mieszkańcami swojego rodzinnego miasta. Dziś wciąż zdumiewa, jak wielka musiała być
miłość tych ludzi do Landsberga, do swego heimatu (ojcowizny), ale też jak
wielkie było ich poczucie człowieczeństwa, humanizmu, że w czasach kiedy
Europę rozcinała żelazna kurtyna, a więc w czasach największego międzynarodowego napięcia politycznego, w czasach szalejącego rewizjonizmu ziomkostw niemieckich, zdobyli się na tak niezwykły akt.
W 1982 roku BAG wydało album o naszym mieście pt. Wege zueineinder.
Landsberg (Warthe) – Herford – Gorzów Wlkp. – po niemiecku, lecz z tekstem
Bogdana Kunickiego, z fotografiami Waldemara Kućki i grafikami Andrzeja
Gordona, wybitnych gorzowskich twórców, co samo w sobie już było rzeczą
niezwykłą. W tym czasie Hans Beske, przebywając w Gorzowie, został przyjęty przez prezydenta Włodzimierza Kiernożyckiego.
O głębi osobistych więzi świadczy choćby to, że Hans Beske w 1983
roku wziął udział w uroczystościach 25-lecia sakry biskupiej biskupa Wilhelma Pluty. Wtedy także spotkał się z prezydentem Gorzowa
Mariuszem Erdmannem.

Henryk Maciej Woźniak, Dzień Pamięci i Pojednania. O genezie idei, która stała się…

175

Były zatem przyczynki pojednania landsbersko-gorzowskiego, których
wymiar miał znaczenie dla szerokiego kontekstu relacji polsko-niemieckich
za sprawą wybitnych synów naszego miasta – ks. bp. Kurta Scharfa, Hansa
Beske i ks. bp. Wilhelma Pluty – postaci wielkiego, pomnikowego formatu.
Należy podkreślić, że zaangażowanie Hansa Beske w tę ideę stało się powodem
pozbawienia go stanowiska w służbie publicznej, a nawet oskarżenia o szpiegostwo i postawienia przed sądem w Hanowerze!
Po upadku muru berlińskiego nasiliła się częstotliwość turystycznych
przyjazdów do Gorzowa przedwojennych mieszkańców miasta. To jednak nie
turystyczna ciekawość, lecz miłość do swego heimatu była magnesem ciągnącym landsberżan do Gorzowa – miasta ich dzieciństwa i młodości, wytęsknionego i wyidealizowanego we wspomnieniach, we „wzorcach z dzieciństwa”.
To oczywiste, że za sprawą przewodników turystycznych podążali do gościnnego i klimatycznego gorzowskiego Muzeum, w którym wciąż czuć było
powiew dawnego Landsberga. Na swej drodze do heimatu trafiali najczęściej
na dwie osoby o niezwykłej wrażliwości, osobistej kulturze i wiedzy historycznej – przewodniczka i tłumaczka Barbara Greczner i dyrektor Muzeum
Zdzisław Linkowski byli ich „przewodnikami” po Landsbergu i Gorzowie oraz
naturalnymi pomostami do nowego rozumienia wzajemnych relacji dawnych
i nowych mieszkańców miasta.
Mimo że niemieccy prekursorzy pojednania nie żyli już od wielu lat,
to „zagospodarować” te nowe klimaty i przerzucać pomosty na landsbersko-gorzowskiej drodze ku sobie, świetnie potrafili nowi liderzy
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land (wspólnota
przedwojennych mieszkańców, ziomkostwo landsberskie) – Ursula Hasse-Dresing, Dietrich Handt i Christa Gröling. To oni, a zwłaszcza obie panie
obdarzone wielką kulturą oraz osobistym urokiem, wykorzystali nadarzającą się szansę na nawiązanie kontaktów z władzami miasta. Świeży powiew
historii sprawił, że władza zezwoliła na uczczenie pamięci przedwojennych
mieszkańców miasta grzebanych na landsberskim cmentarzu komunalnym (przy ul. Walczaka). W 1993 roku działacze BAG ufundowali pomnik na
skraju parku Kopernika, u boku dawnej cmentarnej kaplicy. Niezwykła jak
na owe czasy postawa i wrażliwość liderów tego środowiska zaowocowały
nowatorską inicjatywą. BAG wydało w 1994 roku w Herford drugie wydanie,
tym razem dwujęzyczne, pięknego albumu o Landsbergu/Gorzowie pt. Wege
zueinander. Drogi ku sobie.
W taki oto sposób kiełkowało redefiniowanie historycznej tożsamości
Gorzowa. Działo się to wciąż w powszechnie dominującej atmosferze wzajemnej emocjonalnej nieufności, w warunkach, nad którymi ciążyło odium
wojennej martyrologii Polaków i powojennego wypędzenia Niemców.
W Gorzowie połowy lat 90., jeszcze pełnym nieufności, a nawet wrogości
i politycznego potępienia wszelkich ziomkostw niemieckich, niełatwo było
znaleźć klucz do otwarcia nowego rozdziału we wzajemnych relacjach.
Z mojego osobistego punktu widzenia w poszukiwaniu sposobu rozsupłania tego swoistego węzła gordyjskiego kluczową rolę mogło odegrać Herford
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– miasto w Westfalii, po drugiej wojnie światowej główny ośrodek diaspory
landsberskiej, która przechowywała „swoje świętości” w Heimatmuseum für
Landsberg (Warthe) und Neumark (muzeum landsberskie i nowomarchijskie),
będącym pod opieką herfordskiego magistratu.
W tym czasie w Polsce partnerstwo miast polskich i niemieckich powoli mogło mieścić się, kolokwialnie mówiąc, „w ludzkiej w yobraźni”.
Dostrzegłem w tym niezwykłą szansę i już w pierwszych tygodniach urzędowania zaprosiłem władze Herford do złożenia wizyty w Gorzowie. Zaproszenie
zostało przyjęte „od ręki”. W dniach 28–30 października 1994 roku burmistrz
Jürgen Hinrichs w towarzystwie liderów BAG odwiedził Gorzów. Przyjazna
atmosfera rozmów stała się świetną okazją do podpisania przygotowanego
przez naszą stronę listu intencyjnego w sprawie partnerstwa obu naszych
miast, wyrażającego:
wolę zacieśnienia współpracy w dziedzinach: wymiany informacji o strukturze i organizacji rad miejskich oraz zarządzaniu miastem, popierania spotkań
młodzieży obu miast i współpracy szkół, popierania współpracy gospodarczej
w dziedzinach produkcji, handlu i rzemiosła, popierania wymiany kulturalnej
i turystycznej.

Podkreślono:
wzajemną życzliwość, a także fakt, iż wielu mieszkańców Herfordu było w przeszłości mieszkańcami Gorzowa.

Dokument został z radością podpisany w gorzowskim ratuszu, co otworzyło drogę do całkowicie już oficjalnych relacji między miastami, z landsberżanami w tle. Na pamiątkę tego wydarzenia 29 września wspólnie posadzono
drzewko przyjaźni obok granitowego herbu miasta, który wcześniej zdobił
most Gerloffa, do momentu jego wysadzenia 30 stycznia 1945 roku przez wycofujące się z miasta wojska niemieckie. Herb wydobyty z Warty w latach 70.
leżał na terenie stoczni rzecznej. „Odkryty” w czasie wizytacji prezydenta
miasta, został posadowiony w aranżacji pomnikowej 6 października 1994 roku
przy ul. Sikorskiego, naprzeciw ratusza. W listopadzie 1994 roku gorzowski
magistrat wydał dwujęzyczny album Gorzów – portret miasta. Das Portrait
der Stadt. W tych okolicznościach późniejsza wizyta delegacji władz miasta
z prezydentem w Herford i podpisanie 16 czerwca 1995 roku porozumienia
o partnerstwie miast były już tylko formalnością.
W nowej rzeczywistości, gdy nastał czas wolności myśli i słowa, nie do zaakceptowania było dalsze brnięcie w peerelowską iluzję wyzwolenia Gorzowa.
Dramatycznie aktualne stało się zatem pytanie: „Co w zamian?”.
Przecież nie sposób porzucić ponad 40-letniej tradycji obchodów Dnia
Wyzwolenia Gorzowa ot tak, z dnia na dzień. Tego nikt by, przy dotychczasowym propagandowym zadęciu, nie zrozumiał. W ówczesnym poszukiwaniu
nowej formuły obchodów tego, co wydarzyło się w naszym mieście 30 stycznia
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1945 roku, kluczowe stały się dwa słowa, obydwa mające bardzo silną i jednoznacznie koncyliacyjną wymowę: „pamięć” oraz „pojednanie”. Pierwsze odnosiło się do historii miasta nad Wartą, wszak ten dzień zapadł w historyczną
pamięć tego miejsca. Kończył się bowiem czas Landsberga, do historii odchodziła jego niemiecka przeszłość, nastawał czas polskiego Gorzowa. A zatem
bez wątpienia – data przełomowa, godna pamięci potomnych. „Pojednanie”
to z kolei słowo odnoszące się do przyszłości. Na fundamentach przeszłości
chcieliśmy budować przyszłość, nową, zupełnie inną. Ta wymagała jednak pojednania tych, którzy zostali wyzuci z landsberskiej własności, ale nie ze wspomnień, przecież pięknych, z tymi, którzy tutaj przyszli, też w dużej części wypędzeni ze swoich domów na dalekich polskich Kresach Wschodnich. Tylko tak
bowiem, na gruncie wzajemnego pojednania, którego spoiwem były nostalgia
i miłość do tego miasta jednych i drugich, mogła powstać nowa wspólnota
emocjonalna landsberżan i gorzowian, będąca ideowym ziarnem dla rodzącej
się nowej wspólnoty wolnych narodów Europy. Jakkolwiek patetycznie by to
zabrzmiało, w tamtych realiach tak właśnie było. Tak czuliśmy to, co przeżywaliśmy, tworząc historię, jakże inną niż ta dotychczasowa, i my, gorzowianie,
i Oni, landsberżanie.
W takich okolicznościach odbyły się obchody rocznicy 30 stycznia
1945 roku, w zupełnie nowej formule. Przede wszystkim zamiast nadętej
akademii z przemówieniami pisanymi przez urzędowych propagandystów
odprawiono uroczyste nabożeństwo ekumeniczne u kapucynów, w atmosferze zadumy nad historią i pokory wobec wyroków losu. To właśnie kościół
nazywany przez gorzowian „białym kościółkiem”, a w czasach landsberskich zwany Konkordienkirche – historyczny Kościół Zgody (Templum
Concordiae), służący od 1706 roku obu wyznaniom protestanckim oraz katolikom – był najlepszym, symbolicznym miejscem nabożeństwa celebrowanego przez kapłanów trzech wyznań: katolickiego (ks. Jerzy Siedlecki), ewangelickiego (ks. Wiesław Suchorab) i prawosławnego (ks. Bazyli Michalczuk).
W niedzielę 29 stycznia 1995 roku w godzinach wieczornych w ławach kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki, obok przedstawicieli władz miasta, z prezydentem miasta na czele, zasiedli jego przedwojenni mieszkańcy z kierownictwa BAG: Ursula Hasse-Dresing, Dietrich
Handt i Christa Gröling. Po raz pierwszy w historii miasta kapłani trzech
odłamów religii chrześcijańskiej, przy udziale kilku kapłanów innych wyznań, wspólnie modlili się za dusze dawnych mieszkańców oraz za pomyślność miasta i wszystkich jego synów. Przekazany sobie w Kościele Zgody
znak pokoju urastał do rangi symbolu – pojednania gorzowian i landsberżan. Późniejsze spotkanie przy kawie w ratuszu było już tylko potwierdzeniem otwarcia nowego rozdziału we wspólnym postrzeganiu historii – takiej, jaka była naprawdę: trudnej, ale prawdziwej, a nie takiej, jaką chciała
widzieć ją wcześniej każda ze stron. Przy tej okazji w przyjaznej atmosferze zostało sfinalizowane porozumienie o współpracy i współfinansowaniu przez zarząd miasta Gorzowa i BAG odbudowy fontanny Pauckscha
na Starym Rynku.
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Nabożeństwo poprzedziło wspólne złożenie wieńców pod pomnikiem
poległych żołnierzy polskich i radzieckich na cmentarzu wojennym przy
ul. Walczaka oraz pod pomnikiem upamiętniającym landsberskich mieszkańców miasta w parku Kopernika (przedwojenny cmentarz komunalny).
Niestety, nie obyło się bez kontrowersji w środowiskach kombatanckich
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Weterani drugiej wojny światowej z Ludowego Wojska Polskiego chcieli przecież nadal czerpać dumę
i społeczne uznanie na akademiach dla uczczenia Dnia wyzwolenia Gorzowa,
nawet jeśli nie miało to wiele wspólnego z historyczną prawdą. Również środowiska polityczne, lewicowe wciąż z głową odwróconą w stronę PRL-u, i prawicowe tradycyjnie niechętne Niemcom – nie były jeszcze gotowe do świętowania… pojednania zamiast dotychczasowego wyzwalania!
Oczywiście, weteranom ostatniej wojny światowej należał się wielki szacunek, ale i ofiarom należała się pamięć – nie miałem co do tego najmniejszej
wątpliwości. Jednakże od tej pory można już było czynić to bez potrzeby naginania historii, składając hołd jednym i oddając cześć drugim!
Dzień Pamięci i Pojednania był tak bardzo prekursorskim podejściem do
wspólnej historii i przyszłości jednocześnie, że nie mógł być jeszcze wtedy
właściwie zrozumiany i odczytany przez masową opinię publiczną. Dobitnie
o tym świadczą bardzo powściągliwe relacje i komentarze w gorzowskich
mediach. Wprawdzie „Gazeta Wyborcza” w lokalnym dodatku „Zachodnia”
słowami redaktora Jerzego Bogdana Wójcika bardzo nieśmiało zapowiedziała
50. rocznicę pod wymownym tytułem Trudna historia, ale w jeszcze krótszej
relacji pt. Pamięć i pojednanie pisała w zasadzie jedynie o nabożeństwie ekumenicznym zamykającym „tydzień ekumeniczny obchodzony w różnych kościołach Gorzowa”. Jeszcze mocniej „nowe” nie dotarło do „Gazety Lubuskiej”,
która wciąż tkwiła w epoce zdobywania i wyzwalania Gorzowa. Jedynie tygodnik „Ziemia Gorzowska” zamieścił rzetelną dziennikarsko i dojrzałą publicystycznie relację pt. Czas zadumy i pojednania, która ukazywała głęboki sens
pierwszego Dnia Pamięci i Pojednania. Napisano m.in.:
Wolą naszą jest, by odtąd rocznica 30 stycznia obchodzona była jako dzień pamięci
i pojednania – powiedział prezydent Henryk Maciej Woźniak. […] W trakcie nabożeństwa wymieniono znak pokoju. Goście z Niemiec odebrali go również jako znak
pojednania. Jak podkreślali po nabożeństwie, ujęła ich ta forma obchodów rocznicy, która dla nich osobiście jest bardzo tragiczna. […] Na godzinę przed nabożeństwem rozległy się syreny alarmowe. W licznych miejscach pamięci harcerze zaciągnęli warty, zapalono znicze. Przed pomnikiem na cmentarzu wojennym oraz
przy obelisku na dawnym cmentarzu ewangelickim (w Parku Kopernika) wartę
trzymali żołnierze i harcerze. Przy łoskocie werbli przedstawiciele władz miasta, delegacje byłych mieszkańców, jak też wojska złożyły wieńce i kwiaty. Goście
z Niemiec podziękowali później za jednakowe potraktowanie obu miejsc pamięci.

Henryk Maciej Woźniak, Dzień Pamięci i Pojednania. O genezie idei, która stała się…179
Tak oto pod datą 30 stycznia do gorzowskiego kalendarza oficjalnych wydarzeń został po raz pierwszy wpisany Dzień Pamięci i Pojednania – stare
święto, lecz w całkowicie nowym wydaniu.
Narodziła się szanująca historyczną prawdę nowa tradycja miejska, która stała się fundamentem gorzowskiej tożsamości, odtąd już na zawsze budowanej na pamięci o tych, co przed nami, oraz na pojednaniu i wybaczeniu
wzajemnych krzywd, z potrzeby poszanowania ludzkiej godności, z miłości
do naszego miasta.
Godzi się wspomnieć, że Dzień Pamięci i Pojednania był niezwykle ważnym, ale nie jedynym elementem większej całości, czyli programu budowania gorzowskiej tożsamości. Programu, który zakładał traktowanie w sposób
integralny miasta w rozumieniu narodowości mieszkańców, ich korzeni, religii, tradycji, obyczajów i jego spuścizny, spójnej w przestrzeni zarówno historycznej, jak i kulturowej. Takie myślenie wymagało wzniesienia się ponad
dotychczasowe szowinizmy, wyzbycia się nacjonalistycznej nieufności i wrogości oraz religijnej nietolerancji.
Mieliśmy świadomość, że to długi i żmudny proces, którego początkiem
musiało być odkłamanie zachwaszczonej przez propagandę historii. Dopiero
na tym fundamencie można było bowiem zbudować lokalną tożsamość naszej
małej gorzowskiej ojczyzny. Tożsamość, która uwzględniać miała to, co najcenniejsze, z dorobku nie tylko gorzowian, ale i wielu pokoleń landsberżan.
I wreszcie trzeci element tego procesu – rozbudzenie dumy z przynależności
do gorzowskiej wspólnoty, dumy ze swego miasta. Przez długie lata powojenne zamieszkanie na ziemiach zachodniej Polski nosiło piętno tymczasowości.
Nowi, polscy mieszkańcy tutejszych miast i wsi pozostawili gdzieś daleko stąd
własne korzenie, a nowych w całkowicie jeszcze obcej przestrzeni kulturowej
nie zdążyli zapuścić. Potrzeba było nie tylko czasu pozwalającego narodzić się
gorzowianom, ale również – przede wszystkim – nieodrzucania obcej przeszłości tego miasta, lecz uznania jej za swoją. To był niezwykle trudny proces,
wymagający edukacji historycznej; proces, który dopiero się zaczynał.
Trzeba pamiętać, że działo się to zaledwie 5 lat po upadku muru berlińskiego i aż 10 lat przed przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. Gorzów był prekursorem nowego spojrzenia na trudną historię polsko-niemiecką i jednym
z liderów wśród polskich miast budowania nowych relacji, opartych na wzajemnym poszanowaniu i pojednaniu, a nie rozdrapywaniu historycznych ran!
Miał Gdańsk dumną historię i Güntera Grassa, miał też Gorzów swoją historię
i swoją muzę Christę Wolf – urodzoną w Landsbergu najwybitniejszą pisarkę NRD. Ta światowej sławy pisarka przyjęła oficjalne zaproszenie i po latach
odbyła sentymentalną i, rzec można, triumfalną podróż wraz z mężem do
swego rodzinnego miasta, do miejsc swego dzieciństwa. Podróż uwieńczoną
wspaniałym benefisem, wieczorem autorskim w Teatrze J. Osterwy, obszernie zrelacjonowanym przez wybitnego znawcę problematyki polsko-niemieckiej red. Adama Krzemińskiego na łamach Tygodnika „Polityka”. Wieczorem
19 września 1997 roku, na teatralnej dużej scenie, A. Krzemiński zasiadł wraz
z pisarką oraz prezydentem Gorzowa do ważnej debaty o kulturze, literaturze,
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historii, tożsamości, o imponderabiliach. Wspomnienie niezwykłych wzruszeń Christa Wolf, autorka Wzorców dzieciństwa, zawarła w specjalnym liście
wysłanym z Berlina:
Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
odczuwam potrzebę, aby jeszcze raz podziękować Panu i Pańskim współpracownikom za przyjazne przyjęcie, które przygotowaliście Państwo w Gorzowie
i które bardzo mnie wzruszyło. Spotkanie w Teatrze, a w szczególności dyskusja i późniejsze rozmowy podczas kolacji pozostaną mi na zawsze w pamięci. […]
W ciągu ostatnich sześciu lat, odkąd byłam w Gorzowie, tak dużo, według mojego
wrażenia, zmieniło się w mieście na lepsze, z czego bardzo się cieszę. Szczególne
wrażenie wywarł na mnie fakt, że Pan obecnie bez żadnych obaw zajmuje się
przeszłością miasta, a również jego niemiecką historią. […] Bardzo podobało mi
się to, co opowiadał mi Pan dyrektor Wydziału Kultury (p. Janusz Dreczka – przyp.
HMW) podczas objeżdżania miasta, że organizuje Pan coroczny koncert kapel
cygańskich i że mieszkańcy entuzjastycznie w nim uczestniczą. Czy są materiały
na ten temat? Opowiedziałam o tym mojemu koledze Günterowi Grassowi, który
ufundował nagrodę za współpracę z Romami. […] Pozostaje mi jeszcze powtórnie
podziękować Panu i poprosić o pozdrowienie od nas współpracowników, również
Pańskiego kierowcy, a w szczególności moje najlepsze życzenia dla Pana Żony.
Z najlepszymi życzeniami
Christa Wolf

Program budowania tożsamości gorzowskiej rozpędzał się jako część
większego planu pn. „Gorzów – miasto przyjazne”. To zawołanie miało wiele
znaczeń – hasło ideowe, znak rozpoznawczy, logo miasta – brzmiało jak zobowiązanie! Mieliśmy ambicję tworzyć miasto przyjaznej władzy, przyjaznej
dla mieszkańców obecnych i byłych, dla inwestorów i przybyszów – po prostu
miasto ludzi przyjaznych.
I tak oto, po pierwszym Dniu Pamięci i Pojednania, przyszła niebawem pora
na uroczyste obchody 50-lecia polskości Gorzowa, również z udziałem delegacji BAG. Poprzedziło je ustanowienie w dniu 29 grudnia 1994 roku herbu i barw
miasta – a dodać trzeba, że był to pierwszy oficjalny herb miasta w jego polskiej
historii! Ustanowiono także nowy sztandar Gorzowa, uwzględniający nową nazwę państwa polskiego oraz symbolikę III Rzeczpospolitej Polskiej – orła w koronie – ufundowany przez społeczeństwo miasta, poświęcony w katedrze i uroczyście wręczony w Teatrze J. Osterwy przez Adama Strózika, marszałka Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej, gościa honorowego uroczystości jubileuszowych.
Również po raz pierwszy, na specjalnie na tę okazję zamontowanym maszcie, nad ratuszem zawisła flaga biało-czerwona, a na frontonie budynku –
trójkolorowe flagi miejskie obok biało-czerwonych!
Wkrótce przyszedł też czas na obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie, z licznym udziałem członków Episkopatu Polski, wraz
z prymasem Polski ks. kard. Józefem Glempem. Dziękczynna msza polowa na
Starym Rynku, z ołtarzem przy północnej ścianie prezbiterium, była votum
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za pół wieku Kościoła na Ziemiach Zachodnich z podkreśleniem wyjątkowej
roli Gorzowa jako stołecznego przez dziesięciolecia ośrodka administracji kościelnej – od Słupska i Kamienia Pomorskiego na północy przez Szczecin i Piłę
aż po Głogów na południu.
Niezwykle ważnym wydarzeniem, wręcz kamieniem milowym na drodze
pojednania, był udział delegacji gorzowskiej w „Landsberger Tag 1997” –
dorocznym zjeździe wspólnoty landsberskiej z okazji „urodzin miasta”
w Berlinie-Tegel. Przemówienie prezydenta Gorzowa, w obecności kierownictwa BAG oraz Gerharda Klippsteina, nadburmistrza Herford, skierowane do setek landsberskich uczestników spotkania – w szczególności słowa zaproszenia:
„przyjeżdżajcie do Gorzowa, to jest wasze i nasze ukochane miasto, to jest nasz
dom” – wywołało aplauz zgromadzonych w wielkiej sali konferencyjnej nad
Tegeler See i odbiło się głośnym echem w środowisku landsberskiej diaspory.
Tożsamość to świadomość własnych korzeni. Poczucie lokalnej wspólnoty
oraz dumy ze swego miasta można wykreować jedynie na gruncie zrozumienia
własnej tożsamości, a więc to ważna rzecz. Temu celowi służyły organizowane
przez władze miasta, już od 1994 roku, jako pierwsze w regionie, sylwestry pod
gołym niebem – wspólne gorzowian witanie nowego roku na Starym Rynku.
Temu służyło ustanowienie tytułu Honorowego Obywatela Gorzowa i nadanie
go jako pierwszym: Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz pierwszemu staroście gorzowskiemu Florianowi Kroenke, jak również ustanowienie stypendiów prezydenckich dla wybitnej młodzieży gorzowskiej. Budowaniu nie tylko
tożsamości, ale i gorzowskiej godności służyć miało odzyskanie historycznego
ratusza przy ul. Obotryckiej, zawłaszczonego po wojnie przez komendanturę
sowiecką, a później przez jednostki organów bezpieczeństwa. Budowaniu tożsamości opartej na ciągłości historycznej miasta służyły także: przeniesienie
Studni Czarownic z ratuszowego dziedzińca i po zrekonstruowaniu posadowienie jej na Wełnianym Rynku, renowacja i podświetlenie zabytków, stworzenie galerii włodarzy miasta w Sali Portretowej Urzędu Miejskiego oraz Alei
Gwiazd – wybitnych gorzowskich twórców kultury upamiętnionych na tablicach spiżowych posadowionych w bruku odrestaurowanego Starego Rynku.
Wszystkie dotychczasowe wysiłki zaowocowały wspaniałymi obchodami
jubileuszu 740-lecia miasta w dniu 2 lipca 1997 roku, z nabożeństwem w katedrze gorzowskiej celebrowanym przez znamienitych kapłanów trzech wyznań
chrześcijańskich – w intencji miasta i wszystkich jego mieszkańców, gdziekolwiek są. W trakcie tych uroczystości odsłonięto na Starym Rynku fontannę
Pauckscha, odbudowaną w 100. rocznicę jej powstania. Ten dzień był ukoronowaniem procesu budowania normalnych relacji pomiędzy nami i przedwojennymi mieszkańcami miasta, relacji na miarę przyszłej Europy.
Nie sposób w tym miejscu pominąć wielkiego wkładu wielu wybitnie w to
dzieło zaangażowanych osób. Dobrymi „duchami pamięci i pojednania” byli
gorzowscy kapłani: ks. kan. Stanisław Garncarz, proboszcz parafii katedralnej, oraz ks. kan. Jerzy Płóciennik, dziekan dekanatu Gorzów Wielkopolski-Katedra. Żaden z nich nie odmówił udziału w nabożeństwie w „białym kościółku” w pierwszym Dniu Pamięci i Pojednania. Pani Barbara Greczner, wspaniała
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osoba o wielkiej kulturze, darzona wielkim szacunkiem przez landsberżan,
została niebawem pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. wspólnoty landsberskiej – z zadaniem rozbudowywania pomostów gorzowsko-landsberskich.
Zanurzeni głęboko w historii Gorzowa panowie: Zdzisław Linkowski – dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Jerzy Zysnarski – redaktor naczelny
„Ziemi Gorzowskiej”, Dariusz A. Rymar – szef Archiwum Państwowego, a także historycy regionaliści: Zbigniew Czarnuch i Robert Piotrowski.
Otaczana wielkim szacunkiem młodzieży polonistka Anna Makowska-Cieleń została wkrótce pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. edukacji regionalnej – z zadaniem podjęcia prac nad programem, którego celem było
uzupełnienie nauczania szkolnego o elementy historii Gorzowa/Landsberga.
Jej dokonania to ścieżka dydaktyczna o historii miasta, konkurs literacki i konkurs dla uczniów z wiedzy o mieście oraz obelisk poświęcony Irenie
Dowgielewicz na skwerze przy ul. Dąbrowskiego – miały one wielki wpływ na
kształtowanie tożsamości naszego miasta.
Dzisiaj, z perspektywy 25-lecia wyraźnie widać, że wydarzenia z 29 stycznia 1995 roku, choć wówczas nie w pełni zrozumiałe dla wszystkich, a w wielu
kręgach traktowane w kategoriach skandalu czy nawet zdrady polskich interesów, na trwałe zmieniły Gorzów. Jestem głęboko przekonany, że na lepsze.
Trzeba też mieć świadomość, że budowanie tożsamości lokalnej w sytuacji
miasta takiego jak Gorzów jest pracą bez końca. Temu także miała służyć inicjatywa oczyszczenia nazwy miasta z przymiotnika „Wielkopolski”, będącego
przypadkową naleciałością umniejszającą jego rangę i powagę. Ale to już historia na inną opowieść.
Nie mniejszej troski wymaga dbałość o prawdę historyczną, gdyż stare
przeinaczenia zastępują nowe, jak bowiem myśleć inaczej, jeśli jeszcze dzisiaj
czyta się, że: „30 stycznia to ważny dzień w historii Gorzowa Wlkp. Tego dnia
1945 r. dawny Landsberg opuścili jego mieszkańcy, to także początek polskiego osadnictwa”2? W tę konwencję wpisuje się relacja Radia Gorzów z kolejnych
obchodów Dnia Pamięci i Pojednania, z 28 stycznia 2019 roku:
W ten sposób mieszkańcy Gorzowa upamiętniają w ydarzenia sprzed ponad
70 lat, gdy ówczesny Landsberg opuścili jego niemieccy mieszkańcy […]. Prezydent
Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki powiedział, że w tym roku obchody będą wyjątkowe
ze względu na rocznicę – 70 lat temu niemiecki Landsberg nad Wartą stał się polskim Gorzowem, a 20 lat temu, 30 stycznia 1945 roku odbyły się pierwsze obchody
„Dnia Pamięci i Pojednania”.

Z kolei „Echo Gorzowa” w tekście zamieszczonym 1 lipca 2017 roku donosiło: „[…] pastor Ulrich Luck, wybitny duchowny urodzony w Landsbergu, który
wygłosił okolicznościowe kazanie z okazji 750-lecia miasta w katedrze […]”.
No cóż, wciąż, jak widać, pokutuje niechlujstwo i intelektualne lenistwo. Od
2	 Cytat z portalu Onet.pl z 28 stycznia 2015.
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dawna bowiem doskonale wiadomo, że 30 stycznia 1945 roku Landsberg wcale
nie był miastem opuszczonym przez Niemców, ani też nie był to dzień początku polskiego osadnictwa. W tym dniu w swoim mieście wciąż jeszcze mieszkało około 30 000 landsberżan, głównie kobiet, dzieci i starców (z około 47 000
mieszkańców w 1939 roku), mężczyźni byli na wojnie. O polskim osadnictwie
można mówić dopiero od 27 marca, kiedy to do miasta przybyła tzw. pierwsza
wągrowiecka grupa operacyjna – grupa gorzowskich pionierów z Wągrowca.
Obie te daty mają zatem wymiar bardziej symboliczny niż rzeczywisty.
Landsberg a. Warthe został 30 stycznia zajęty przez Armię Czerwoną i to jest
oczywisty zwrot w historii miasta – to koniec dawnej wielowiekowej epoki. To był też jednak początek masowego gwałcenia kobiet i dziewcząt przez
sołdatów, początek gehenny mieszkańców, która trwała aż do opuszczenia
miasta. Dopiero 28 marca Polacy z pierwszej grupy wągrowieckiej przejęli
władzę w mieście, wyrzucając z gabinetu w ratuszu burmistrza Paula Schulza,
namaszczonego miesiąc wcześniej przez sowieckiego komendanta miasta.
Co się zaś tyczy opuszczenia miasta, to Niemcy wyjechali z niego dopiero po
zakończeniu wojny – zostali po prostu wypędzeni, tak jak z całego obszaru
powiatów położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Zaczęło się to na
przełomie czerwca i lipca 1945 roku, a więc zanim konferencja poczdamska
uregulowała kwestie przesiedlenia Niemców.
Landsberg nad Wartą (!) – to jeszcze jedno twórcze odkrycie onomastyczne.
No i przecież pierwszy Dzień Pamięci i Pojednania odbył się nie 30, lecz
29 stycznia 1995 roku. Istotnie, wybitny kaznodzieja pastor Ulrich Luck
wygłosił płomienne kazanie w trakcie nabożeństwa w gorzowskiej katedrze, celebrowanego z okazji 740-lecia miasta przez biskupa ordynariusza
zielonogórsko-gorzowskiego ks. Adama Dyczkowskiego oraz biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Ryszarda Bogusza
w intencji miasta i jego synów. Kiedy natomiast obchodzono 750-lecie miasta,
ks. prof. Ulrich Luck już dawno nie żył, zmarł bowiem w Kilonii 2 marca 1998
roku, a więc kilka miesięcy po pamiętnym kazaniu w gorzowskiej katedrze.
Zaciągając zasłonę milczenia nad autorami cytowanych rewelacji, ze smutkiem stwierdzić trzeba, że po tylu latach, jak widać, wciąż jeszcze są powtarzane stare półprawdy i co gorsza, tworzone nowe nieprawdy!
A przecież dzisiaj nikt nie musi kłamać, żeby się przypodobać władzy, rzetelna wiedza historyczna jest zaś na wyciągnięcie ręki. Aczkolwiek na stronach internetowych miasta trudno doszukać się zakładki o Dniu Pamięci
i Pojednania, z której mieszkańcy Gorzowa, nie wyłączając prezydentów, mogliby czerpać wiedzę prawdziwą.
Najważniejsze jednak, że Dzień Pamięci i Pojednania, którym miasto ma
prawo się chlubić, na trwałe wrósł w Gorzów i wydał tak piękne owoce – stał
się fundamentem dzisiejszej gorzowskiej tożsamości!
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Krzysztof Jędrzejczak

Cebule w świecie malarskim
Marka Oberländera
W zbiorach sztuk i współczesnej Muzeum Lubusk iego w Gorzow ie
Wielkopolskim znajduje się obraz Marka Oberländera Cebule, który jest częścią kolekcji dzieł malarzy z kręgu Arsenału. Pracę z 1955 roku wykonano
techniką olejną na płótnie w formacie 80 × 100 cm, w lewym dolnym rogu sygnatura OBERLANDER 55. Muzeum w 1986 roku zakupiło to dzieło od Haliny
Oberländer. Obraz powstał podczas jednej z wycieczek Marka Oberländera do
Kazimierza Dolnego.
Pole obrazowe wypełnia przedstawiony w skrócie perspektywicznym stół
z dwoma szufladami – na jego prostokątnym blacie rozłożono kilkanaście
cebul. Na froncie szuflady znajdującej się po prawej stronie oraz pod nią widoczne zacieki farby w kolorze brązowym, którą namalowano stół, natomiast
blat utrzymany w kolorze oliwkowym z odcieniami szarości, żółci i zieleni
kontrastuje z jasnym różowofioletowym tłem. Do stworzenia głównego tematu kompozycji – cebul – artysta użył szerokiej palety barw żółtych, tworząc
świetliste akcenty na tle chłodnych barw blatu. Jedna z cebul, po prawej stronie, wyróżnia się kiełkującymi zielonymi listkami.
Stół oraz tło namalowano dynamicznymi pociągnięciami pędzla, natomiast
przy tworzeniu cebul malarz posłużył się techniką impastu. Użycie jej spowodowało, że grubo nałożone farby odbijają promienie światła w różnych kierunkach, tworząc efekt wibrującej, świetlistej materii malarskiej przyciągającej
wzrok widza. W tym sposobie nakładania farby oraz myślenia o ekspresyjnej
funkcji koloru Oberländer zbliża się do Vincenta van Gogha, którego malarstwo podziwiał i do którego losu odnosił się w swoich zapiskach1.
Żona artysty, Halina Oberländer, wspominała podczas wywiadu udzielonego 28 września 2019 roku w Łomiankach pod Warszawą2:
1

Mariusz Hermansdorfer, Marek Oberländer – malarstwo, grafika, rysunek, Wrocław 1980, s. 11.

2

Wywiad przeprowadzono podczas spotkania Jacka Antoniego Zielińskiego, Haliny Oberländer,
żony Jacka Zielińskiego oraz Krzysztofa Jędrzejczaka, pracownika Muzeum Lubuskiego.

186

CUSTODIA, Varia

Marek lubił uciekać od zgiełku dużego miasta, wyjeżdżał wtedy do rodziny, do
Kazimierza nad Wisłą, aby tam malować. Tam też powstał obraz Cebule.
Zapach cebul był dla Niego wspomnieniem bezpieczeństwa i szczęśliwych
chwil spędzonych w domu rodzinnym, a także nadziei na przetrwanie podczas
wojennych okresów głodu.

W kontekście wspomnień żony malarza namalowane ciepłymi, przyjaznymi barwami cebule nabierają wymiaru symbolicznego, a ta z kiełkującymi
zielonymi listeczkami staje się nośnikiem nadziei na odrodzenie się nowego
życia. Jednakże Halina Oberländer w udzielonym w Łomiankach wywiadzie
zwraca uwagę na jedną z najbardziej znamiennych cech charakteru artysty,
mianowicie na jego powracające obsesje związane ze śmiercią.
Ten stan psychiczny, stworzony mrocznymi wspomnieniami o okrucieństwach przeżytych w okresie młodości, powodował, że dominująca tematyka
jego prac związana była z cierpieniem i śmiercią, rozkładem fizycznym i moralnym człowieka. Jego niekończące się serie sylwetek zdehumanizowanych
postaci, przybierających bardzo często formy drapieżnych kreatur odartych
ze skóry, najlepiej ilustrują traumę drugiej wojny światowej, która go nigdy
nie opuściła. W swoich pamiętnikach pisze: „Nie miałem innego powodu, aby
malować obrazy inne niż te, aby wyrzucić z siebie koszmar, który powoduje, że
umieram codziennie (z tymi, których straciłem)”3.
Obraz Cebule, ukazujący zdrowe, kiełkujące warzywa, jest próbą wewnętrznej walki artysty ze światem, w którym dominuje mroczna obsesja rozkładających się ciał. Oberländer w ucieczce do wspomnień z radosnego dzieciństwa
szuka zapomnienia i nadziei.
Podczas Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w 1955 roku Oberländer
obok Cebul zaprezentował jeszcze jeden obraz: Napiętnowani – dzieło, które swoją ekspresją, kolorystyką i tematem całkowicie odbiega od Cebul.
Zestawienie tych dwóch prac stworzonych w tym samym czasie – jednej
mrocznej, ukazującej okrucieństwo człowieka wobec człowieka, a drugiej
utrzymanej w konwencji martwych natur, odnoszącej się symbolicznie do
odrodzenia życia, związanej z nadzieją na ucieczkę od świata koszmarów
wojennych – ukazuje rozdarcie artysty pomiędzy traumatycznymi wspomnieniami z okresu okupacji a marzeniami o powrocie do życia pełnego
nadziei i bezpieczeństwa.

Obraz Cebule prezentowano na poniższych wystawach:
1. Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki, Warszawa 1955.
2. Formacja Artystyczna „Arsenał” 1955–1977. Malarstwo, grafika, rysunek,
Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wielkopolskim, czerwiec–sierpień 1978.
3. Krąg „Arsenału 1955”, Galeria Zachęta, Warszawa, luty 1992.
4. Do „Arsenału” poprzez Kazimierz, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu
Dolnym 2004.
5. Sztuka a władza: w 50 lat po wielkiej wystawie „Krąg Arsenału 1955–2005”,
Gorzów Wielkopolski 2005.
3	 Katalog wystawy „MAREK OBERLÄNDER – wystawa malarstwa”, red. Anna Wrońska, s. 19.
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Marek Oberländer urodził się 14 września 1922 roku w Szczercu koło Lwowa.
Po okresie tułaczki wojennej w 1946 roku powrócił do Polski. W latach 1948–
1954 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof.
Artura Nacht-Samborskiego.
Dyplom obronił w 1954 roku w pracowni grafiki Tadeusza Kulisiewicza.
Wraz z Jackiem Sienickim, Janem Dziędziorą i Janiną Jasińską był inicjatorem
Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w 1955 roku, na której otrzymał nagrodę tygodnika „Po Prostu”. Przez kilka lat poza działalnością twórczą i wystawienniczą zajmował się pisaniem tekstów na tematy związane ze sztuką.
W 1963 roku wyjechał do Szwecji, a następnie do Paryża. Za radą lekarzy i ze
względu na stan zdrowia w 1965 roku osiedlił się na południu Francji. Umarł
w Nicei 9 lipca 1978 roku na zawał serca.

Zdj.
archiwum
Muzeum
Lubuskiego
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Lech Dominik

Trudna droga twórców fotografii
w 2. połowie XX wieku w Polsce
od adepta do artysty. Przyczynek
do twórczości Waldemara Kućki
Aby prześledzić trudną drogę twórców fotografii od amatora do profesjonalisty
i w konsekwencji do artysty, trzeba przywołać realia czasów, w których przyszło działać na tym polu Waldemarowi Kućce i jemu podobnym, czyli okresu od
lat 50. do końca lat 80. XX wieku, a więc czasów struktury państwowej zwanej
Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL).
W tym okresie nauczanie fotografii zarówno od strony warsztatowej, jak
i od strony zagadnień związanych z estetyką i kompozycją przebiegało w sposób niekompletny. Możliwości edukacji zawodowej na poziomie średnim
nie było za wiele:
– w technikum o profilu fotograficznym absolwent otrzymywał tytuł technika fotografii, po czym mógł podjąć pracę w bogatszych zakładach przemysłowych, domach kultury czy innych instytucjach gospodarki uspołecznionej,
– w państwowym liceum sztuk plastycznych kształcono, w zależności od
specjalizacji, przyszłych „plastyków” do pracy w domach kultury i instytucjach związanych z reklamą – w tym przypadku fotografia była jednak tylko
jednym z przedmiotów nauczania, nie zaś profilem kierunkowym.
Liczba tego typu szkół była znacznie ograniczona, a ich lokalizacja, głównie
w kilku większych ośrodkach miejskich, nie wpływała pozytywnie na zaspokajanie potrzeb społecznych.
Waldemar Kućko urodził się w 1932 roku w Wilnie i tu rozpoczął naukę
w szkole podstawowej. Kontynuował ją po przyjeździe do Gorzowa, gdzie
znalazł się w 1945 roku. Uczęszczał tutaj do trzyletniej Publicznej Szkoły
Zawodowej, która znajdowała się w budynku obecnego Zespołu Szkół
Mechanicznych. Kućko edukował się dalej w Technikum Fototechnicznym
w Łodzi, które ukończył w 1953 roku ze specjalnością wyuczoną technik
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fotograf. W 1955 roku został skierowany do pracy w gorzowskim Stilonie.
Początkowo był zatrudniony w laboratorium Wydziału Naukowo-Badawczego,
a następnie w Ośrodku Informacji Technicznej i Ekonomicznej. Jako fotograf
dokumentował różne aspekty działalności zakładu – od produkcji poprzez
tzw. życie społeczno-polityczne po kulturę, sport i rekreację. W Stilonie gorzowskim pracował do 1977 roku. Równolegle związany był z redakcją zakładowego pisma „Stilon Gorzowski” – współpraca ta trwała do roku 1978.
Później podjął pracę w „Gazecie Lubuskiej” jako fotoreporter.
Dalszym etapem drogi do osiągnięcia w przyszłości statusu artysty fotografika było uczestnictwo w strukturze amatorskiego ruchu fotograficznego, czego konsekwencją było później członkostwo w Związku Polskich
Artystów Fotografików (dalej ZPAF). Tę ścieżkę rozwoju osobistego z konieczności wybierała większość ambitnych adeptów fotografii, którzy chcieli kontynuować edukację w tej dziedzinie. ZPAF to związek twórczy podobny do Związku Polskich Artystów Plastyków, zrzeszający profesjonalnych
twórców fotografii. Swoim członkom nadaje tytuł artysty fotografika, co
w tamtym czasie było tożsame (w pewnym sensie) z wykształceniem na
poziomie wyższym w dziedzinie fotografii.
Mając na uwadze dalszy rozwój i podnoszenie własnego statusu zawodowego, w 1956 roku Kućko wstąpił do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego
(dalej GTF). Tam też wystawiał swoje pierwsze fotografie, w tym okresie brał
również aktywny udział w konkursach i wystawach fotografii w kraju i za
granicą, m.in. w Poznaniu, Budapeszcie i Bukareszcie. W czasie otwarcia PRL
na Niemiecką Republikę Demokratyczną wystawiał także w Fürstenwalde,
Cottbus, Dreźnie i Berlinie. Na przełomie lat 60. i 70. pełnił nawet funkcję wiceprezesa, a później, od 1973 roku, przewodniczył już Komisji Artystycznej GTF.
W okresie powojennym aż do początku lat 90. XX wieku w Polsce nie istniało szkolnictwo na poziomie wyższym na kierunku fotografia. Uczelnie
artystyczne prowadziły wprawdzie wykłady i zajęcia z fotografii, lecz tylko
jako przedmiot uzupełniający na innych kierunkach kształcenia artystycznego. W tym okresie w Polsce fotografii na poziomie wyższym można było
uczyć się jedynie na pochodnych kierunkach w ramach innych specjalności,
np. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
L. Schillera w Łodzi na wydziale operatorskim czy też na wydziale grafiki
w państwowych wyższych szkołach sztuk plastycznych. Pierwsze przymiarki do utworzenia autonomicznego kierunku fotografia na poziomie wyższym podjął w 1992 roku Związek Polskich Artystów Fotografików wspólnie
z Centrum Animacji Kultury w Warszawie pod auspicjami Ministerstwa Kultury
(obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W Warszawie decyzją ministra kultury powołano Wyższe Studium Fotografii (dalej WSF) –
pierwsze w Polsce powojennej wyższe studia na poziomie dzisiejszego licencjatu. Była to udana próba, która początkowo miała łączyć podnoszenie kwalifikacji zawodowych instruktorów z domów kultury do najwyższej kategorii
i najzdolniejszych twórczo członków towarzystw fotograficznych z całego
kraju. Wykładowcami zostali wtedy najlepsi w Polsce specjaliści w dziedzinie
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sztuki, fotografii i dziedzin pochodnych. Odbyły się dwa nabory na studia, które trwały 3,5 roku i 4 lata. Absolwenci WSF otrzymywali dyplom ukończenia
studiów wyższych i tytuł licencjata fotografii artystycznej. Natomiast pierwsze studia na poziomie magisterskim powołano w 1998 roku na Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Pierwsi w Polsce absolwenci z tytułem magistra sztuki o specjalności fotografia opuścili uczelnię
w 2000 roku. Początkowo były to uzupełniające studia magisterskie dla absolwentów dwóch roczników WSF w Warszawie. Następnie przemianowano je na
regularne studia magisterskie w systemie dziennym i zaocznym.
W wyniku odnoszonych sukcesów na konkursach i wystawach fotografii
Waldemar Kućko, jako pierwszy w Gorzowie, rozpoczął starania o przyjęcie
do Związku Polskich Artystów Fotografików i otrzymanie statusu artysty fotografika, co wiązało się z wielostopniowym egzaminem. Kandydat, aby zostać przyjętym na staż, musiał mieć udokumentowaną działalność twórczą
w postaci własnych wystaw indywidualnych oraz zdobytych nagród na konkursach fotografii artystycznej, a także wykazać się uczestnictwem w wystawach zbiorowych i działalnością w amatorskim ruchu fotograficznym.
Dodatkowo musiał przedstawić rekomendację dwóch członków rzeczywistych
ZPAF i dopiero wtedy dopuszczany był do egzaminu sprawdzającego jego biegłość warsztatową i znajomość zasad kompozycji obrazu. Kandydat-stażysta
podczas trwającego wiele miesięcy cyklu konsultacji realizował kolejne zadania oceniające jego umiejętności sprawnego poruszania się w obszarze
medium fotograficznego.
Biegłość warsztatową nabywał Kućko, jak wspomniano na początku, stopniowo: najpierw w Technikum Fototechnicznym w Łodzi, potem rozwijał ją
w czasie pracy zawodowej w Stilonie, a następnie jako fotoreporter gazety.
Członkostwo w GTF dawało możliwość dalszego szerokiego rozwoju i wymiany doświadczeń w konfrontacji z innymi, a jednocześnie ukierunkowało Kućkę
na fotografię rozumianą jako tworzywo artystyczne, jako medium właściwe do
kreowania projektów artystycznych. To wszystko powodowało, że zaliczenia
kolejnych zadań w ramach konsultacji do ZPAF realizował on dość sprawnie
i w szybkim tempie. Na egzamin kończący okres konsultacji wybrał bardzo
trudny temat: Szkło w fotografii. Prace te pokazał na wystawie pt. „Konsultacje
72”, która odbyła się w 1972 roku w Muzeum Okręgowym w Gorzowie. Brało
w niej udział 12 kandydatów w ZPAF. Po ukończeniu konsultacji sprawdzających z wynikiem pozytywnym kandydaci przedstawiali zestaw autorskich fotografii będących spójną wypowiedzią artystyczną. Kućko przygotował na tę
okazję zestaw pt. Pokolenia i został pierwszym w Gorzowie artystą fotografikiem i członkiem ZPAF. Obecnie kształcenie na poziomie wyższym przyszłych
artystów fotografików odbywa się praktycznie na każdej uczelni artystycznej
w Polsce. Są to regularne studia magisterskie – osobny kierunek fotografia jest
realizowany na wydziałach komunikacji multimedialnej, na których absolwent
otrzymuje tytuł magistra sztuki ze specjalnością fotografia. Do tego dochodzą
możliwości studiowania za granicą, w krajach Unii Europejskiej, na znanych
uczelniach artystycznych w ramach polityki integracji edukacji europejskiej.

Lech Dominik, Trudna droga twórców fotografii w 2. połowie XX wieku w Polsce…191
Uczestnicy
wystawy
„Konsultacje
72” w Muzeum
Okręgowym
w Gorzowie
Wielkopolskim.
Stoją od lewej:
Mieczysław
Rzeszewski,
Leszek
Szurkowski,
Waldemar
Kućko. Siedzą
od lewej: Antoni
Głodkiewicz,
Grzegorz
Nowicki,
Hieronim
Świerczyński,
Zenon Kmiecik
Janusz
Nowacki.
Maj 1972
Zdj. archiwum
Elżbiety Kućki
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Małgorzata Pytlak

„Nie święci garnki lepią.
Opracowanie i publikacja
późnośredniowiecznego warsztatu
garncarskiego ze Smolnicy”.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków
archeologicznych oraz budżetu Muzeum Lubuskiego”
Koszt całkowity projektu: 35 838,00 zł
Dofinansowanie MKiDN: 28 000,00 zł
Środki własne Muzeum: 7838,00 zł
Termin realizacji projektu: 15 maja 2019 – 31 grudnia 2019
Patronat honorowy: Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki
Koordynator projektu: dr Małgorzata Pytlak
Celem projektu było wydanie publikacji naukowej autorstwa dr Małgorzaty
Pytlak pt. Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja
procesu wytwarzania naczyń, w której zawarte zostały następujące zagadnienia:
• wyniki badań archeologicznych,
• analiza późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych wraz ze związkami
chronologiczno-przestrzennymi, w tym typów form i funkcji naczyń (katalog opisowy i rysunkowy naczyń),
• rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń w średniowiecznej garncarni –
na podstawie wyników uzyskanych w trakcie warsztatów garncarskich,
• katalog stanowisk z terenu średniowiecznej Nowej Marchii (forma wykazu),
z których pozyskano późnośredniowieczną ceramikę naczyniową znaną
z literatury,
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•

•

aneks opisujący badania petrograficzne i geochemiczne naczyń ze Smolnicy
wraz z omówieniem wyników, napisany przez prof. Piotra Gunię z Instytutu
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego,
tłumaczenia streszczenia i podpisów na języki niemiecki i angielski.

Ponadto napisano dwie recenzje naukowe, wykonano zdjęcia zabytków oraz
zrealizowano działania edukacyjne w postaci lekcji muzealnych i warsztatów
garncarskich dla uczniów szkół podstawowych.
Przeprowadzono:
• osiem lekcji muzealnych: „Naczynia archeologiczne jako przykład
źródeł kultury materialnej” dla uczniów klas czwartych z Gorzowa
Wielkopolskiego i Dębna, w tym Smolnicy – wzięło w nich udział 175
uczniów,
• dwa warsztaty garncarskie z garncarzem, w Gorzowie Wielkopolskim
i Dębnie, w których wzięło udział 25 uczniów.
Zrealizowano dwie audycje radiowe w Radio Plus w cyklu „Nie święci garnki
lepią”; redaktor prowadząca: Agnieszka Moskaluk.
Promocja książki odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim i Dębnie.
Publikacja jest rozdawana bezpłatnie.

Fot. 1
Promocja książki
Późnośredniowieczny warsztat
garncarski ze
Smolnicy. Rekonstrukcja procesu
wytwarzania naczyń w willi przy
ul. Warszawskiej.
Doktor Ewa
Pawlak, dyrektor
Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim,
przedstawia
autorkę publikacji dr Małgorzatę Pytlak
zdj.
Piotr Seweryński
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Fot. 2
Promocja książki Późnośredniowieczny warsztat
garncarski ze
Smolnicy. Rekonstrukcja procesu
wytwarzania
naczyń
w Bibliotece
Publicznej
Miasta i Gminy
Dębno, wspólne
zdjęcie
z uczestnikami
spotkania
zdj.
Emilia Jenda

Fot. 3
Muzeum
Spichlerz. Prezentacja wyróżnionych uczniów
w ramach lekcji
pt. „Naczynia
archeologiczne
jako przykład
źródeł kultury
materialnej”
zdj.
Wioletta
Amanowicz
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Fot. 4
Warsztaty
garncarskie
w Dębnowskim
Ośrodku Kultury
zdj.
Małgorzata
Pytlak

Fot. 5
Praca na kole
garncarskim
z garncarzem
Maciejem
BeneAkebe
zdj.
Małgorzata
Pytlak
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Wioletta Amanowicz, Hanna Kotas, Małgorzata Ziętek

Muzealny rok edukacyjny
Półkolonie
Podczas dwutygodniowej zimowej odsłony „Ferii w Domu Muz” w Zespole
Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej odbyły się dwa turnusy: „W zamkowej krainie” oraz „Kulturalnie – niebanalnie”. Z tej formy wypoczynku
skorzystało 31 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wychowawcami byli: Małgorzata
Ziętek, Małgorzata Rubażewicz, Hanna Kotas, Lidia Kardasz oraz Kamila
Dzwonkowska, a kierownikami: Lech Dominik i Agnieszka Styczyńska. Na potrzeby pięciodniowych ośmiogodzinnych zajęć stworzono autorskie scenariusze. Uczestnicy przenieśli się w czasy średniowiecznych zamków, poznali tajniki tych warownych budowli, obrzędy postrzyżyn i zaplecin oraz ekwipunek
rycerza zaprezentowany podczas historycznego pokazu. Dokonano pasowania
na rycerzy i damy dworu, a także wykonano wspólny średniowieczny taniec.
Uczestnicy odwiedzili również gorzowskie placówki kulturalne i poznali zakamarki Archiwum Państwowego.
W lipcu i sierpniu w ramach „Wakacji z Muzami” w Zespole Willowo-Ogrodowym odbyły się cztery pięciodniowe turnusy:
• „Modowy wehikuł czasu” – 8–12 lipca 2019, wychowawcy: Małgorzata
Ziętek, Małgorzata Rubażewicz, kierownik wypoczynku Lech Dominik,
• „Gry i zabawy z dawnych lat” – 15–19 lipca 2019, wychowawcy: Justyna
Skaskiewicz, Hanna Kotas, Kamila Dzwonkowska, kierownik wypoczynku
Agnieszka Styczyńska,
• „Śladami fabrykantów z Landsberga” – 5–9 sierpnia 2019, wychowawcy: Justyna Skaskiewicz, Karolina Wyszowska, kierownik wypoczynku
Agnieszka Styczyńska,
•
„Tropiciele starych listów” – 26–30 sierpnia 2019, w ychowawcy:
Małgorzata Ziętek, Małgorzata Rubażewicz, kierownik w ypoczynku
Lech Dominik.
Odbyło się też jedno spotkanie ośmiogodzinne: „Kapsuła czasu” – 14 sierpnia 2019, wychowawcy: Małgorzata Ziętek, Małgorzata Rubażewicz.
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Dzieci wypoczywające w Muzeum w terminie 8–12 lipca 2019 (turnus I) szukały śladów dawnej mody na muzealnych obrazach, zgłębiły sztukę spinania
starożytnej szaty, odwiedziły pracownię projektantki mody i wykazały się
kreatywnością przy tworzeniu strojów „z epoki”.
Uczestnicy turnusu II mieli możliwość przekonać się, że ich rówieśnicy
dorastający w czasach, kiedy nie znano jeszcze komputerów, mieli mnóstwo
sposobów na zabicie nudy. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z grami: planszowymi, karcianymi, ruchowymi i „do zeszytu”.
Nieco poważniejszą formę przyjął turnus III, odbywający się w terminie
5–9 sierpnia 2019. Jego uczestnicy zmierzyli się z przedwojenną historią miasta i poznali sylwetki fabrykantów landsberskich. Zajęcia obfitowały w spacery po mieście połączone ze zwiedzaniem miejsc takich jak chociażby wille
fabrykanckie.
Dzieci spędzające czas na zajęciach „Kapsuła czasu” dowiedziały się, co
skrywa gorzowska kapsuła na placu Grunwaldzkim, zwiedziły szczelinę przeciwlotniczą i wykonały własne depozyty oraz jeden wspólny, który uroczyście
zakopano w muzealnym ogrodzie.
Z kolei uczestnicy turnusu półkolonii, który przypadł na ostatni tydzień
wakacji, zmierzyli się z trudną sztuką pisania piórem na postarzanym papierze, wykonali list w butelce i spotkali się z hodowcą gołębi pocztowych
ze Słubic.
Łącznie w zajęciach wakacyjnych zorganizowanych w Zespole Willowo-Ogrodowym wzięło udział 40 dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

„iGRA z wnuczką babcia, dziadek – będzie słychać u sąsiadek”1
W Gorzowie Wielkopolskim istnieje wiele instytucji zajmujących się szeroko
pojętą kulturą. Od historii poprzez plastykę do muzyki – każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Jeśli zapomnimy jednak o profilu działań tych instytucji i skupimy się na czasie ich powstania, okaże się, że Muzeum Lubuskie im. Jana
Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim to najstarsze polskie muzeum założone na Ziemiach Zachodnich (działalność rozpoczęło 8 września 1945), natomiast najmłodszą instytucją w mieście jest Centrum Edukacji Artystycznej –
Filharmonia Gorzowska, którego uroczysta inauguracja przypadła na 18 maja
2011 roku. Rzut okiem na plan miasta ujawnia dodatkowo, że gmach filharmonii i willa Schroedera (główna siedziba Muzeum Lubuskiego) są swoimi
sąsiadami. Fakt ten postanowiła wykorzystać Katarzyna Chorążyczewska (od
2011 do 2019 roku pracownik Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii
Gorzowskiej, gdzie zajmowała się marketingiem i pozyskiwaniem funduszy
zewnętrznych). Autorka zajęć „Filharmonia Juniora” wraz z Jolantą Kępką (absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
1	 Projekt „iGRA z wnuczką babcia, dziadek – będzie słychać u sąsiadek” dofinansowano ze środków konkursu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
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na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność:
dyrygentura chóralna, rytmika) postanowiły zrealizować projekt, do którego
zaprosiły Muzeum Lubuskie. Koordynatorem działań ze strony Muzeum została Hanna Kotas.
Założenia projektu przewidywały rozwój współpracy pomiędzy dwoma pokoleniami. Jedno reprezentować mieli dziadkowie i babcie, drugie –
wnukowie i wnuczki.
Projekt zainaugurowało spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, które
odbyło się w niedzielę 27 stycznia 2019 roku w Zespole Willowo-Ogrodowym
przy ul. Warszawskiej 35. W tym dniu pary międzypokoleniowe wzięły udział
w warsztatach „Świat naszych dziadków” oraz „Instrumenty muzyczne
dawniej i dziś”. Młodsi uczestnicy mogli podczas nich zapoznać się z bliska
z przedmiotami, których próżno szukać we współczesnych gospodarstwach
domowych, a które wywołały ciepłe wspomnienia w grupie seniorów. Babcie
i dziadkowie mieli okazję opowiedzieć swoim wnukom, jak działało żelazko na
duszę oraz w jaki sposób posługiwano się chociażby tarą do prania. W dalszej
części spotkania pary zmierzyły się z grą detektywistyczną, która pozwoliła
lepiej poznać ekspozycje i historię pięknej willi.
Kolejne spotkania odby wały się na przemian w filharmonii i willi Schroedera. Współpraca obu instytucji w sposób symboliczny połączyła
wartości młodego, nowoczesnego i energicznego pokolenia z dojrzałością
i doświadczeniem seniorów. Autorki projektu zapewniły uczestnikom liczne
atrakcje w postaci warsztatów perkusyjnych, zajęć relaksacyjnych, muzycznych i ekologicznych oraz warsztatów technicznych. Finałowym efektem tych
ostatnich było powstanie ścianek muzycznych wykonanych z użyciem materiałów z recyklingu, które dostarczył na cele projektu partner inicjatywy – firma ENERIS Surowce Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.
Projekt zakończył festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w muzealnym ogrodzie w niedzielę 2 czerwca 2019 roku. Finał, zaplanowany jako wydarzenie otwarte, zgromadził na wspólnej zabawie blisko 100 uczestników,
którzy mieli okazję pobawić się zainstalowanymi w plenerze muzycznymi
ściankami, samodzielnie wykonać ekologiczne instrumenty muzyczne, wziąć
udział w grze przygotowanej przez firmę ENERIS i obejrzeć występ muzyczny
w wykonaniu uczestników projektu.
Inicjatywa „iGRA z wnuczką babcia, dziadek – będzie słychać u sąsiadek”
pokazała, że współpraca międzypokoleniowa nie tylko daje wspaniałe rezultaty, ale też może być świetną zabawą.

Edukacja w filii Spichlerz
Minął kolejny rok działalności edukacyjnej dla dzieci w filii Spichlerz. Jako
instytucja jesteśmy otwarci na nowości i wychodzimy z obiektów muzealnych, prowadząc zajęcia w szkołach z powiatów: strzelecko-drezdeneckiego,
międzyrzeckiego, sulęcińskiego, słubickiego i myśliborskiego z wyłączeniem
Gorzowa Wielkopolskiego. Staramy się wciąż podążać we właściwym kierunku,
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oferując nowe ciekawe warsztaty i lekcje muzealne. Muzeum ma potencjał
dydaktyczny, gdyż nie tylko przekazuje wiedzę, lecz także próbuje pobudzić
w młodym człowieku twórcze myślenie, wspiera rozwój i kreatywność oraz
przekazuje informacje dotyczące dziedzictwa kulturowego. Dorastające młode
pokolenie, przychodząc na warsztaty, poznaje dany budynek, co niejednokrotnie wiąże się z niemałym zachwytem, a to w dalszym czasie zachęca dzieci
do jego ponownego odwiedzenia, tym razem w towarzystwie swoich rodziców
czy dziadków. Nauczyciele i dzieci chętnie wracają do nas na kolejne spotkania, zapisując się na wiele zajęć od października do czerwca. Spichlerz w roku
kalendarzowym 2019 chętnie odwiedzały przedszkola miejskie z Gorzowa
Wielkopolskiego o numerach: 3, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 32, 27, 29, 30, 32. Ponadto
w warsztatach udział wzięli wychowankowie Przedszkola Specjalnego dla
Dzieci z Autyzmem, Niepublicznego Przedszkola „Dziecięcy Raj” i Akademii
Smyka. Natomiast przedszkola spoza Gorzowa Wielkopolskiego, które odwiedziły filię nad Wartą, przyjechały z takich miejscowości jak: Barlinek,
Ciecierzyce, Jenin, Kłodawa, Trzebiszewo i Słubice.
Jeśli chodzi o podstawówki z Gorzowa Wielkopolskiego, które uczestniczyły w zajęciach w 2019 roku, były to szkoły o numerach: 4, 6, 10, 12, 13, 14,
17, 20 oraz SP „Sowa”. Szkoły podstawowe spoza naszego miasta to: Bolemin,
Choszczno, Jeniniec, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Międzyrzecz, Skwierzyna,
Słubice, Stare Kurowo, Ściechów, Świebodzin, Różanki. Ogólna frekwencja
uczestników na warsztatach i lekcjach muzealnych w roku 2019 wyniosła ponad 2000 osób.

KALENDARIUM
2019
STYCZEŃ
3 stycznia
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–7 lat Warsztat artysty. Ilustrator
Zespół Willowo-Ogrodowy
9 stycznia
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład dra Mirosława Pecucha Polesie w zbiorach etnograficznych Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
Zespół Willowo-Ogrodowy
11 stycznia
Promocja książki Lecha Dominika Waldemara Kućki spacer po Gorzowie
Zespół Willowo-Ogrodowy
14–18 stycznia
Półkolonie Ferie w Domu Muz
Turnus W zamkowej krainie
Zespół Willowo-Ogrodowy
14 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Spotkania z bronią dawną
Spichlerz
15 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Karnawał w Muzeum
Spichlerz
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15 stycznia
Finisaż wystawy Twój Znak – Twój Dom. Wizerunek
Orła Białego w polskiej świadomości zbiorowej
Kurator: Jan Zalewski
Spichlerz
16 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Dziecięce zabawy dawnych czasów
Spichlerz
17 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Spotkanie z archeologią
Spichlerz
18 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Opowiedz mi bajkę
Spichlerz
21–25 stycznia
Półkolonie Ferie w Domu Muz
Turnus Kulturalnie – niebanalnie
Zespół Willowo-Ogrodowy
21 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Spotkania z bronią dawną
Spichlerz
22 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Kolorowy świat witraży
Spichlerz
23 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Dziecięce zabawy dawnych czasów
Spichlerz
24 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Spotkanie z archeologią
Spichlerz
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25 stycznia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na ferie zimowe
Zajęcia edukacyjne Opowiedz mi bajkę
Spichlerz

30 stycznia
Otwarcie wystawy stałej Sztuka francuska XVIII i XIX wieku. Porcelana, miniatury i obrazy z kolekcji Carli Müller w ramach Dnia Pamięci i Pojednania
Kurator: Janusz Michalski
Zespół Willowo-Ogrodowy
31 stycznia
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7–12 lat Zabawa sztuką. Impresjonizm
Zespół Willowo-Ogrodowy
LUTY
1 lutego
Otwarcie wystawy czasowej Archeologia niebiańska
Kurator: Stanisław Sinkowski
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
7 lutego
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–7 lat
Warsztat artysty. Rzemieślnik artystyczny
Zespół Willowo-Ogrodowy
11 lutego
Spotkanie Zespołu Badań nad Zjawiskiem Masowego Deponowania Dóbr
Zespół Willowo-Ogrodowy
13 lutego
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład dr Małgorzaty Pytlak Santocki kompleks osadniczy w późnym średniowieczu
Zespół Willowo-Ogrodowy
14 lutego
Kulturalna Gra Wstępna
Koncert Cohen 84 w wykonaniu zespołu 5 Pora Roku
Zespół Willowo-Ogrodowy
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21 lutego
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7–12 lat Zabawa sztuką. Symetria
Zespół Willowo-Ogrodowy
MARZEC
1 marca
Otwarcie wystawy czasowej Malarstwo i rysunek Janiny Jasińskiej-Luterek
Kurator: Krzysztof Jędrzejczak
Spichlerz
7 marca
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–7 lat Warsztat artysty. Scenograf
Zespół Willowo-Ogrodowy
8 marca
Waldemara Kućki spacer po Gorzowie na bis! – wyjątkowy Dzień Kobiet w Muzeum – promocja dodruku albumu
Minirecital PRL – kobiety kobietom w Muzeum!
Zespół Willowo-Ogrodowy
13 marca
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład Janusza Michalskiego Historia akwarel z „Albumu Pałahickie” – artystyczny zapis chwili
Zespół Willowo-Ogrodowy
15 marca
Otwarcie wystawy czasowej Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego
Kurator: Lech Dominik
Zespół Willowo-Ogrodowy
21 marca
Waldemara Kućki spacer po Gorzowie na bis! – pierwszy dzień
wiosny w Askanie – promocja dodruku albumu
Galeria Handlowa Askana
21 marca
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7–12 lat
Zabawa sztuką. Tuszem i węglem
Zespół Willowo-Ogrodowy
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28 marca
Podpisanie umowy z wykonawcą remontu Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu
w ramach projektu Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu
Zagroda Młyńska w Bogdańcu
KWIECIEŃ
4 kwietnia
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–7 lat
Warsztat artysty. Projektant mody
Zespół Willowo-Ogrodowy
10 kwietnia
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład Ryszarda Bronisza Landsberg w 1850 roku. Analiza obrazu. Fakty i mity
Zespół Willowo-Ogrodowy
14 kwietnia
Otwarcie wystawy czasowej 47. Ogólnopolski
Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego
Kurator: dr Mirosław Pecuch
Zespół Willowo-Ogrodowy
25 kwietnia
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7–12 lat Zabawa sztuką. Ekspresjonizm
Zespół Willowo-Ogrodowy
MAJ
8 maja
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład dra hab. Marcelego Tureczka Gorzowski dzwon Ave Maria na tle
późnośredniowiecznego ludwisarstwa między Brandenburgią a Pomorzem
Zespół Willowo-Ogrodowy
8 maja
Dzień Zwycięstwa – otwarcie schronu przeciwlotniczego na gorzowskim Kwadracie, prezentacja kustosza Jana Zalewskiego
o historii schronu w Klubie Kultury MCK „Jedynka”
Plac Nieznanego Żołnierza (gorzowski Kwadrat),
Klub Kultury MCK „Jedynka”
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9 maja
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–7 lat Warsztat artysty. Fotograf
Zespół Willowo-Ogrodowy
15 maja
Środy po ukraińsku
Spotkanie z drem Mirosławem Pecuchem Skąd jesteśmy, gorzowianie? / Звідки ми, Ґожів’яни?
Spichlerz
18 maja
Noc Muzeów 2019
Zespół Willowo-Ogrodowy, Spichlerz
22 maja
Środy po ukraińsku
Spotkanie z drem Mirosławem Pecuchem „Album Pałahickie” Henryka
Rodakowskiego jako ilustracja mieszkańców pokuckiej wsi / „Aльбом
Палагицьке” Генрика Родакoвського як ілюстрація покуцького села
Zespół Willowo-Ogrodowy
23 maja
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7–12 lat Zabawa sztuką. Abstrakcja
Zespół Willowo-Ogrodowy
CZERWIEC
2 czerwca
Zakończenie projektu iGra z wnuczką babcia, dziadek - będzie
słychać u sąsiadek – piknik muzyczny w ogrodzie muzealnym
Zespół Willowo-Ogrodowy
5 czerwca
Środy po ukraińsku
Spotkanie z drem Mirosławem Pecuchem Gorzów/Landsberg
i jego historia / Ґожів/Ляндсберґ та його історія
Spichlerz
6 czerwca
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–7 lat
Warsztat artysty. Architekt krajobrazu
Zespół Willowo-Ogrodowy
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8–9 czerwca
Dni Santoka
Santok
12 czerwca
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład Konrada Zaleskiego O genealogii od podstaw do rozszerzenia – na przykładzie Galicji
Zespół Willowo-Ogrodowy
13 czerwca
Muzeum. Lubię to!
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7–12 lat Zabawa sztuką. Grafika
Zespół Willowo-Ogrodowy
14 czerwca
Dni Gorzowa
Otwarcie wystawy czasowej Szachy świata
Kurator: Lech Dominik
Zespół Willowo-Ogrodowy
15 czerwca
Dni Gorzowa
Turniej szachowy dla dzieci i dorosłych w formule open w ramach wystawy Szachy świata
Zespół Willowo-Ogrodowy
15–16 czerwca
Dni Gorzowa
Piknik Naukowy Życie i śmierć Stefanii z Gorzowa Wielkopolskiego
Spichlerz

16 czerwca
Otwarcie wystawy czasowej Archeologia niebiańska z okazji obchodów
350-lecia obecności obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie
Kurator: Stanisław Sinkowski
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie
19 czerwca
Środy po ukraińsku
Spotkanie z drem Mirosławem Pecuchem Zanim powstało Muzeum / Доки виник музей
Zespół Willowo-Ogrodowy
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23 czerwca
Piknik u Schroederów
Zespół Willowo-Ogrodowy
29 czerwca
Nocny Szlak Kulturalny
Zespół Willowo-Ogrodowy
LIPIEC
1–5 lipca
Półkolonie Wakacje z Muzami
Turnus Operacja „Z”
Zespół Willowo-Ogrodowy
8–12 lipca
Półkolonie Wakacje z Muzami
Turnus Modowy wehikuł czasu
Zespół Willowo-Ogrodowy
15–19 lipca
Półkolonie Wakacje z Muzami
Turnus Gry i zabawy z dawnych lat
Zespół Willowo-Ogrodowy
23–24 lipca
Zajęcia edukacyjne W dziewczęcym kąciku
Spichlerz
25–26 lipca
Zajęcia edukacyjne W warsztacie młodego odkrywcy
Spichlerz
SIERPIEŃ
5–9 sierpnia
Półkolonie Wakacje z Muzami
Turnus Śladami fabrykantów z Landsberga
Zespół Willowo-Ogrodowy
14 sierpnia
Zajęcia edukacyjne Muzealna kapsuła czasu
Zespół Willowo-Ogrodowy
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19 sierpnia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na wakacje
Zajęcia edukacyjne Harce na pięciolinii
Spichlerz
20 sierpnia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na wakacje
Zajęcia edukacyjne Spotkanie z archeologią
Spichlerz
21 sierpnia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na wakacje
Zajęcia edukacyjne Mały artysta
Spichlerz
22 sierpnia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na wakacje
Zajęcia edukacyjne Historyczne gry planszowe
Spichlerz
23 sierpnia
Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna na wakacje
Zajęcia edukacyjne Opowieści o zabytkowej broni z wojskowej skrzyni
Spichlerz
26–30 sierpnia
Półkolonie Wakacje z Muzami
Turnus Tropiciele starych listów
Zespół Willowo-Ogrodowy
WRZESIEŃ
11 września
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład Hanny Kotas O edukacji muzealnej
Zespół Willowo-Ogrodowy
14 września
Wielokulturowy piknik Stół ponad podziałami z okazji 20 urodzin województwa lubuskiego
Zespół Willowo-Ogrodowy
16 września
I Lubuski Kongres Muzeów
Zespół Willowo-Ogrodowy
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PAŹDZIERNIK
9 października
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład Amelii Macioszek Seladony chińskie i ich naśladownictwa w innych częściach świata
Zespół Willowo-Ogrodowy
11 października
Promocja publikacji „Custodia. Rocznik Muzeum Lubuskiego
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”, t. 1/2019
Zespół Willowo-Ogrodowy
LISTOPAD
9 listopada
Rozpoczęcie akcji Mamy Niepodległą! – wysyłanie bezpłatnych pocztówek z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Zespół Willowo-Ogrodowy
13 listopada
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład Agnieszki Dębskiej Maria Sybilla Merian (1647–1717)
Zespół Willowo-Ogrodowy
15 listopada
Otwarcie wystawy czasowej To nie porcelana! Porcelitowy sekret jednej piwnicy
Kurator: Amelia Macioszek
Zespół Willowo-Ogrodowy
GRUDZIEŃ
10 grudnia
Promocja książki Małgorzaty Pytlak Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń
Zespół Willowo-Ogrodowy
11 grudnia
Gorzowskie Konwersatoria Muzealne
Wykład Jana Biernackiego i Konrada Zaleskiego Nowosiółka
Koropiecka i Puźniki – zapomniane mogiły historii
Zespół Willowo-Ogrodowy
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12 grudnia
Promocja książki Małgorzaty Pytlak Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno im.
Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie
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Aleksandra Widziak

Zofia Nowakowska – biografia
Urodziła się 22 września 1928 roku w miejscowości Milczany koło Sandomierza.
Po ukończeniu szkoły średniej, a następnie studiów filozoficzno-historycznych
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zamieszkała wraz z mężem w Ełku.
Decyzja ta spowodowana była otrzymanym przez małżonka skierowaniem do
pracy. Pomimo urlopu macierzyńskiego uczyła dzieci w szkole podstawowej
historii oraz języka polskiego, po kilka godzin w tygodniu.
Kolejnym miastem, w którym zamieszkała z rodziną, była Ostróda.
Konieczność przeprowadzki i tym razem wynikała z nakazu pracy otrzymanego przez męża. Tam podjęła, już w w ymiarze pełnego etatu, pracę w szkole podstawowej, obejmując stanowisko zastępcy kierownika oraz
nauczyciela historii.
Następna przeprowadzka, w roku 1960, przywiodła Zofię Nowakowską razem z mężem do Gorzowa Wielkopolskiego. Wraz z nadejściem nowego roku
szkolnego pani Zofia rozpoczęła pracę w liceum pielęgniarskim. Pełniła funkcję
nauczyciela historii, kierownika internatu oraz zajmowała się prowadzeniem
szkolnej biblioteki.
1 lipca 1968 roku została mianowana kierownikiem Muzeum w Gorzowie
Wielkopolskim jako następczyni Henryka Przybylskiego. Funkcję tę sprawowała do lipca 1975 roku. Łącznie przepracowała w tej instytucji 36 lat. Nie
zaniechała przedsięwziętych przez poprzedników prac, m.in. związanych
z przynależnym do siedziby Muzeum parkiem – dokonano jego inwentaryzacji w roku 1969. Dzięki staraniom Zofii Nowakowskiej podjęto współpracę z Arboretum w Kórniku pod przewodnictwem prof. dra hab. Zbigniewa
Steckiego. Jej efektem było wytyczenie ścieżek dla zwiedzających oraz nasadzenie roślin odpowiednich do gleby. W pracach nad terenem zielonym pomagali więźniowie osadzeni w zakładzie karnym w Wawrowie – pomoc ta była
możliwa dzięki współpracy z naczelnikiem więzienia. Pani Zofia dbała o więźniów pracujących w parku, szykując dla nich drugie śniadania w postaci bułek
drożdżowych, które sama piekła. W tym samym czasie nowa kierowniczka
nie zaniedbała podjętych już wcześniej starań o utworzenie stałej wystawy
dotyczącej Santoka. Udało się to w 1970 roku, przy okazji jubileuszu 25-lecia
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gorzowskiego Muzeum. Wystawa pt. „Dzieje santockiego grodu” otworzona
została w willi przy ul. Warszawskiej i spełniała oczekiwania historyków oraz
muzealników pod kątem dydaktycznym.
W 1970 roku Zofia Nowakowska została sek retarzem Lubusk iego
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, które od roku 1972 swoją
siedzibę miało właśnie w Muzeum. Dzięki staraniom Towarzystwa udało się
zorganizować comiesięczne (pomijając okres wakacyjny) koncerty muzyczne
pn. „Wieczorki muzyczne przy kominku”, w które zaangażowani byli soliści
Państwowej Filharmonii w Poznaniu oraz Państwowej Opery i Wyższej Szkoły
Muzycznej w Poznaniu. Zofia Nowakowska zakładała, że przedsięwzięcie to
będzie przybliżać mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego muzykę poważną
oraz rozbudzać w nich potrzebę obcowania z nią częściej.
Kolejnym istotnym wydarzeniem w jej życiu zawodowym było wsparcie idei
Janusza Hrybacza, aby zapoczątkować sesje medalierskie. Powstały one na
kanwie współpracy z Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym –
Oddział Gorzów Wielkopolski. Pierwszą powołano w dniach 25–26 września
1972 roku. Odbywały się cyklicznie co dwa lata, przekształcając się z sesji ogólnopolskich w międzynarodowe.
Zofia Nowakowska podczas pracy w Muzeum zainteresowała się społecznością tatarską, która osiedliła się w Gorzowie Wielkopolskim po 1945 roku.
Dzięki badaniom i zgromadzonym materiałom pomogła zorganizować
Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Szczecinie i Polskiemu Towarzystwu
Historycznemu – Oddział Gorzów Wielkopolski 6 grudnia 1980 roku Spotkanie
Towarzyskie Tatarów. Łącznie odbyły się trzy sesje poświęcone Tatarom –
Zofia Nowakowska brała we wszystkich czynny udział. Dzięki długoletniej
współpracy z Alim Miśkiewiczem, ówczesnym prezesem gminy tatarskiej
w Szczecinie, zebrała pokaźną literaturę dotyczącą tematyki tatarskiej. Zbiory
te są udostępnione dla zainteresowanych w Gorzowskim Klubie Pioniera.
Zofia Nowakowska niezmiernie przyczyniła się do rozpropagowania osoby
Włodzimierza Korsaka. Organizowała spotkania oraz wystawy, które przybliżały mieszkańcom, nie tylko Gorzowa, postać tego malarza, pisarza i miłośnika przyrody. Zażyłość pomiędzy Korsakiem a Nowakowską była na tyle duża,
iż podjęła się ona wypełnienia woli odjeżdżającego z Muzeum poety, który
prosił, aby po śmierci jego prochy mogły spocząć przy pochowanej w Gorzowie
Wielkopolskim żonie Felicji. Udało jej się spełnić wolę Korsaka, sprowadzając
pomimo problemów jego prochy z Krakowa. Ówczesna kierowniczka Muzeum
kilkukrotnie organizowała wystawy poświęcone osobie Korsaka. Za trud i starania włożone w upamiętnianie tej postaci 8 maja 2014 roku Okręgowa Rada
Łowiecka i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie
Wielkopolskim przyznały jej Medal Włodzimierza Korsaka.
Zofia Nowakowska przez wiele lat należała do Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum. Jest również współzałożycielką i członkinią Polskiego Towarzystwa
Historycznego – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – pełniła funkcję
jego prezesa w latach 1972–1987. W 1980 roku osiągnęła swój kolejny cel,
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mianowicie powołała do życia Klub Pioniera Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
zwyczajowo zwany Klubem Pioniera. Celem jego działalności było i nadal jest
zbieranie oraz opracowywanie wszelkich materiałów dotyczących pierwszych
powojennych mieszkańców polskiego już Gorzowa. Jako przewodnicząca
Klubu Pioniera w roku 1996 została doradcą prezydenta miasta ds. pionierów.
Zawsze dba o pamięć o pierwszych mieszkańcach naszego miasta i podkreśla
ich zasługi. Dzięki swoim staraniom przyczyniła się do powstania w 2006 roku
pomnika Pioniera, który stanął na nadwarciańskim bulwarze.
Dnia 27 marca 2015 roku Zofia Nowakowska otrzymała od przewodniczącego
Rady Miasta Roberta Surowca tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa.
O wyróżnienie to wnioskował w Radzie Miasta dr hab. Dariusz A. Rymar.
Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ w obchodach tego dnia
wspólnie z mieszkańcami uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski,
który osobiście pogratulował przewodniczącej Klubu Pionierów.

Chronologiczny wykaz ważniejszych publikacji Zofii
Nowakowskiej
25 lat działalności Muzeum w Gorzowie Wlkp., „Zeszyt Muzeum”, 1972.
Materiały z I Ogólnopolskiej Sesji Medalierskiej, red. Janusz Hrybacz, Zofia
Nowakowska, Tadeusz Szczurek, Muzeum w Gorzowie Wlkp. 1974.
Włodzimierz Korsak, „Gorzowski Zeszyt Muzeum”, 1975.
Edmund Grudziński: sylwetka gorzowskiego pioniera, „Ziemia Gorzowska”, styczeń 1979.
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