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WSTĘP

Oddajemy 21 tom rocznika „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” - wydanie jubileuszowe.
W czerwcu 1947 r. muzeum w Koszalinie rozpoczęło swoją działalność po drugiej wojnie świato

wej. Mija więc, w roku bieżącym 1997 pięćdziesiąt lat istnienia naszej placówki w Koszalinie. Kosza
lińskie w ramach zmian granic Polski po roku 1945, jako tzw. Ziemie Odzyskane, znalazło się pod 
polską administracją. Ziemia koszalińska wchodzi w skład makroregionu Pomorza Zachodniego.

Nasz jubileuszowy 21 tom „Zeszytów...”, różni się nieco od poprzednich roczników. Silą rzeczy 
zasadnicza i najobszerniejsza część numeru poświęcona jest historii muzealnictwa.

Muzealnictwo na Pomorzu ma swój początek jeszcze w XIX stuleciu. Jego dzieje na tych zie
miach omawia obszerny artykuł starszego kustosza mgr. Ignacego Skrzypka, który otwiera 21 tom 
rocznika. Największym i najważniejszym działem naszego muzeum jest Dział Archeologiczny. Dzieje 
archeologii w muzeum prezentuje artykuł starszego kustosza mgr. Henryka Janochy, zamieszczony 
jako druga pozycja w części poświęconej muzealnictwu. Charakter poprzednich roczników „Kosza
lińskich Zeszytów Muzealnych” kontynuuje artykuł z dziedziny archeologii kustosza mgr Jolanty 
Ilkiewicz: Wczesnoneolityczny inwentarz rogowy i kościany stanowiska Dąbki 9, gm. Darłowo. W czę
ści historycznej Fundacje Schwederów - Lew w listach z 1851 roku omawia kustosz Działu Historii 
Miasta i Pomorza mgr Danuta Szewczyk. W rozdziale „Numizmatyka” znajduje się pozycja pt.: Skarb 
rzymskich denarów I-II w.n.e. z Żulic, województwo zamojskie, w Muzeum Okręgowym w Koszalinie, 
napisany przez kustosz Gabinetu Medali i Numizmatów mgr Barbarę Mielniczuk.

W części etnograficznej znalazł się artykuł nie związany bezpośrednio z Działem Etnograficz
nym zatytułowany Stan badań nad budownictwem ludowym w woj. koszalińskim, którego autorką jest 
mgr Urszula Dalska-Sienkiewicz, obecnie kustosz Działu Biblioteki i Wydawnictw muzeum, poprzed
nio kierownik Pracowni Dokumentacji Etnograficznej PKZ Oddział Szczecin, z siedzibą w Koszali
nie.

Artykuł prezentuje historię badań nad pomorskim budownictwem ludowym, które miały dopro
wadzić do utworzenia skansenu na wyspie Bielawie na jeziorze Drawskim.

Niestety, koncepcja skansenu ludowego budownictwa na terenie woj. koszalińskiego nie została 
zrealizowana. Jedynym rezultatem wieloletnich starań o jego urzeczywistnienie jest przeniesiona w 
w 1984 r. na posesję muzealną zagroda rybacka z Dąbek, gm. Darłowo z inicjatywy piszącego te 
słowa i pod jego osobistym nadzorem. Obecnie mieści się w niej ekspozycja zbiorów etnograficz
nych naszego muzeum.

Osobną pozycją jubileuszowego numeru naszego rocznika jest artykuł mgr. Juliusza Sienkiewi
cza - dyrektora Muzeum Okręgowego w Koszalinie pt.: Wpływy rodzinne i środowiskowe na twór
czość Henryka Sienkiewicza.

Na inaugurację roku jubileuszowego naszego muzeum, otwarto wystawę pt.: „Henryk Sienkie
wicz - Dla pokrzepienia serc” - czynną w styczniu br. Artykuł, o którym mowa jest niejako 
uzupełnieniem tej wystawy.

Mam nadzieję, iż jubileuszowy, 21 tom „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych” znajdzie uznanie 
czytelników dzięki różnorodności poruszanych w nim problemów.

Dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Koszalinie 

mgr Juliusz Sienkiewicz
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MUZEALNICTWO

Ignacy Skrzypek
MUZEUM OKRĘGOWE W KOSZALINIE

Z HISTORII MUZEALNICTWA ŚRODKOWOPOMORSKIEGO

WSTĘP

W artykule chcemy przedstawić idee powstawania kolekcji muzealnych na Pomorzu, oraz dzia
łalność ludzi, dzięki którym już w XIX i początkach XX w. dochodzi do powstania zorganizowanych 
placówek muzealnych i udostępniania ich zbiorów społeczeństwu Pomorza.

W zakresie początków muzealnictwa na Pomorzu jest to historia długa i ciekawa z racji działa
nia w innych niż reszta Polski realiach geopolitycznych. Jednak nieważne jakie były polityczne przy
należności tych ziem, ustroje czy ideologie manipulujące zazwyczaj określonymi muzealiami czy wy
darzeniami historycznymi, ważne że przez dziesięciolecia gromadzono i ocalono od zniszczenia wy
twory rąk i myśli ludzkiej i jako takie świadectwo zmian pozostaną po nas dla przyszłych pokoleń.

Potrzeba zachowania kultury duchowej i materialnej regionu dla potomnych była w przeszłości 
stałą troską elit politycznych i ludzi światłych, wrażliwych na piękno i poszukujących swoich histo
rycznych korzeni, których miłość do miejsca urodzenia stanowiła o potrzebie dokumentowania śla
dów przeszłości. Ludzi, po prostu dumnych ze swojej ziemi, na której przyszło im żyć i gdzie spoczy
wają prochy ich przodków.

W pierwszej części opracowania zostaną przedstawione początki gromadzenia zabytków na Po
morzu, a następnie dzieje poszczególnych muzeów Pomorza Środkowego do 1945 r. i w pierwszych 
latach po II wojnie światowej oraz początki organizowania się nowych placówek już w czasach póź- 
niejszych.Będzie to wyglądało różnie w stosunku do poszczególnych muzeów w zależności od ich 
losów powojennych i czasu ich ponownej organizacji. Część bowiem muzeów istniejących od cza
sów niemieckich do dzisiaj, ma już swoje powojenne dzieje do roku 1969 opracowane1, inne powsta
łe niedawno wypracowują dopiero swoje miejsce w muzealnictwie pomorskim. Niestety, wiele jest 
luk w rekonstrukcji dziejów placówek muzealnych i to nie tylko z okresu Heimatmuseów. Po woj
nie nie zadbano w odpowiednim czasie o odtworzenie i spisanie historii swoich muzeów, a w miarę 
upływu czasu i odchodzenia pokoleń, staje się to to niezmiernie utrudnione, wręcz niemożliwe. Pla
cówki, które po zakończeniu II wojny światowej zniknęły z mapy muzealnej Pomorza (np. Białogard, 
Bobolice, Drawsko Pomorskie. Miastko), a także te które odradzały się w następnych dziesięciole
ciach (Człuchów, Bytów, Kołobrzeg, Wałcz, Szczecinek, Złotów), nie pozostawiły trwalszych śladów 
swojej przeszłości. Rozproszone zostały nie tylko zbiory, ale zapodziały się również księgi inwenta
rzowe, katalogi czy inna dokumentacja archiwalna. Nie wiadomo dokładnie ile Niemcy wywieźli zbio
rów z muzeów regionalnych w końcu wojny i gdzie je rozmieścili? Gdzie jest dokumentacja? Ile zbio
rów zostało bezmyślnie zniszczonych i rozszabrowanych po przejściu frontu?! Na te pytania chyba 
nie znajdziemy odpowiedzi. Zbierane dzisiaj wiadomości z ich historii są zaledwie okruchami tych 
dawnych czasów, nieraz pośrednimi już informacjami publikowanymi we współczesnych wydawnic
twach niemieckich.

Najważniejszymi źródłami stanu muzealnictwa przedwojennego są niemieckie muzealne ankie
ty z końca lat 30. XX w., które jednak odzwierciedlają głównie czas ankietowania placówek bez do
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kładniejszego sięgania w przeszłość. W wielu więc przypadkach jest rozbieżność w datach powsta
wania muzeów zawarta w ankietach i niemieckich artykułach gazetowych. Niekiedy za początek po
wstania muzeum uważano początek gromadzenia zbiorów, w innym przypadku datę powstania To
warzystwa Regionalnego, które wszędzie z tym faktem było związane, lub datę jego rejestracji, a 
jeszcze w innym oficjalną datę otwarcia ekspozycji.

W okresie powojennym za początkową datę działania muzeów przyjmowano też, albo otwarcie 
pierwszych polskich wystaw, albo datę uchwały urzędowej organów założycielskich powołujących 
placówkę. W pierwszym przypadku były to najczęściej lata 1947 lub 1948 (wyjątkowo 1945 - Darło
wo), chociaż te muzea istniały i organizowały się już w pierwszych miesiącach po zakończeniu dzia
łań wojennych. W drugim natomiast, Uchwały i Zarządzenia ustanawiające placówkę, dotyczą mu
zeów powstających w latach 60., 70. i 80. obecnego stulecia. Oprócz muzeum w Szczecinku, które w 
1994 r. obchodziło 80-lecie istnienia, żadne inne muzeum na Pomorzu nie uhonorowało jubileuszu 
ciągłości swojej placówki. A przecież bez względu na zawiłości polityczne, muzea zawsze są powoła
ne po to, aby służyć do gromadzenia, przechowywania i udostępniania zabytków kultury ludzkiej i 
środowiska naturalnego.

W kilku przypadkach udało się nam zebrać obszerniejsze wiadomości dotyczące konkretnego 
muzeum, w innym skromniejsze, co oczywiście znajduje odbicie w konstrukcji opracowania. Pomi
jamy działalność najnowszą tych instytucji, ponieważ większość muzeów z Pomorza Środkowego od 
połowy lat 50. obecnego stulecia publikuje swoje roczne sprawozdania w wydawnictwach muzeal
nych, jak: „Materiały Zachodniopomorskie” w Muzeum Narodowym w Szczecinie czy też „Koszaliń
skie Zeszyty Muzealne” - periodyk Muzeum Okręgowego w Koszalinie.

W opracowaniu chcemy przede wszystkim zrekonstruować zmagania organizacyjne placówek 
muzealnych i klimat tamtych czasów, a także ludzi z tym związanych i ciekawsze wydarzenia, któ
re miały miejsce. Nie jest to jednak obowiązujący schemat, bo wszystko jest uzależnione od ilości i 
jakości pozyskanych dokumentów. Terytorialnie obejmujemy muzea dawnej Prowincji Pomorskiej 
oraz te, które po II wojnie znalazły się w granicach tzw. Pomorza Środkowego (Człuchów, Wałcz, 
Złotów), obejmującego umownie teren byłego województwa koszalińskiego (do czasów reorganiza
cji administracyjnej kraju w 1975 r.). Sieć niemieckiego muzealnictwa pomorskiego była niegdyś bar
dzo gęsta. W każdej siedzibie powiatu, a nieraz i w większych miasteczkach lub szkołach znajdowa
ły się regionalne Heimatmusea podlegające Starostwu bądź Magistratowi lub społecznie działającym 
Towarzystwom Regionalnym.

POWSTAWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH NA POMORZU

Otaczanie się przedmiotami zbytku, cennymi okazami i wyrobami ze szlachetnych kruszców było 
przywilejem i dążeniem każdego z władców feudalnych. Książęta Pomorza Zachodniego, poczyna
jąc od Bogusława X, starali się utrzymać dwór na odpowiednim poziomie według przykładów rene
sansowej Europy. Bogate wyposażenie wnętrz i zastawy stołowe przedstawiały wysoki poziom arty
styczny i konieczne były dla nadania dworom panującym odpowiedniej reprezentacji. Chociaż licz
na rodzina Gryfitów, przez podziały i ustalone dożywocie dla wdów, obciążała poważnie dochody 
skarbca, to jednak dążenie do okazałości i wystawności panowało na wszystkich dworach tej licznej 
dynastii. Bogate stroje i futra, srebra i ozdoby przywiezione przez Annę Jagiellonkę w posagu na 
nowo zbudowany dwór Bogusława X w Szczecinie (1491 r.) wywołały wielki zachwyt. Wielkie gobe
liny w liczbie około 50 sztuk służyły nie tylko do ozdoby, ale i osłony ścian w zimnych i wilgotnych 
komnatach zamkowych. Dzieła sztuki w tym czasie były na ogół rzadkością i z zasady znajdowały 
się w posiadaniu osób znaczących, podróżujących po świecie. Oprócz dworów i zamków, również 
ratusze miejskie, przez setki lat, przechowywały cenne zabytki ze srebra i cyny, dokumenty i dyplo
my miejskie, jednak w czasach wojen i pożarów najczęściej te budowle były niszczone i grabione.

W drugiej połowie XVI w. na dworach i w pałacach bogatych książąt pomorskich panowała moda 
na gromadzenie różnych curiozów, a osobiste zainteresowania niektórych książąt służyły pomnaża
niu zasobów drogocennego wyposażenia. Kupowano głównie obrazy, rzeźby, sztychy, broń i ozdoby. 
Sam cesarz niemiecki Rudolf II dawał dobry przykład kupując dzieła Dürera i malarzy hiszpańskich.
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Pierwszym księciem Pomorza Zachodniego, który zaczął kolekcjonować zabytki był Filip II, syn 
Bogusława XIII. Otrzymał on staranne wykształcenie humanistyczne, piastując nawet tytularną god
ność rektora akademii w Rostocku (1594 r.). Opanowany manią kolekcjonowania od wczesnej mło
dości odbył wiele podróży po Europie, w rezultacie czego polecił zbudować na zamku szczecińskim, 
dla własnej chwały i pamięci, specjalną kunstkamerę przeznaczoną na antyki, rzeźby, obrazy i różne 
„rarytasy” epoki. Kierował on też sprowadzeniem głównego trofeum tego gabinetu, tzw. kunstschranku 
demonstrującego cały dorobek artystyczny epoki. Głównymi składnikami tej „szafy” były wyroby 
augsburskiego rzemiosła. Filip II założył też w 1604 r. własną bibliotekę. Pomagał mu w tym wydat
nie augsburski patrycjusz Filip Heinhofer, z którym korespondował w sprawach politycznych i za
gadnieniach sztuki.

Zamiary jego zostały urzeczywistnione w 1619 r., ale sam Filip II nie doczekał się otwarcia tego 
„mauzoleum”. Po jego śmierci w 1618 r. zbiory zostały roztrwonione, a budynek mieszczący kunst
kamerę przebudowany. Najcenniejszą pamiątką po księciu Filipie II jest mapa Pomorza Zachodnie
go wykonana na jego polecenie przez prof. Uniwersytetu w Rostocku - Eilharda Lubinusa w latach 
1610-1618. Temu księciu zawdzięczają archeolodzy pierwszą wzmiankę wraz z rysunkiem o skar
bie ozdób łużyckich z Żydowa (woj. koszalińskie) z 1617 r., znajdującą się w Visirungs-buch księcia 
Filipa II2. Następna informacja o badaniach archeologicznych na Pomorzu pochodzi z 1770 r. i do
tyczy pastora Juliusza Segebauma (Filiusa), który przeprowadził badania na cmentarzysku łużyc
kim z IV okresu epoki brązu w Pęzinie k. Starogardu Szczecińskiego3.

W czasach późniejszych badaniami i przechowywaniem zabytków zajmowali się różni majętni 
panowie pomorscy, wśród których m.in. należy wymienić Fryderyka Wilhelma von Osten (1721— 
1786). Zachęcony przez szwagra - burmistrza Szczecina - Macieja von Liebenow, zebrał na zamku 
w Płotach okazałą kolekcję druków, rękopisów, rycin, obrazów, monet i medali. Zbiory te do cza
sów ostatniej wojny były stale powiększane i wykorzystywane przez uczonych. Podobnie również 
właściciele pałacu Borcków w Starogardzie pod Reskiem zgromadzili sporo zabytków z różnych epok, 
a jeden z nich - Henryk Adrian von Borek (1715-1788) prowadził dziennik, w którym rejestrował i 
rysował pozyskiwane zbiory4.

Szczególne zasługi w badaniach nad zabytkami pomorskimi położył Franz Kugler, który wędru
jąc po całym Pomorzu opracował dzieje sztuki Pomorza5. Domagał się on stworzenia przez muzeum 
azylu dla sztuki gdzie zostałaby ona zachowana dla przyszłych pokoleń. Wyobrażał sobie muzeum 
jako placówkę, która spełnia zadania naukowe i edukacyjne. Niezwykle trafna ocena roli i zadań 
muzeów!

Po okresie kolekcjonerstwa prywatnego w XVII i XVIII w. zaczęła dojrzewać idea muzealnictwa 
nowoczesnego w wieku XIX. Wielu artystów i miłośników sztuki wyrażało, jakże słuszną opinię, że 
kształcenie smaku artystycznego jest sprawą narodową. Pewną dojrzałość osiągnęły te idee w la
tach 1806-1807, w czasie kryzysu (upadku) politycznego Prus. W okresie trwających wojen napole
ońskich zwracano przede wszystkim uwagę na zachowanie tradycji i zwyczajów rodzimych. Kulty
wowanie tych obyczajów stało się niemal cechą narodową. Starano się zainteresować społeczeństwo 
najbliższym otoczeniem i stworzyć poczucie więzi z miejscem urodzenia. Uważano powszechnie, że 
prywatna „Ojczyzna duchowa”, która tkwi w każdym człowieku jest niezbędna dla zachowania toż
samości narodowej. Znany pisarz i filozof tamtych czasów Johann Wolfgang von Goethe zwrócił się 
w latach 1814-1815 do rządów państw niemieckich i wolnych miast, by zakładały muzea regional
ne. Proponował umieszczać w dziale przyrodniczym minerały, florę i faunę pochodzące z najbliższych 
okolic. Udzielał też całego szeregu wskazówek dotyczących organizacji zbieractwa pisząc, że „...za
daniem tych muzeów jest podnieść wykształcenie ludu, wzmocnić je i rozszerzyć, by duch nie zmarniał, 
a był zawsze świeży i wesoły”6. Zaangażowanie wielkiego klasyka w archeologię poszło nawet tak da
leko, że nadzorował wykonanie odlewów ozdób brązowych, tzw. nagolenników metodą na „wosk 
tracony”, aby sprawdzić trudną sztukę wytwórców metalurgicznych z końca epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza (650-500 przed n.e.)7.
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Dnia 15 VI 1824 r., na cześć Apostola Pomorzan biskupa Ottona z Bambergu, z inicjatywy Nad- 
prezydenta Prowincji dr Sacka, utworzono w Szczecinie Towarzystwo Pomorskiej Historii i Staro
żytności (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde). W statucie Towarzystwa 
krystalizuje się pojęcie zabytku i idea ich gromadzenia. Za tym przykładem powstają w wielu mia
stach Pomorza lokalne towarzystwa historyczne i krajoznawcze, które propagują zbieractwo i orga
nizują miejscowe muzea. Generalnym ich przesianiem było tworzenie atmosfery poszanowania dla 
tradycji narodowej nie tylko dla ówczesnej społeczności, ale i dla potomnych. Od początku działal
ności zainteresowania członków towarzystwa koncentrowały się na archeologii. Wprowadzono bar
dzo staranną klasyfikację zabytku wraz z jego dokładnym opisem. Mimo, że ta działalność miała 
znamiona bardziej antykwaryczne niż historyczne, to jednak wykorzystując posiadane już obiekty 
zorganizowano w 1826 r. na zamku w Szczecinie pierwszą wystawę. Zbiory kilkakrotnie przenoszo
no z różnych powodów, aż ostatecznie w 1879 r. umieszczone zostały w Wielkim Refektarzu, w połu
dniowym skrzydle zamku szczecińskiego. W 1913 r. powstało w Szczecinie Muzeum Miejskie, któ
rego konserwatorem w 1924 r. został znany archeolog Otto Kunkel, późniejszy dyrektor powołane
go w 1928 r. Muzeum Państwowego w Szczecinie (Pommersches Landesmuseum).

Pruskie Ministerstwo Kultury interesowało się szczegółowo działalnością Towarzystwa Starożyt
ności, zabezpieczeniem i wartością gromadzonych przez nie zbiorów oraz warunkami finansowymi. 
Już wówczas zdawano sobie sprawę, że zabytki archeologiczne nie dają się wyceniać w kategoriach 
finansowych.

Dla publikowania odkryć i informacji historycznych ukazał się w 1831 r. pierwszy tom „Balti
sche Studien" wychodzący nieprzerwanie do 1886 (Alte Folge). Od 1887 r. informacje o nabytkach 
Towarzystwa Starożytności Pomorskich ogłaszano w miesięczniku „Monatsblätter”.

W drugiej połowie XIX w. wraz z rozpoczęciem na szeroką skalę badań historycznych, gdzie 
znalazło się miejsce także na wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie Niemiec i na świę
cie, również i na Pomorzu elita intelektualna zaczęła interesować się odkryciami. Jednym z pierw
szych był słynny patolog pomorski Rudolf Virchow, który prowadził i opisywał różnorodne wykopa
liska, m.in. na terenie dawnego powiatu świdwińskiego, szczecineckiego, nowogardzkiego i innych. 
Ten światowej sławy biolog i twórca patologii komórkowej, urodzony w Świdwinie (1821 r.), a po
bierający pierwsze nauki w szkole średniej w Koszalinie (1839 r.), zajmował się nie tylko medycyną 
i antropologią, ale również historią Pomorza, zwłaszcza dziejami swoich okolic rodzinnych. Osobi
ście prowadził badania wykopaliskowe na terenie osady palowej i grodziska wczesnośredniowiecz
nego w Boninie k. Koszalina nad jeziorem Lubiatowskim. Niezapomniany jest jego udział w ekspe
dycji archeologicznej Schliemanna w Troi. Jego portret zdobił ekspozycję historyczną w Heimat
museum w Koszalinie przygotowaną w 1919 roku.

Powstające w końcu XIX i na początku XX w. kolekcje (Sammlungen), w momencie rozpoczęcia 
działalności wystawienniczej, zaczęto nazywać muzeami. Wystawy zachowywały jeszcze tradycyjny 
charakter prezentacji zbiorów na zasadzie otwartych magazynów, służących do badań, jedynie mar
ginalnie udostępnianych zwiedzającym. Kolekcje powstawały najczęściej z inicjatywy Towarzystw 
Regionalnych (Verein für Heimatschutz und Heimatpflege) i mieściły się w kilku szafach na koryta
rzach szkół lub urzędów powiatowych czy miejskich. Wszystko zależało od kilku zaangażowanych 
„miłośników starożytności”, a także od władz lokalnych różnie podchodzących do tego zagadnienia. 
Z zasady pierwszą pomocą urzędników było przydzielanie lokalu dla powstającego Towarzystwa 
Regionalnego.

Pionierem kolekcjonerstwa, a można nawet powiedzieć, że muzealnictwa na Pomorzu był ama
tor w tej dziedzinie, emerytowany mjr pruski Fryderyk Wilhelm Kasiski - urodzony w 1805 r. w 
Człuchowie, zmarły w 1881 r. w Szczecinku - autor pierwszej w dziejach książki o tajnym piśmie i 
sztuce jego rozwiązywania. Znalezienie odpowiedzi na rozwiązywanie szyfrów wieloalfabetycznych 
utorowało drogę współczesnej kryptologii. To jego praca była podstawową wiedzą dla twórców przy
szłej Enigmy8. Nieco zrażony jak na owe czasy (1863 r.) brakiem szerszego zainteresowania swoim 
odkryciem, osiadł w Szczecinku i zajął się prahistorią i antropologią. Jako członek Towarzystwa Przy
rodniczego w Gdańsku przebadał pod kątem archeologicznym, w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia,
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tereny byłego powiatu szczecineckiego, czluchowskiego i częściowo chojnickiego. Ukoronowaniem 
jego osiągnięć na tym polu było wydanie w 1881 r. (pośmiertnie) pracy o zabytkach archeologicz
nych, które skartografował9. Ze zgromadzonych przez siebie zbiorów F.W. Kasiski zorganizował w 
1866 r. wielką wystawę muzealną w pomieszczeniach komendatury wojskowej okręgu szczecinec
kiego (rye. 1).

Rye. 1. Szczecinek, woj. koszalińskie. Zbrojownia z XIX w., ul. Kościuszki 23. Miejsce wystawy archeologicznej 
F.W. Kasiskiego w latach 1866-1875. Stan obecny. Repr. I. Łukjaniuk, wg J. Dudzia.

Zgromadzenie i wyeksponowanie w krótkim czasie ponad 700 zabytków archeologicznych było, 
jak na owe czasy, wydarzeniem bez precedensu na całym Pomorzu Zachodnim. Po śmierci F.W. 
Kasiskiego jego cenna inicjatywa została zaprzepaszczona; nie znalazł się nikt, kto by zabezpieczył 
zbiory, aby mogły pozostać na terenie, skąd pochodziły. Już po zlikwidowaniu wystawy w 1875 r. 
władze miejskie zaczęły wyprzedawać zabytki. Z bogatej kolekcji muzealiów aż 546 eksponatów ar
cheologicznych przejęło w 1878 r. Muzeum Etnologiczne w Berlinie, a resztę Muzeum Prowincjo
nalne w Szczecinie10.

MUZEA REGIONALNE

Powstawanie pomorskich muzeów regionalnych przypada głównie na lata 1910-1930. Najwięk
sze jednak nasilenie lub ich reaktywowanie następuje po I wojnie światowej. Klęska militarna Nie
miec osłabiła dotychczasowy patos jaki istniał w społeczeństwie dla bohaterów Vaterlandu a spowo
dowała, że zaczęto zastanawiać się nad spuścizną historyczną minionych pokoleń. W atmosferze wy
rzeczeń spowodowanych przegraną wojną i związanych z tym trudności gospodarczych (inflacja) 
próbowano w społeczeństwie umacniać ducha narodowego i pielęgnować tradycje historyczne. Za
istniał klimat, aby powstawały Towarzystwa Regionalne o upodobaniach historycznych i przyrodni
czych, które miały kształtować w społeczeństwie pojęcie Heimatu, czyli „małej Ojczyzny”. Towarzy
stwa te miały głównie za zadanie tworzyć muzea regionalne, w których kładziono by nacisk na zbie
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ranie i eksponowanie zabytków archeologicznych i przyrodniczych. Na te lata bowiem przypada żywe 
zainteresowanie się młodą nauką - archeologią - i wykorzystywanie jej do celów politycznych.

Muzea miały stać się centrami wszelkich dążeń do ochrony regionalizmu, ochrony zabytków i 
kształtowania w tym duchu społeczności lokalnych. Co miejscowe i regionalne winno być wyekspo
nowane na miejscu i służyć głównie młodemu pokoleniu w poznawaniu tradycji swojej, najmniejszej 
nawet miejscowości. Oczywiście, te wszystkie racje w późniejszym czasie nie były wolne od myśli 
szowinistycznych czy skrajnie nacjonalistycznych. Staraniem ludzi rozmiłowanych w starożytnościach, 
wrażliwych na piękno natury i różnorodne osobliwości regionalne z dziedziny sztuki, historii, przy
rody czy też architektury, powstają muzea prawie w każdym ówczesnym powiecie. Oprócz tego znaj
dują się także w niektórych miastach zbiory prywatne, głównie skamielin, owadów, ptaków czy też 
zabytków orientalnych. Wiele z nich stanie się zalążkami pierwszych muzeów. W powstawaniu 
muzeów wielką pomocą służyło ówczesne Muzeum Prowincjonalne w Szczecinie z jego naczelnym 
konserwatorem dr Otto Kunklem, który pisał w regionalnych Heimatkalendrach jak pozyskiwać 
zbiory i przekonywać ludzi do gromadzenia starożytności, które są dziedzictwem pokoleń. W okre
sie przygotowawczym do organizującego się muzeum w Lęborku w 1922 r. pisze: „Szanujcie to co z 
przeszłości, której jesteśmy dziećmi. Kto sobie to uzmysłowi nie będzie obcy światu, lecz będzie jeszcze 
bardziej odpowiedzialnie zmierzać w przyszłość. Co jeszcze pozostało z pomników przeszłości, chrońcie 
w muzeum, gdzie będą one przywrócone życiu. W ten sposób każdy służy nauce i badaniom regionu a 
potomni będą wam wdzięczni tak długo jak słowo ojczyzna nie zaginie, i to jest najsilniejsza forteca 
pogranicza

Powiat lęborski leżał na pograniczu z Polską i stąd ta troska o wychowanie w duchu narodowym 
społeczeństwa niemieckiego. Niemieckie Ministerstwo Kultury i Oświaty popierało mocno wszel
kie dążenia do tworzenia muzeów regionalnych wychodzące zazwyczaj z inicjatyw oddolnych, z grona 
tzw. miłośników regionu. Jeden z dyrektorów departamentu w Ministerstwie Kultury i Oświaty w 
Berlinie w 1926 r. na spotkaniu regionalistów wypowiadał się, że „... muzea regionalne mają być bi
ciem serca, z którego mają otrzymywać impulsy wszelkie dążenia do ochrony regionu”.

Organizujące się muzea regionalne miały być także placówkami oświatowymi, służącymi głów
nie szkołom w umacnianiu ducha narodowego młodzieży. Środki finansowe subwencjonowane były 
przez państwo, samorządy miejskie lub towarzystwa regionalne, staraniem których powoływane były 
najczęściej do życia. Najczęstszymi pomieszczeniami wykorzystywanymi na muzea były budynki 
starostwa, ratusze, zamki pokrzyżackie, bramy miejskie i szkoły. Kierownictwo nad placówkami spra
wowały społecznie zarządy towarzystw regionalnych, w imieniu których zarządzał przewodniczący 
lub sekretarz, albo zmieniający się nauczyciele miejscowej szkoły - oczywiście społecznie. Nauczy
ciele przy pomocy dzieci gromadzili w szkole różne stare przedmioty, przydatne przy prowadzeniu 
nauki historii regionalnej.

Wielką pomoc w powstawaniu zbiorów muzealnych odegrali społeczni opiekunowie muzealni 
powoływani przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Działali oni na podstawie ogło
szonego przez Pomorskie Towarzystwo Historii i Starożytności w 1888 r. regulaminu opiekunów 
zabytków. Postępowanie z zabytkami archeologicznymi, najwcześniej gromadzonymi w muzeach, 
regulowała Ustawa o Wykopaliskach (Ausgrabungsgesetz) z dnia 26 III 1914 r. działająca na podsta
wie rozporządzeń wykonawczych, wydanych dopiero dnia 30 III 1920 r. Nie zgłoszenie zabytku do 
dnia następnego karane było grzywną do 150 RM, a celowe zniszczenie nawet do 10.000 RM lub 
karą aresztu12. Ciekawe czy te, dość drastyczne sankcje, były przestrzegane?

Między muzeami istniała na Pomorzu Zachodnim zorganizowana współpraca w dokształcaniu 
pracowników, zaplanowana na 10 lat z góry. Corocznie odbywały się konferencje robocze w poszcze
gólnych muzeach poświęcone sposobom pozyskiwania zabytków, inwentaryzacji stanowisk arche
ologicznych w terenie, metodom konserwacji, planom finansowym, a także różnym nowinkom w 
zakresie dokumentowania zbiorów. Na drugiej konferencji pomorskiej w Słupsku w 1925 r. omawia
no rolę i uprawnienia tych muzeów w stosunku do Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie. Wyja
śniono przedstawicielom muzeów, iż w zakresie gromadzenia zbiorów są niezależne i ze strony mu
zeum nadrzędnego nie grozi im żadna konkurencja. Na kolejnej konferencji w 1928 r., również w
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Słupsku, poświęconej m.in. sprawom konserwacji drewna, kierownicy i konserwatorzy licytowali 
się jaki jest środek lepszy do zwalczania kołatka: nafta, olejek kamforowy lub bursztynowy, czy też 
kwas pruski. Wszystkich zaszokował interesujący sposób na zwalczanie kołatka jaki przedstawił dr 
0. Kunkel ze Szczecina, który na podstawie swoich doświadczeń, zalecił ustawianie na „chorym” 
zabytku budzika, którego natarczywe dzwonienie ma wypędzać owady?! Od 1926 r. działalność or
ganizacyjna muzeów pomorskich spoczywała w rękach zarządu pod nazwą „Wspólnota Robocza Mu
zeów Pomorskich” (Arbeitsgemeinschaft Pommerscher Museen), który stanowił oddział D „Niemiec
kiego Związku Muzeów”. Muzea te powoli zostały zaakceptowane przez opinię społeczną i naukę 
wnosząc wiele wartościowych elementów do rozwoju regionalizmu pomorskiego.

Na obszarze od Szczecina po Lębork na wschodzie i do Piły na południu istniało za czasów nie
mieckich 28 muzeów regionalnych o różnym stopniu działalności13. Oprócz muzeów miejskich i po
wiatowych powstają na Pomorzu muzea wiejskie, np. Laski, b. pow. Kamień Pomorski i Wierzbno, 
b. pow. Pyrzyce, a także muzea szkolne, np. Walcz czy też Pyrzyce. Przed samą II wojną światową 
zbiory w większości muzeów regionalnych (głównie archeologiczne) zostały zainwentaryzowane przy 
pomocy muzeum w Szczecinie. Wszystkie te placówki, pomimo odrębności i samodzielności, były 
nadzorowane najpierw przez Prowincjonalne, a od 1928 r. przez Państwowe Muzeum w Szczecinie 
(Pommersches Landesmuseums). Dyrektorem tego muzeum od 1928 do 1945 r. był prof, dr Otto 
Kunkel znany i ceniony archeolog, zmarły w 1984 r. w Niemczech. O czasach brunatnego terroru 
w latach 1933-1945 wypowiadał się: „... totalitarne rządy degradują historię do niewolnicy ideologii".

Tylko na Pomorzu Środkowym (teren woj. koszalińskiego do 1975 r.) działało przed II wojną 
światową 14 muzeów regionalnych, z tym że w Kołobrzegu były 3 budynki muzealne o różnym upro- 
fllowaniu, podlegające Muzeum Miejskiemu. Muzea podlegały starostwom lub magistratom, niektóre 
zarządom szkolnym. Istniało muzeum w Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Człuchowie, Darłowie, 
Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Lęborku, Miastku, Słupsku, Szczecinku, Wałczu i 
Złotowie. Do dzisiaj kilka z nich nie istnieje, a te które po wojnie reaktywowały swoją działalność, 
opierały swoje zbiory na zabytkach z dawnych Heimatmuseów. Inne natomiast organizujące się 
później, powstawały od początku, bowiem ich zabytki „rozrzuciła” zawierucha wojenna lub powojen
ny szaber i ogólny bałagan. Spróbujemy zrekonstruować historię wszystkich placówek muzealnych 
na Pomorzu Środkowym, chociaż nie bez trudności, bo wraz ze zniszczonymi zbiorami przepadła 
także istotna dokumentacja muzealna. Sądzę, że jeszcze z czasem uda się pewne luki uzupełnić, kiedy 
pozna się zasoby muzeów niemieckich. Dzieje muzeów przedstawimy alfabetycznie według miejsco
wości.

BIAŁOGARD

Nie istniejące od 45 lat muzeum w Białogardzie było niegdyś jednym z lepiej zorganizowanych 
muzeów regionalnych w dawnej pruskiej Prowincji Pomorskiej, a po II wojnie światowej na terenie 
Pomorza Zachodniego. Jego początki związane są z powstaniem w Białogardzie Towarzystwa Histo
rii i Wiedzy o Regionie (Verein für Geschichte und Heimat-Kunde)14, które później nazywało się po 
prostu Towarzystwem Historycznym i Krajoznawczym. Ukonstytuowało się ono na pierwszym wal
nym zebraniu 10 XI 1921 r. i liczyło już wtedy ponad 100 członków skupiając głównie nauczycieli, 
urzędników, właścicieli ziemskich i co światlejszych rzemieślników z Białogardu, Połczyna-Zdroju, 
Tychowa 1 innych większych miejscowości w powiecie.

Towarzystwo opracowało statut i stworzyło podstawy dla swej działalności przewidziane na co 
najmniej 20 lat. Jego najważniejszym zadaniem miało być „... założenie i utrzymanie muzeum regio
nalnego w Białogardzie dla gromadzenia i wystawiania starożytności regionalnych i ważnych wyrobów 
z Ziemi Bialogardzkiej"15. Do pierwszego zarządu złożonego z 12 członków należeli m.in.: dyrektor 
liceum żeńskiego w Białogardzie dr Herman Claus, sekretarz miejski dr Gustaw Ristow, sędzia dr 
von Rössler, burmistrz dr Trieschmann, księgarz Wahrendorff, właściciel majątku w Tychowie hr. 
von Kleist-Retzow, kierownik szkoły Karl Klemz, nauczyciel R. Maske i właściciel drukarni Rojahn,
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obaj z Połczyna-Zdroju. Byli oni najbardziej aktywni w pierwszym okresie organizacyjnym towarzy
stwa i początkach tworzenia muzeum regionalnego.

Myśl powołania muzeum została rzucona już kilka lat wcześniej przez ówczesnego burmistrza 
Białogardu dr. Trieschmanna uzasadniającego, że placówka taka jest potrzebna dla wypełniania waż
nego zadania w krzewieniu patriotyzmu lokalnego i narodowego, podtrzymywaniu tradycji rodzin
nych nie tylko u współczesnych, ale i dalszych pokoleń. Jego inicjatywę zaakceptowało Towarzy
stwo Historii Regionu. Rozpoczęto starania u władz powiatowych o dotacje finansowe i pomieszcze
nia dla przyszłego muzeum. Na początek starostwo i magistrat w Białogardzie przyznały po 30 tys. 
marek na przebudowę wnętrza zabytkowej, XFV w. Wysokiej Bramy na cele muzealne. Po jej zaadop
towaniu przekazano obiekt, tylko za roczną opłatę czynszu, pod zarząd Towarzystwa Regionalnego, 
które miało zorganizować i utrzymać muzeum16.

Od samego początku rozwinięto szeroką akcje propagandową w sprawie przekazywania zabyt
ków do muzeum w formie darów i depozytów, które od wielu lat były zbierane i przechowywane 
głównie w szkołach wiejskich, okolicznych majątkach, w starostwie i magistracie, a także u osób 
prywatnych. O jej wynikach informowano w sprawozdaniach zamieszczanych w miesięczniku To
warzystwa „Aus dem Lande Belgard”, wychodzącym od 1921 r. Ustalono, że prawo własności bę
dzie potwierdzane na życzenie depozytariusza. W gazecie ogłaszano również, że wszelkie dary, de
pozyty i zgłoszenia o odkryciach przyjmuje nauczyciel gimnazjalny Paul Schultze w każdą niedzielę 
od godziny 11.00 do 12.00. Wspomniany wyżej nauczyciel, jak również dyrektor liceum dr H. Claus 
zajęli się stroną organizacyjną muzeum i byli jego opiekunami. To właśnie ich nazwiska widnieją 
najczęściej na wielu informacjach archiwalnych, sprawozdaniach i publikacjach o odkryciach arche
ologicznych w prasie lokalnej. W założeniu organizacyjnym muzeum postanowiono, że będzie to 
placówka wielodziałowa o zasięgu regionalnym z wyodrębnieniem działów: archeologiczno-historycz- 
nego, przyrodniczego i geologiczno-geograflcznego, później rozbudowywanych na „kąciki ekspozy
cyjne”, „gabinety” lub „pokoje” o różnych specjalnościach. Miały one prezentować historię, przyro
dę i kulturę ziemi bialogardzkiej. Pomimo, że nie stanowiła ona wydzielonej kulturowo jednostki 
geograficznej, jak np. ziemia pyrzycka, to jednak postanowiono zbierać materiały pochodzące z cza
sów osiedlania się tutaj człowieka i jego egzystencji, aby na tym przykładzie przedstawić rozwój 
Pomorza. Propagowanie wszystkiego co wiąże się z określonym regionem, czyli terenem pojmowa
nym jako „mała Ojczyzna”, było niezwykle silnie podkreślone. We wstępie do pierwszego numeru 
miesięcznika „Aus dem Lande Belgard” z 5 IX 1921 r. G. Ristow - autor informacji o muzeum - przy
tacza jakże znamienny wiersz:17

„Ojczyzna... jest jedna perła w bogatym skarbcu słów naszego języka. Całe słoneczne wnętrze, cała 
bliskość naszej istoty, to trwanie w miejscu, ta gorąca miłość do ziemi, która nam jest przyrodzona, to 
wszystko spływa w tym małym słowie! Ojczyzna! Wzdychanie i nostalgia, miłość matczyna i wieczornych 
dzwonów brzmienie, tak nas owiewa, gdy ten wyraz nasz słuch poruszy. (August Trinius).

MUZEUM W WYSOKIEJ BRAMIE 1924-1935

Uroczystości otwarcia muzeum w Białogardzie (Heimatmuseum in Belgard) i udostępnienia go 
społeczeństwu odbyły się 26 X 1924 roku. Otwierając placówkę dr H. Claus, założyciel i opiekun 
muzeum, powiedział: „Muzeum powinno być czynnikiem kulturotwórczym w Ziemi Bialogardzkiej i 
miejscem promieniowania miłości do regionu”. Zbiory podzielone zostały na poszczególne sale, a ściślej 
na kąciki tematyczne, wyeksponowane w sposób możliwie najbardziej dydaktyczny na ile pozwalała 
na to ciasnota pomieszczeń Wysokiej Bramy (ryc. 2).
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Rye. 2. Białogard - Brama Wysoka, zwana również Połczyńską. Siedziba Muzeum Regionalnego w latach 1924- 
1935. Lata 80. XX w. Fot. Archiwum.

Szczególnie cenne zabytki znajdowały się w dziale prahistorycznym. Od wielu bowiem lat zain
teresowanie zbieractwem w terenie przejawiali głównie nauczyciele w szkołach. Przy pomocy dzie
ci gromadzili znaleziska archeologiczne i inne stare przedmioty. Na wystawie, oprócz toporków i 
siekierek z młodszej epoki kamienia, okazale prezentowały się naczynia kultury ceramiki sznuro
wej z Domacyna oraz fragment pięknie zdobionego pucharu z Czarnowęsów czy też ułamki zdobio
nych naczyń z Wielawina k. Grzmiącej, znalezisk kultury pucharów lejkowatych o znaczeniu ponadre
gionalnym. Epoka brązu prezentowana była precyzyjnymi ozdobami, w tym szczególnie szpilami 
brązowymi importowanymi z Łużyc, a wczesna epoka żelazna popielnicami z grobów skrzynkowych 
z Rąbina, Lipia, Modrolasu, Tychowa, Dobrowa i z Grzmiącej, gdzie w lipcu 1924 r. odkryto niezwy
kle interesującą konstrukcję grobu skrzynkowego z urnami18. Grób ten zrekonstruowano i ustawio
no w parku na terenie bialogardzkiego gimnazjum.

W odniesieniu do popielnic, niemieccy komentatorzy wystawy podkreślali, że... „piękne naczy
nia, zdobione niekiedy wyborażeniami twarzy ludzkiej na szyjce, są świadkami wschodnioniemieckiego 
osadnictwa i wczesnogermańskiej kultury". Raczej tendencyjnie przedstawiono zabytki z okresu wen- 
dyjskiego (słowiańskiego), pochodzące głównie z odkryć przypadkowych na terenie grodziska w Bia
łogardzie (skorupy, żarna). Porównywano „prymitywizm” ornamentu wendyjskiego na naczyniach 
z ozdobami i wyrobami z epoki brązu przypisywanymi plemionom protogermańskim. Takiemu sa
memu porównaniu poddano skromne monety wczesnośredniowieczne z monetami rzymskimi i nie
mieckimi19. Zbiór numizmatyczny w muzeum białogardzkim byl dosyć pokaźny. W roku 1927 znacz
nie się powiększył o kolekcję monet pomorskich wielu miast hanzeatyckich ze skarbu, jaki odkryto 
na polu pod Tychówkiem. Na pomorskich monetach z XVII w. można było odczytać hasło łacińskie
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księcia Filipa Juliusza (1592-1625). - Rób rzetelnie i bój się nikogo. W 1928 r. muzeum otrzymało od 
Towarzystwa Archeologicznego w Szczecinie kolekcję dubletów wielu monet pomorskich, które były 
darem A. Stubenraucha - kustosza tego Towarzystwa.

Połączenie historii lokalnej z ponadregionalną prezentowała część ekspozycji w dziale historycz
nym przedstawiającym Białogard w okresie wojny 30-letniej. Za scenariusz posłużyła wydana przez 
sekretarza miejskiego G. Ristowa książeczka pt. Białogard w wojnie 30-letniej. Zgromadzono tutaj 
odpisy dyplomów odnoszących się do kosztów kwaterunku i wyżywienia wojsk cesarskich i szwedz
kich z tego okresu. Najważniejszymi w tym dziale były Księgi Miejskie zachowane w oryginale. W 
jednej ujęto wszystkie sprzedaże gruntów miejskich od 1611 do 1634 r. z widoczną luką w zapisach 
w latach 1627-1630, kiedy to Białogard poniósł ciężkie straty wojenne. Inna Księga Miejska zawiera
ła sprzedaż gruntów miejskich od 1407 do 1609 roku. Najstarsza część do 1488 r. napisana była po 
łacinie, późniejsza do 1579 r. plattdeutschem (dialekt dolnoniemiecki), następne zapisy są już w ję
zyku niemieckim. Pewnym uzupełnieniem dla tego okresu były zbiory Starych statutów, w których 
zestawiono najstarsze przepisy miejskie ogłaszane raz do roku, prawdopodobnie do 1614 r., a po
nadto wykaz radnych do roku 1719. Interesujący druk stanowił stary kopiał, w którym przepisywa
no odpisy przywilejów miejskich od założenia miasta w 1299 do 1601 roku. Oryginalne metryki 
potwierdzające przywileje miejskie z lat 1608, 1618, 1621, 1668,1699 i 1719 wystawiane były w „Po
koju Ratuszowym” stanowiącym jeden z „kącików” działu historycznego.

W „Pokoju Mieszczańskim” na ścianach znajdowały się fotografie, rysunki i kolorowe szkice sta
rych budynków z Białogardu i Połczyna-Zdroju, a głównie: Wysoka Brama w Białogardzie wraz z 
resztkami murów miejskich, zamek w Połczynie-Zdroju, domy klasycystyczne, a także rysunki ko
ściołów wiejskich, dworów, pałaców, m.in. dworu w Redle, Smęcinie i Strachominie oraz domu dol- 
nosaskiego z Lulewic k. Białogardu zbudowanego w 1687 roku. Wśród zabytków na uwagę zasługu
ją kufle i lichtarze cynowe datowane na 1619 i 1703 r., okręt wotywny z Rychówka z 1778 r„ rzeźba 
Jozuego i Kaleba (biblijnych postaci) z XVIII w. oraz glazurowane kafle z pięknie wymodelowanymi 
wieńcami z początków XIX wieku.

W dziale sztuki kościelnej najcenniejszymi eksponatami były figury ewangelistów z XVII w. (1680
r.), gotycka figura św. Anny Samotrzeć z 1600 r. zTyczewa (ryc. 3), obraz Madonny z 1550 r. holen
derskiego malarza Marcela Coffermansa, barokowe figurki aniołków, krucyfiks drewniany i inne 
mniejsze rzeźby oraz naczynia liturgiczne20.

O pracy rzemieślników świadczyły stemple miejscowej farbiarni rzeźbione w drewnie, skrzynia 
barokowa z artystycznie wykonanymi okuciami z żelaza, pieczęć i herb cechu ciesielskiego z po
czątków XIX w. oraz list czeladnika tego cechu z roku 1789 polecający go bractwu ciesielskiemu.

Następny dział muzeum prezentował broń rozwieszoną na ścianach, począwszy od pistoletów 
skałkowych, poprzez strzelby ładowane od przodu i szable francuskie z 1870 roku. Uzupełnienie sta
nowiły mundury i pamiątki po poległych bialogardzianach w wojnie francusko-pruskiej i w I wojnie 
światowej. Z tą najnowszą historią związane były bogato rzeźbione drewniane drzwi u wejścia do 
Muzeum Regionalnego, na których z wbitych kutych gwoździ utworzono gryfa - herb Białogardu, 
a pod nim miecz. Każdy gwóźdź był pamiątką po poległym żołnierzu z tej okolicy. Z czasu I wojny 
światowej pochodziły też aluminiowe monety w nominałach po 200 i 500 marek, a także banknoty 
zastępcze (notgelty) z okresu panującej wtedy inflacji.

Białogardzkie Heimatmuseum, tak jak wszystkie niemieckie muzea gromadziło minerały i ska
mieliny z najbliższych okolic. Dział ten w 1930 r. został uporządkowany i skatalogowany. Kierownik 
muzeum dr H. Claus informował o powiększaniu się tych zbiorów drogą darów i przekazów w arty
kule Z kręgu dziejów ziemi zamieszczonym w nr 19, 20, 21 czasopisma „Aus dem Lande Belgard”. 
Wymienia tam długą listę ofiarodawców z Białogardu i regionu, na czele której figuruje nazwisko 
nauczyciela Rosta z Trzebiatowa, który dostarczył cały zbiór skamielin z wszystkich epok21. Pomni
kiem geologicznym w tym krajobrazie jest olbrzymi głaz polodowcowy w Tychowie, zachowany do 
dzisiaj na cmentarzu katolickim.

Zbiory ornitologiczne regionu przedstawiały wypchane ptactwo z lasów, pół, łąk i wód. Na uwa
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gę zasługują zimorodki i dropie, gatunki będące wtedy w rzadkości, a dzisiaj już niespotykane w 
tych okolicach.

Dzięki operatywności dr. H. Clausa, muzeum otrzymało pod koniec 1926 r. pokój w nowym ma
gistracie (dzisiaj Bank Pomorski), który przeznaczono na archiwum Towarzystwa Historii Regionu, 
a także na książki stanowiące własność muzeum, dokumenty historyczne i mapy, na które nie było 
miejsca w pomieszczeniach Wysokiej Bramy. Postanowiono w związku z tym, że książki będą za 
niewielką opłatą wypożyczane, a uzyskane środki przeznaczane na potrzeby organizacyjne pla
cówki.

Ryc. 3. Białogard - Mu
zeum. Figura św. Anny Samo
trzeć; zdjęcie z 1947 r. Fot. Ar
chiwum muzeum w Koszali
nie.

Poszukiwano również innych możliwości zdobywania środków finansowych. Z inicjatywy dr. H. 
Clausa, przy pomocy młodzieży, zorganizowano przedstawienie o biskupie Ottonie chrystianizują- 
cym Pomorze. Za sprzedane bilety i otrzymaną dotację od Zarządu Powiatowego w wysokości 1200 
marek, muzeum zakupiło w 1928 r. nowe gabloty, szafy na akta, skrzynki na monety i pudełka do 
eksponowania minerałów. Zbiory powiększały się o nowe dary i depozyty. Na dzień 28 VII 1928 r. 
księga inwentarzowa liczyła 830 zabytków. Zwiększyła się również liczba członków Towarzystwa Re-
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gionalnego (Heimatverein), z których zarejestrowanych w tym samym roku 325 członków, aż 275 
pochodziło z Białogardu 22. Towarzystwo zaangażowało się w zbieranie pomorskich pieśni ludowych, 
nazw miejscowości, zamierzało opracować baśnie i legendy ziemi białogardzkiej, a równocześnie 
podjęło działania dla ochrony przyrody i środowiska. Dzięki aktywnym członkom Towarzystwa Re
gionalnego zdobyto w 1928 r. wiele sztuk umundurowania, broni i oporządzenia jeździeckiego pru
skich pułków kawalerii i huzarów.

W ostatnim półroczu 1929 r. wydawnictwo „Gazety Białogardzkiej” przekazało 17 odlewów tło
ków pieczętnych miasta, m.in. 5 pieczęci magistratu, w tym jedną mosiężną z 1787 r., pieczęć admi
nistracyjną miejskiego bractwu pobożnych (piorum corporum), pieczęcie lekarza biednych, urzędu 
kontrolnego na powiat białogardzki, 2 tłoki pieczętne urzędu miar, pieczęć cechu cieśli białogardz- 
kich z 1776 r., pieczęć cechu murarzy z 1805 r. i 1 stempel cechu malarzy. Zawierają one w obwo
dzie tarczy herb Białogardu - gryfa kroczącego po rzece. Wykorzystując zbiór tych pieczęci sekre
tarz miejski G. Ristow opisał w „Gazecie Białogardzkiej” herb miasta.

Utrzymanie i dalszy rozwój muzeum w oparciu tylko o działalność społeczną Towarzystwa Re
gionalnego i sporadyczne dotacje miejskie lub powiatowe było trudne i niepewne. Opiekun muzeum 
dr H. Claus zdawał sobie sprawę, że tylko administrowanie przez władze komunalne może pomóc w 
utrzymaniu muzeum i równocześnie podnieść jego prestiż wśród miejscowego społeczeństwa oraz 
instytucji, które widząc stabilność administracyjną placówki pomogą w finansowaniu różnych przed
sięwzięć. Najbardziej palącą potrzebą stało się uzyskanie większych pomieszczeń dla zbiorów, gdyż 
te w Wysokiej Bramie nie mogły pomieścić ciągle napływających obiektów, zwłaszcza archeologicz
nych z odkrywanych cmentarzysk grobów skrzynkowych. Tym samym małe muzeum przejęło za
dania w zakresie ochrony zabytków w terenie, prowadząc od czasu do czasu archeologiczne prace 
ratownicze. Dr. H. Claus, zdając sobie sprawę z trudności, nie tracił nadziei na rozwiązanie tego pro
blemu pisząc w sprawozdaniu z 12 marca 1930 r., że... „gdzie jest wola tam jest i wyjście” 23.

Białogardzkie Heimatmuseum poszerzyło również swoją działalność merytoryczną organizując 
czasowe wystawy o zasięgu regionalnym. W 1932 r. z okazji wystawy pt. „Z dziejów rzemiosła na
szego regionu” muzeum wzbogaciło się o skrzynie cechowe piekarzy, stolarzy, tokarzy ofiarowane 
przez starszego cechu piekarzy Ruskę. Nabytkiem były również rysunki starego miasta i zabytko
wych elementów architektury Białogardu ofiarowane przez inż. Nohse, a także zdjęcia z początków 
XX w. ulic, parków, rynku i domów użyteczności publicznej, przekazane przez kupca Oschinskiego. 
W tym samym roku Zarząd Towarzystwa Regionalnego został poszerzony o przedstawicieli zawo
dów rzemieślniczych, a także nauczyciela gimnazjalnego Joachima Utecha oraz burmistrza Połczy- 
na-Zdroju - Kroeninga.

Zorganizowano konkurs fotograficzny z nagrodami pt. „ Piękny Białogard”, na który wpłynęło 
300 zdjęć. Nagrody i wyróżnienia zdobywali głównie nauczyciele z miejscowych i okolicznych szkół, 
a także starsza młodzież 24. Ponadto w ramach „Białogardzkich Dni Komunikacji” odbywających się 
od 3-5 DC 1932 r. Towarzystwo Regionalne zorganizowało ze zbiorów muzealnych wystawę krajo
znawczą w budynku Kasy Oszczędności pt. „Białogard kiedyś i dzisiaj”. Scenariusz wystawy opraco
wał dr H. Claus, a jej oprawę artystyczną prof. J. Utech. Ekspozycja zdobyła uznanie w prasie lokal
nej i ponadregionalnej. Organizowano też wystawy wyrobów współczesnych, czego przykładem była 
ekspozycja pt. „Z rzemiosła artystycznego Szczecińskiej Szkoły Zawodowej”, którą przedstawiono w 
muzeum w dniach 23 IV-6 V 1933 roku.

Rok 1932 przyniósł istotne zmiany w zasięgu terytorialnym powiatu białogardzkiego. Połączono 
wówczas (1 VIII 1932) dotychczasowe powiaty: białogardzki i świdwiński, w jeden duży z siedzibą 
władz w Białogardzkie. Przy czym z dotychczasowego powiatu białogardzkiego przekazano dwie 
gminy powiatowi koszalińskiemu, a trzy inne powiatowi drawskiemu. Nowo zorganizowany powiat 
o powierzchni 1635 km kw. obejmował miasta: Białogard, Świdwin i Połczyn-Zdrój oraz 126 gmin 
wiejskich 25. Te zmiany nałożyły również wiele nowych obowiązków na kierownictwo muzeum re
gionalnego w Białogardzie, zwłaszcza w zakresie odległych od Białogardu miejsc penetracji tereno
wych. Towarzystwo Regionalne w Białogardzie patronujące muzeum przejęło również nieliczne zbiory 
świdwińskie, mieszczące się dotychczas w ratuszu w Świdwinie. Były to głównie zabytki i dokumenty
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dotyczące historii miasta z czasów, kiedy Świdwin został spod panowania brandenburskiego wcielo
ny pod władztwo pomorskie (po 1815 r.). Dzięki zabiegom mistrza rzemiosła Hanka z Białogardu, 
radnego Wissmanna i inspektora miejskiego z Połczyna-Zdroju Zimmermanna przekazano także w 
depozyt przedmioty z dawnych cechów miejskich. Przejęto też dosyć bogate zbiory izb szkolnych z 
Kłodzina i Dołganowa, miejscowości leżących dawniej w pow. świdwińskim.

W wyniku tych reorganizacji wzrosła liczba zbiorów w białogardzkim muzeum, których w 1834 
r. zarejestrowano 400826. Tym samym sprawa pomieszczeń muzealnych stała się troską nie tylko 
zarządu Towarzystwa Regionalnego i kierownictwa muzeum, ale również władz powiatowych i miej
skich. W 1935 r. utworzono stowarzyszenie pod nazwą „Związek Muzeum Regionalnego”, w skład 
którego weszli burmistrzowie Białogardu, Świdwina i Połczyna-Zdroju. Ich celem stało się stworze
nie lepszych warunków lokalowych dla muzeum regionalnego w Białogardzie.

MUZEUM W STARYM RATUSZU 1935-1945

Stowarzyszenie przy pomocy finansowej Zarządu Prowincji Pomorskiej zakupiło w Białogardzie 
ratusz z 1847 r., usytuowany przy rynku na Starym Mieście, gdzie na cele muzealne przeznaczono 
7 pomieszczeń na I piętrze i 2 na magazyny (ryc. 4).

Powierzchnia wystawiennicza liczyła 210 m kw. W przeprowadzaniu zbiorów muzealnych w 1935 
r. z niedalekiej Wysokiej Bramy do starego ratusza, w którym do 1926 r. mieściły się jeszcze władze 
magistratu, pomagała wydatnie młodzież z miejscowego gimnazjum żeńskiego. Delikatniejsze za
bytki przewożono ręcznym wózkiem27.

Ekspozycja stała zorganizowana została od nowa pod czujnym okiem dr. H. Clausa i nauczyciela 
Paula Schultze. Od 1936 r. w muzeum został zatrudniony na stałe kancelista D. Wodtke. Zwiększe
nie powierzchni wystawiennicznej pozwoliło wyeksponować wiele dotąd nie pokazywanych zabyt
ków. Wystawa, podzielona teraz na kilka tematów w ramach każdego z czterech ogólnych działów, 
zawierała bardziej przejrzysty podział ujęty w różnorodne podtytuły (izba chłopska, izba tkacka, sta
re rzemiosło, meblarstwo, pamiątki cechowe, krajobraz i gleby, pokój mieszczański, itp.). Zrekon
struowano wystrój, umeblowanie i odzież mieszczańską charakterystyczną dla okresu bidermeie- 
rowskiego. Zwyczaje prawne na wsi prezentowała kluka sołecka ze wsi Zagórzyno, z której przesy
łano po okolicy wszystkie zawiadomienia gminne od 1830 do 1929 roku. W części prahistorycznej 
wyeksponowano w gablocie kobiecy grób szkieletowy z III w. n. e. z Dębczyna wyposażony w zapin
ki brązowe i kolię z paciorków szklanych. We wnęce korytarzowej zrekonstruowano grób skrzyn
kowy kultury pomorskiej z Grzmiącej, a z okresu wendyjskiego (słowiańskiego) wystawiono łódź- 
dłubankę.

Muzeum było otwarte w soboty od godziny 10.00-12.00 oraz w niedzielę od 11.00-12.00. W in
nym czasie można było zwiedzać je po uprzednim zgłoszeniu się u dr. H. Clausa. Udostępniano do 
zwiedzania nie tylko sale wystawowe, ale także magazyny archeologiczne. Małe, niepełne kolekcje 
broni, monet i umundurowania oraz rozkazy, plany i mapy wojskowe związane z historią miasta eks
ponowano w przejściach pomiędzy salami i na korytarzach. Tam też zawieszono pejzaże miasta i 
okolicy, ryciny, akwarele i rysunki oraz obrazy lokalnych malarzy i portrety dostojników pruskich. 
Zbiór rysunków, obrazów i książek, czasopism i dokumentów powiększał się szybko dzięki uczniom 
miejscowego gimnazjum i wykładającemu tam prof. Joachimowi Utechowi, który jako znany malarz 
i rzeźbiarz przekazywał do muzeum swoje, co ciekawsze prace.

Mimo tego, że cenniejsze zabytki z różnych dziedzin przekazywano do Muzeum Państwowego 
w Szczecinie, w zamian za inne zbiory, dublety lub kopie zabytków (np. archeologiczne ozdoby z 
brązu), to i tak Muzeum Regionalne w Białogardzie było w tym czasie jedną z bardziej zasobnych 
placówek tego typu na Pomorzu Zachodnim. Niektórzy obecni żurnaliści niemieccy, dawni miesz
kańcy Białogardu, podają, że zbiór muzealiów w Białogardzie pod koniec wojny liczył 7-8 tys. eks
ponatów. Zadają też pytania - co się z nimi stało po wojnie? Ile ocalało po opanowaniu miasta przez 
wojska sowieckie oraz przewalające się tłumy uchodźców i zwykłych szabrowników 28.
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Rye. 4. Białogard - zabyt
kowy ratusz z 1847 r. Siedziba 
Muzeum Regionalnego w la
tach 1935-1952, stan z lat 70. 
XX w. FoŁ Archiwum.

LOSY POWOJENNE MUZEUM 1945-1952

Miasto Białogard nie zostało zniszczone w wyniku bezpośrednich działań wojennych. Wybrany 
już 8 III 1945 r. tymczasowy polski Zarząd Miasta zaczął organizować życie ludności składającej się 
wtedy głównie z Niemców. Okres ten jednak nie był stabilny. Miasto było plądrowane przez „zwy
cięzców” i zwykłych rabusiów. Pomieszczenia muzeum, tak zresztą jak i inne domy mieszczańskie, 
ogałacane były z cenniejszych przedmiotów. Co w oczach „znalazców” nie przedstawiało wartości 
wymienialnych, było niszczone lub wyrzucane przez okna. Z muzeum poznikały cenniejsze monety, 
zabytki sztuki lub broń, natomiast minerały i zabytki paleontologiczne „walały się po całym rynku”®. 
Zainteresował się nimi przybyły bezpośrednio za frontem inź. Ekstein, który wspólnie z innymi po
zbierał bogate zbiory mineralogiczne i zabezpieczył wstępnie pomieszczenia muzeum. Podobno już 
w czerwcu 1945 r. sale muzealne zostały jako tako uporządkowane30. Odpowiedzialny za to miał być 
kapitan Łukasik (?), który jednak szybko porzucił tę pracę31. Uratowanymi z zawieruchy wojennej 
zbiorami w muzeum zaopiekował się dr Michał Winiarski, pełniący obowiązki referenta kultury i
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sztuki w Urzędzie Powiatowym w Białogardzie. Rozpoczęto penetrację terenu i zwożono, z jeszcze 
nie całkiem rozszabrowanych pałaców i dworów, ocalałe zabytki. W grudniu 1945 r. z Tychowa przy
wieziono 4 obrazy, w tym: obraz T. Axentowicza „Pastuszka”, ponadto „Widok morski z wiatrakiem”, 
„Portret wieśniaka”, „Głowa mnicha” - obrazy szkoły flamandzkiej. Od sołtysa ze wsi Jawory k. Poł- 
czyna-Zdroju przywieziono (12 XII 1945 r.) 6 sztuk broni (fuzje, flinty, garłacze). W tym samym mie
siącu rozpoczęto inwentaryzację i przejmowanie zbiorów prywatnych Joachima Utecha32. W ramach 
porządkowania dokumentów znaleziono i zabezpieczono pokaźny zbiór starodruków, pergaminów, 
ksiąg miejskich i dokumentów cechowych od XV - XIX w., które na czas zbliżającego się frontu zło
żono w piwnicach starostwa w Białogardzie, a które dawniej znajdowały się w bibliotece muzealnej 
i na wystawie w starym ratuszu33. Dokonywano też wypożyczeń eksponatów. Jest informacja, że „dnia 
6 VII 1945 r. wysłano do Poznania drobniejsze zabytki, na wystawę „Zabytki Ziem Zachodnich” 34, 
czy z niej powróciły? - nie wiadomo!

W początkach 1946 r., w ramach zabezpieczania zbiorów muzealnych, część zabytków z daw
nych muzeów regionalnych na Pomorzu Zachodnim, m.in. z Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, 
Stargardu Szczecińskiego, Białogardu, została przewieziona do składnicy zabytków w Referacie 
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Z Białogardu przekazano parę rzeźb drew
nianych, zbiór litografii oraz kilka medali okazjonalnych z XVIII i XIX w. związanych historycznie ze 
Szczecinem. Z Kołobrzegu natomiast (być może z ratusza?) przywieziono wielki żelazny medal wy
dany w 1816 r. przez miasto Berlin na cześć marszałka Gebharda Lebrechta Blüchera - księcia Wahl- 
stattu (1742-1819)35.

Pomimo pobieżnego uporządkowania muzeum biaiogardzkie nie było czynne w tym pierwszym 
okresie. Brak było osoby, która mogłaby zorganizować od nowa ekspozycję i dokonać repolonizacji 
tematycznej zbiorów. Niełatwo było wtedy o fachowców z tego zakresu, a tym bardziej kogoś, kto 
osiedliłby się tak od razu na „rubieżach” Ziem Odzyskanych. W listopadzie 1945 r., poprzez znajo
mości dr. M. Winiarskiego w Stowarzyszeniu Artystów Plastyków w Warszawie, a także z namowy 
ówczesnego prezesa Związku Jana Cybisa, zgodził się podjąć tego zadania artysta plastyk Wojciech 
Sawilski. Przyjechał z Warszawy do Białogardu wraz z rodziną i objął posadę kierownika muzeum, 
zachęcony obietnicą mieszkania w starym ratuszu.

Organizowanie muzeum rozpoczęto od segregacji „papierów”, porządkowania i zabezpieczenia 
księgozbioru przeniesionego do muzeum z liceum żeńskiego, którego pomieszczenia przeznaczono 
na lazaret dla rannych. Książki te jako niemieckie, narażone były wcześniej na niszczenie i palenie. 
Zabytki posegregowano do odpowiednich działów podług dawnego układu niemieckiego. W myśl 
zaleceń Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, nie 
należało rekonstruować muzeów poniemieckich, lecz tworzyć nowe, potwierdzające, przede wszyst
kim zbiorami archeologicznymi, polski rodowód obszarów w nowych granicach państwa36. W prak
tyce sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej. Wyglądem i klimatem wnętrze muzeum przypomi
nało niemieckie Heimatmuseum. Próby przeinterpretowania zabytków ograniczały się w zasadzie 
do zmiany podpisów w gablotach wystawowych z języka niemieckiego na polski.

Subwencje finansowe ze starostwa były skąpe, tak że wiele prac wykonywano bez wynagrodze
nia. Dzięki umiejętnościom plastycznym, kustosz W. Sawilski mógł dodatkowo zarobkować, niejed
nokrotnie przeznaczając drobne kwoty na okazyjnie pozyskiwane zabytki. W muzeum rozpoczęto 
od razu drobne prace remontowe wewnątrz budynku, w piwnicach i na strychu. Walczono o wyeks
mitowanie z piwnicy restauracji, która zorganizowana została w dawnych pomieszczeniach niemiec
kiej „Bierstuby”. Po odzyskaniu ich, muzeum wzbogaciło się dodatkowo o 2 sale na ekspozycje i 
magazyny. Na te przedsięwzięcia wykonano kosztorys na kwotę 97 840 zł i wystąpiono o dotacje do 
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie. Pieniądze spływały bardzo powoli i nieregular
nie po 10, 20 tys. zł miesięcznie. Doktor M. Winiarski przysyłał dokładne wyliczenia kosztów i bła
galne prośby o dofinansowanie prac niezbędnych do otwarcia muzeum. Racje zaistnienia placówki 
muzealnej na Ziemiach Zachodnich uzasadniał bardzo petycko i przekonywująco37. W muzeum w 
trakcie porządkowania zbiorów odnaleziono dokładny katalog minerałów, dzięki któremu kustosz 
W. Sawilski wraz z żoną zidentyfikował bogate zbiory geologiczne. Trwały równocześnie penetracje
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opuszczonych pałaców, dworów, kościołów i zamków, skąd przywożono lub tylko rejestrowano licz
ne zabytki sztuki sakralnej, cechowej i włościańskiej. Muzeum vy Białogardzie pozyskało fragmenty 
stalli z kolegiaty kołobrzeskiej, światowej sławy dzieło Hermana Waltera i gotycki tryptyk św. Jaku
ba z tejże kolegiaty (ryc. 5).

Ryc. 5. Białogard - muzeum. Gotycki tryptyk św. Jakuba z kolegiaty kołobrzeskiej, stan z 1947 r. Fot. Archi
wum muzeum w Koszalinie.

Uratowano też tryptyk ze zniszczonego kościoła w Łasinie k. Koszalina i ołtarz gotycki z miej
scowości Charzyno k. Kołobrzegu. Ze zniszczonego majątku w Stanominie przywieziono kopię ob
razu Madonny Murilla. Wszystkie te przedsięwzięcia wymagały wielu zabiegów administracyjnych 
i transportu, o który wtedy nie było łatwo. Mniejsze zabytki kustosz przynosił w teczce, na plecach 
łub przywoził rowerem.

Rok 1946 był okresem zdobywania i porządkowania zbiorów z myślą o stałej wystawie i otwar
ciu muzeum dla publiczności. Uratowano w tym czasie pokaźny zbiór wyrobów cynowych, porcela
nę, skrzynie posażne, skarbczyki cechowe, piękne kafle piecowe i zestaw matryc do wyrobu tkanin. 
Dokonywano też niekiedy komisyjnego zakupu muzealiów, jak np. obrazu olejnego XVII w. za 6 
tys. złotych, polskiej zbroi husarskiej za 10 tys., a także dodatków do tej zbroi w postaci hełmu hu
sarskiego, grotu kopii i prochownicy miedzianej oraz średniowiecznej halabardy za 6,5 tys. złotych 
(ryc. 6). Krucicę dwustrzałową, na zakup której widnieje rachunek i pokwitowanie odbioru, udało 
się zdobyć podstępem za torebkę cukierków38.

Pod koniec 1946 r. kustosz W. Sawilski dowiedział się od nauczyciela z Rąbina, iż jeden z rolni
ków posiada cenne przedmioty. Na miejscu okazało się, że w domu, zamieszkanym w tym czasie 
przez rolnika z Lubelszczyzny, poprzednio mieszkał niemiecki rolnik, którego brat miał antykwariat 
w Szczecinie. Prawdopodobnie przewiózł on swoje zbiory do brata w Rąbinie, gdy rozpoczęły się 
bombardowania miasta przez aliantów. Obecny gospodarz nie zdawał sobie sprawy jakie to „skar
by” walały się po kątach mieszkania i na strychu. Rolnik marzył o posiadaniu koni, niezbędnych w
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gospodarstwie. Kustosz W. Sawilski poprzez swoje kontakty obiecał mu pomoc w zrealizowaniu 
marzeń (z amerykańskiej pomocy UNRRA). Wówczas gospodarz pokazał kasetkę z numizmatami 
od greckich i rzymskich poczynając, poprzez monety arabskie, krzyżackie, średniowieczne brakte
aty, trojaki Zygmunta III, monety pomorskie, szwedzkie i różne polskie oraz medale. Razem pozy
skano 3905 monet - prawdziwy skarb numizmatyczny39. Na strychu wdeptane w ekskrementy wojsk 
„wyzwoleńczych” rozrzucone były chińskie i japońskie wyroby z laki i porcelany, drzeworyty, figur
ki i malowidła na jedwabiu40. Przywieziono wtedy z Rąbina również wyroby z cyny, meble, obrazy, 
naczynia liturgiczne, świeczniki i stare druki. Razem, oprócz numizmatów, pozyskano 29 obiektów 
o różnej wartości41.

Ryc. 6. Białogard - muzeum. Ekspozycja militariów z 1947 r. Fot. Archiwum muzeum w Koszalinie.

Utworzono wówczas bogaty dział numizmatyczny, meblarski i zbrojownie oraz rozszerzono dział 
„sztuki kościelnej”. Przy pomocy numizmatyka (dyr. Jodkowskiego z Warszawy) monety zostały 
opracowane i zaopatrzone w metryczki. Zabytki orientalne zakonserwowano i wyeksponowano w 
pokoju zatytułowanym „Sztuka Chin i Japonii” (ryc. 7).

Z zamku świdwińskiego i szkól w powiecie przywieziono w tym okresie 59 sztuk starej broni (ryc. 
8), a z majątku w Stanominie zabrano 25 zabytków sztuki dawnej i 28 starodruków. Oprócz tego udało 
się pozyskać 32 rzeźby w granicie i drewnie pozostałe po J. Utechu. W domu zajmowanym przez tego 
artystę, przy ówczesnej ul. Zaolziańskiej 2, zinwentaryzowano ponadto 138 podobnych rzeźb w kamie
niu, drewnie, ceramice. W 1947 r. ponad 70 tych rzeźb przejął referat muzeów i ochrony zabytków 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie42. Po likwidacji muzeum w Białogardzie większość dziel tego 
rzeźbiarza, znanego dziś nie tylko na Pomorzu, trafiła do muzeum w Szczecinie, Koszalinie, Darłowie 
i... zapewne do rąk prywatnych. Wizytujący w sierpniu 1946 r. muzea regionalne na Pomorzu Zachod
nim, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr Ludwik Sawicki, pozytywnie ocenił jakość 
zbiorów muzealnych wBiałogrodzie-botak wtedy brzmiała nazwa miasta43.

W roku 1946 opracowano i zatwierdzono statut Powiatowego Muzeum w Białogardzie, który był 
chyba jednym z pierwszych statutów muzealnych po wojnie na Pomorzu. Określano w nim teren
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działania muzeum, jego cele i zadania. Zapisano, że muzeum jest skarbnicą zabytków, która groma
dzi, zabezpiecza i eksponuje zbiory sztuki i kultury polskiej oraz innych kultur w sensie uzupełnia
jącym. W jednym z paragrafów zaznaczono, iź muzeum jako instytucja naukowa i oświatowa ma 
pogłębiać i poszerzać wiedzę o sztuce i kulturze44. Bardzo ambitne i nowoczesne spojrzenie, w tam
tych czasach, na rolę takiej placówki. W art. 7 statutu przedstawiono strukturę organizacyjną mu
zeum i zaproponowano 10 działów i pracowni, w tym pracownię konserwatorską i warsztaty muzeal
ne, pracownię dydaktyczną i bibliotekę. W rzeczywistości, po przejęciu zabytków z Rąbina i innych 
miejscowości, podzielono je na 12 działów mieszczących się w 11 salach na parterze i na I piętrze 
starego ratusza (przy ul. Wolności 4/5).

Ryc. 7. Białogard - muzeum. Ekspozycja zabytków orientalnych; stan z 1947 r. Fot. Archiwum muzeum w Ko
szalinie.

W sprawozdaniu z 24 V 1947 r., a więc przed otwarciem muzeum, które początkowo miało na
stąpić 15 czerwca, wyliczono następujące działy: 1. sztuka ludowa (ryc. 9). 2. przemysł artystyczny,
3. meblarstwo i sprzęt domowego użytku, 4. zbrojownia, 5. numizmatyka, 6. sztuka kościelna, 7. 
malarstwo i rzeźba, 8. sztuka Chin i Japonii, 9. prahistoria, 10. geologia i przyroda, 11. zabytki ce
chowe, 12. stare rzemiosło45. Odstąpiono więc w praktyce od proponowanego w statucie układu a 
wybrano podział podobny jak w dawnym Heimatmuseum, gdzie układ ekspozycji byl prawie analo
giczny.

Uroczystego otwarcia muzeum, połączonego z poświęceniem placówki, dokonano 27 VII 1947 
roku. Ustalono, że środa, czwarte, niedziela i święta będą przeznaczone do zwiedzania w godzinach 
od 13.00-18.00. Bilety wstępu początkowo kosztowały 10 zl, ale później w ogóle zrezygnowano z 
opłaty, żeby przyciągnąć zwiedzających. W pierwszych dwóch miesiącach po otwarciu frekwencja 
w muzeum zamykała się liczbą 1426 osób. Zatrudnione zostały osoby do pilnowania i sprzątania sal, 
natomiast oprowadzaniem w godzinach popołudniowych zajmowała się chętnie młodzież gimnazjal-
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na (podobnie jak w dawnym niemieckim muzeum). Fachowej pomocy przy urządzaniu niektórych 
działów udzielali: prahistoryk prof. R. Jakimowicz z Torunia oraz pani Kardymowicz z Muzeum Zie
mi w Warszawie.

Ryc. 8. Białogard - mu
zeum. Ekspozycja białej bro
ni, stan z 1947 r. Fot. Archi
wum muzeum w Koszalinie.

Muzeum w Białogardzie było wizytowane przez przedstawicieli władz wojewódzkich ze Szczeci
na, m.in. przez referendarza muzeów i ochrony zabytków woj. szczecińskiego inż. K. Gródeckiego, 
konserwatora zabytków dr. L. Kusztelskiego, inź. arch. Z. Knothe lub mgr Z. Krzymuską-Fafius. Po 
każdej wizycie sporządzane były krótkie notatki odnoszące się bez zastrzeżeń co do merytorycznej 
strony placówki, natomiast uwagi zawsze wzbudzał stan techniczny budynku i ciągłe kłopoty finan
sowe. Po jednej z wizyt w późniejszym czasie (1949 r.) inż. K. Gródeckiego muzeum wzbogaciło się 
o 89 sztuk monet średniowiecznych, oddanych w depozyt przez ówczesny referat d/s muzeów w 
Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie46. Wizytę nieoficjalną w muzeum, w drugim 
roku pracy kustosza W. Sawilskiego, złożył prof, dr Stanisław Lorentz - dyr. Muzeum Narodowego 
w Warszawie, który był oczarowany jego pięknem i bogactwem47. Często przyprowadzał swoich gości 
starosta powiatowy, a także władze partyjne powiatu. Wtedy informowano kustosza, aby na czas wi
zyty poczynił pewne przesunięcia na ekspozycji lub zdjął niektóre zabytki „o zbyt niemieckim cha
rakterze". Z tego też powodu kustosz jako niepartyjny miał różne spięcia z władzami lokalnymi i 
ówczesnym dyrektorem muzeum w Szczecinie48. Muzeum w Białogardzie było na tyle zasobne w 
eksponaty, że przekazywało niektóre dublety w depozyt innym muzeom na Pomorzu (Koszalin, 
Słupsk).
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Rye. 9. Białogard - mu
zeum. Ekspozycja etnogra
ficzna; stan z 1947 r. Fot. Ar
chiwum muzeum w Koszali
nie.

Profesja kustosza W. Sawilskiego pozwalała na przygotowywanie przez muzeum w Białogardzie 
również wystaw czasowych. Były to ekspozycje organizowane na cześć lub w ramach repolonizacji 
tych terenów. Pierwszą z nich była wystawa objazdowa pt. „Malarstwo polskie z I połowy XIX w.”, 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, zorganizowana 10-18 VII 1948 roku. Wystawa była 
bezpłatna i zwiedziło ją 1160 osób. Druga, też krótkotrwała i bezpłatna, zorganizowana z inicjatywy 
miejscowych plastyków nosiła tytuł „Białogard w pejzażu” i eksponowano ją od 23-31 lipca tegoż 
roku. Jak na tak krótki czas wystawę zwiedziło aż 849 osób. Trzecią zorganizowaną w 1948 r. była 
wystawa urządzona w ramach pomocy na odbudowę Warszawy. Miała to być impreza dochodowa. 
Kustosz W. Sawilski (ryc. 10), w ramach własnego urlopu, wykonał rysunki i malowidła przedwo
jennej Warszawy i tej ówczesnej, obrazującej cały tragizm zniszczenia wojennego. Eksponowano ją 
w pomieszczeniach dawnej niemieckiej piwiarni, w piwnicach starego ratusza, od 30 września do 20 
października. Wystawę zwiedziło tylko 97 osób, więc dochód był znikomy. Tłumaczono to trwającą 
w tym czasie, absorbującą ludzi akcją wykopkową.

O zbiorach i działalności białogardzkiego muzeum donosił „Przewodnik po muzeach polskich” 
wydany w 1950 r., na 5-lecie muzealnictwa polskiego, gdzie alfabetycznie na pierwszym miejscu fi
guruje „Muzeum Powiatowe w Białogardzie”. W ramach współpracy muzeum nawiązało kontakt z
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Towarzystwem Krajoznawczym w Połczynie-Zdroju w celu opieki nad zabytkami prahistorycznymi i 
etnograficznymi. Muzeum zgłosiło również swój udział w Stowarzyszeniu „Związek Muzeów Polskich” 
z siedzibą w Krakowie. Największym problemem był jednak stan techniczny starego ratusza i po
trzeba kapitalnego remontu pomieszczeń muzealnych. Starostwo powiatowe nie było w stanie w 
dalszym ciągu finansować muzeum, ani tym bardziej wykonać kapitalnego remontu budynku. W 
początkach 1949 r. Zarząd Miejski w Białogardzie zaczął zabiegać o przejęcie muzeum, deklarując 
zapewnienie finansowania placówki. Wymagało to jednak zabiegów prawno-administracyjnych ze 
strony Naczelnej Dyrekcji d/s Muzeów w Warszawie. Formalności trwały dosyć długo, tak że przez 
kilka miesięcy kierownik muzeum nie otrzymywał wynagrodzenia, bo nie wiadomo było kto ma fi
nansować instytucję. W tym czasie wyszła uchwała Komitetu Ministrów d/s Kultury (sierpień 1949 
r.) o upaństwowieniu wszystkich muzeów samorządowych na terenie Rzeczypospolitej, co w jakimś 
stopniu zahamowało podjęte starania przejęcia przez Zarząd Miejski muzeum w Białogardzie. We
szło ono jednak w fazę przygotowań do takiej „operacji” i sporządziło komisyjnie spisy wszystkich 
muzeów. W dniu 18 XI 1949 r. został sporządzony protokół przejęcia dotychczasowego Muzeum 
Powiatowego przez Zarząd Miejski w Białogardzie wraz z przekazaniem zbiorów. Według dokona
nego spisu, w 11 działach merytorycznych, oprócz biblioteki, widniało 4811 zabytków49.

Deklaracje utrzymania muzeum przerosły jednak możliwości miasta, które nie było nawet w stanie 
wykonać remontu pomieszczeń i adaptacji sal do celów ekspozycyjnych. Bezpośredni nadzór nad 
muzeum sprawowało Muzeum Miejskie w Szczecinie. W 1951 r. odszedł z muzeum kustosz W. Sa- 
wilski, a funkcję po nim przejął czasowo J. Karpowicz, oddelegowany ze Szczecina. Podobno zmie
nił on całkowicie układ działów w muzeum białgardzkim50. Stan zagrożenia zbiorów, z uwagi na brak 
remontu budynku, ciągle narastał. Ani Zarząd Miasta, ani Departament d/s Muzeów Ministerstwa 
Kultury i Sztuki w Warszawie nie były w stanie utrzymać muzeum. W 1952 r. postanowiono je zli
kwidować, a zbiory przekazać według specjalności, głównie do Muzeum Pomorza Zachodniego w

Ryc. 10. Muzeum w Białogardzie. Pierwszy kustosz Wojciech Sawilski, zdjęcie z 1947 r. Fot. Archiwum 
muzeum w Koszalinie.
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Szczecinie (archeologia, etnografia, sztuka, rzemiosło)51, do Muzeum Miejskiego w Toruniu (żaby 
ki orientalne, numizmatyka?), do Muzeum Ziemi w Warszawie (geologia, paleontologia, ornitologia! 
a także prawdopodobnie do Krakowa i Lodzi (numizmatyka?)52.

Brak jest dokładnych danych o losach zbiorów bialogardzkiego muzeum z tego czasu. Przyjeżdża 
emisariusze z różnych muzeów, a także niewykluczone, że podszywający się pod te instytucje różr 
kolekcjonerzy i zwykli handlarze. Doprowadziło to do rozproszenia zabytków związanych historyc; 
nie z regionem, co dziś jeszcze odczuwa się dotkliwie.

Część zbiorów przejętych przez muzeum szczecińskie, w późniejszym czasie użyczano w trwał 
depozyt organizującym się placówkom muzealnym na Pomorzu Środkowym (Koszalin, Szczecinei 
Złotów), w których kolejna reorganizacja muzealnictwa w 1965 r., wymieszała jeszcze bardziej zbk 
ry pochodzące w pokaźnej liczbie z dawnego muzeum w Białogardzie53.

Mieszkający do śmierci, która nastąpiła 9 V 1996 r., w nieremontowanych od tamtego czasu p( 
mieszczeniach starego ratusza, pierwszy kustosz Muzeum Powiatowego w Białogardzie, 90-letni art; 
sta plastyk Wojciech Sawilski, nie krył satysfakcji, ale i rozgoryczenia wspominając tamte pionierski 
lata. Nazywał Białogard niewdzięcznym miastem - bo miał żal, że zbiory muzealne z takim trudem gr< 
madzone przez dziesięciolecia na ziemi białogardzkiej, nie służą społeczności regionalnej54.

BOBOLICE

Bobolice, małe miasteczko, liczące przed II wojną światową niecałe 6 tys. mieszkańców było o 
1872 do 1932 r. siedzibą powiatu należącego do Rejencji Koszalińskiej55. Elita miasta składająca si 
głównie z urzędników i nauczycieli postawiła sobie za cel powołanie muzeum regionalnego, w kt( 
rym zgromadzone zostałyby zabytki dotychczas przechowywane w szkołach, przynoszone przez dzi< 
ci lub ludzi pracujących na roli czy w lesie.

W 1922 r. powstał w Bobolicach „Związek dla Ochrony Środowiska i Historii Regionalnej” (Ver< 
in für Heimatschutz und Heimatkunde), którego statutowym obowiązkiem miało być badanie i gn 
madzenie zabytków kultury i przyrody z powiatu bobolickiego, a w perspektywie utworzenie mi 
zeum regionalnego. Przewodniczącym Stowarzyszenia został starosta powiatowy dr Mallmann, za 
pomocą służyli mu kierownik Urzędu Opieki Społecznej - Wilhelm Strey, który wziął na siebie ob< 
wiązek prowadzenia biura, oraz Karl Engler - nauczyciel i kierownik miejscowej szkoły podstawi 
wej, dobry znawca historii regionalnej, któremu powierzono funkcję archiwisty-muzealnika. Wszystki 
funkcje pełnione były społecznie.

Początkowo, zgromadzone dotychczas zbiory, głównie archeologiczne, mieściły się w jednej szafi 
kierownika szkoły. Muzeum było w stadium organizacji dosyć długo, bo jak wynika z informacji5 
do czerwca 1925 r. nie wpłynęło jeszcze do Państwowego Muzeum w Szczecinie sprawozdanie z jeg 
działalności. Później, na potrzeby muzeum przydzielono pokój nr 11 w budynku starostwa powiati 
wego (ryc. 11), gdzie dzisiaj mieści się Szkoła Specjalna (ul. Pocztowa). Ponieważ stowarzyszeni 
regionalne bardzo ściśle współpracowało ze starostwem to urząd ten przeznaczał pewne kwoty n 
działalność izby muzealnej. Dalsze środki pochodziły ze składek członków stowarzyszenia, okazji 
nalnych zbiórek pieniężnych i darowizn57.

Po rozwiązaniu powiatu w 1932 r., muzeum zostało przejęte przez Zarząd Miasta i przeniesion 
do budynku Szkoły Rolniczej (ryc. 12), gdzie dzisiaj znajduje się siedziba Caritasu. Muzeum otrz; 
mało pomieszczenie tymczasowe o powierzchni 25 m kw.; lepsze pomieszczenia zaplanowano na pó 
niej. W 1934 r. zorganizowano stalą wystawę opracowaną przez nauczyciela szkoły średniej Ernes) 
Dallmanna. Liczący w tym czasie 340 pozycji zbiór zabytków składał się głównie z eksponatów a 
cheologicznych (140 poz.), na który składała się kolekcja pięknych urn twarzowych kultury porno 
skiej, siekierek i toporków z młodszej epoki kamienia, ozdób brązowych kultury łużyckiej z cmei 
tarzysk płaskich i kurhanowych oraz skorup i naczyń wendyjskich (słowiańskich) pochodzących 
badanych dużo wcześniej grodzisk w Bobolicach. Okazałym zabytkiem była lódź-dlubanka, któi 
niegdyś znajdowała się w starostwie.

26



Rye. 12. Bobolice. Budynek dawnej Powiatowej Szkoły Rolniczej; siedziba Muzeum Regionalnego w latach 30. 
XX w., obecnie Caritas. Zdjęcie przedwojenne. Repr. I. Łukjaniuk.

Ryc. 11. Bobolice. Budynek dawnego Starostwa Powiatowego; pierwsza siedziba Muzeum Regionalnego. Obecnie 
Szkoła Specjalna. Zdjęcie przedwojenne. Repr. I. Łukjaniuk.



Zabytki archeologiczne gromadzono w Bobolicach jeszcze w XIX w. i na początku XX w. Pocho
dziły one głównie z badań pastora parafii bobolickiej Fryderyka Wilhelma Wilma, który w latach 
1842-1844 prowadził wykopaliska na terenie „wielkiego grodziska” (dzisiaj park i stadion). Dużo 
materiałów zabytkowych z okresu rzymskiego dostarczyły przypadkowe odkrycia cmentarzyska cia
łopalnego w 1886 r. podczas eksploatacji żwiru z pagórka nie opodal dworca, gdzie później zbudo
wano katolicki kościółek pod wezwaniem Św. Jana (dzisiaj nie istnieje). Ponownie przecięto cmen
tarzysko w 1895 r., kiedy budowano kolej z Bobolic do Grzmiącej. Wtedy badania prowadził konser
wator muzeum w Szczecinie A. Stubenrauch, wspomagany przez budowniczego (inżyniera) Stockfi- 
scha i kapitana Krausego. Część tych zabytków przekazano do Szczecina, ale pewna ich ilość zosta
ła w starostwie w Bobolicach, by później zapełnić muzeum. W latach 1905-1908, sędzią w Boboli
cach był dr Krämmerer, który przebadał znaczne powierzchnie powiatu i zebrał wiele zabytków, które 
początkowo przekazał organizującemu się muzeum, ale kiedy w latach 30. przenosił się do miejsco
wości Hildensheim, mianowany dyrektorem sądu ziemskiego, to część zbiorów odebrał i przekazał 
Centralnemu Muzeum Germańskiemu w Moguncji, a część do muzeum w Szczecinie. Po I wojnie 
światowej prowadzono intensywniejsze badania archeologiczne w powiecie, co należy przypisać na
uczycielom: Karolowi Englerowi i Ernestowi Dallmannowi, którzy wraz z uczniami spełniali rolę 
dzisiejszych służb konserwatorskich, ratując od zniszczenia wiele znanych dzisiaj w archeologii za
bytków z tego terenu. Do takich należą m.in. fibule spiralne czy też bransoleta brązowa, bogato zdo
biona, znalezione przy polnej drodze do Ubiedrza, pucharek gliniany kultury ceramiki sznurowej z 
Porostu, albo ozdoby i monety wczesnośredniowieczne ze skarbu wykopanego w Dobrociechach w 
1933 r.58. Wiele urn pochodzących z grobów skrzynkowych z Bukówka, Porostu, Opatówka, Góra- 
wina czy Sępolna Małego również zawdzięcza uratowanie bardzo operatywnym nauczycielom. Zbio
ry archeologiczne z byłego powiatu bobolickiego doczekały się później opracowania59.

Generalnie zabytki w muzeum podzielono na trzy grupy: 1. archeologię, 2. zabytki miejskie, 
obrazujące życie mieszkańców w różnych okresach historycznych, 3. zabytki przyrodnicze i geolo
giczne, prezentujące skamieliny i dary ziemi oraz około 60 wypchanych ptaków z najbliższej okoli
cy, w tym wiele ginących gatunków (orzeł, puchacz, czarny bocian, czapla nocna, kormoran).

Z rzemiosła artystycznego wystawiano skrzynie cechowe szewców, młynarzy, piekarzy, a także 
wilkomy cechów rzemieślniczych, klocki drukarskie farbiarzy i dyplomy cechowe z lat 1754 i 1773, 
które należały do rarytasów wystawy historycznej. Uwagę przyciągało kilka starych zegarów waha
dłowych, a także zdobiony pojemnik (?) mosiężny z czasów Fryderyka II, wykonany na pamiątkę 
bitwy pod Minden 1VIII 1759 r. w czasach wojny 7-letniej. Czasy wojen napoleońskich, a także wojny 
francusko-pruskiej w 1870-71 r., podkreślone byty zabytkami militarnymi oraz amatorskim malar
stwem batalistycznym. Na ścianach wisiały pejzaże z motywami krajobrazu bobolickiego, a także 
mapy dydaktyczne do archeologii i wczesnej historii.

Muzeum było udostępnione zwiedzającym w środy i niedziele od 11.00-13.00, a na życzenie 
oprowadza! kierownik muzeum pracujący społecznie, zwany inaczej archiwistą60. Muzeum utrzymy
wało dosyć ścisły kontakt z okolicznymi szkołami wiejskimi, a także pobliskimi oddziałami Służby 
Pracy (Arbeitsdienst), których młodzież zobowiązana była zapoznawać się z historią regionalną. 
Muzeum, będące pod Zarządem Miasta, należało do związku muzealnego pod nazwą „Wspólnota 
Pracy Muzeów Pomorskich” (Arbeitsgemeinschaft Pommerscher Museen), która była czołową or
ganizacją muzeów terenowych na Pomorzu61.

Muzeum kierowane było społecznie przez kolejnych nauczycieli ze szkól bobolickich. Początko
wo przez K. Englera, a po jego przejściu na emeryturę funkcję tę pełnił Herbert Haack, który z kolei 
po wyjeździe w 1939 r. do Chojnic przekazał obowiązki wspomnianemu już wcześniej Ernestowi 
Dallmannowi. „Związek dla Ochrony Środowiska i Historii Regionalnej” w Bobolicach wydawał w 
latach 1926-1931 własny kalendarz (Heimatkalender für den Kreis Bublitz), w którym zamieszcza
ne były wiadomości dotyczące znalezisk archeologicznych, prowadzonych badań wykopaliskowych 
w powiecie, czy też wykaz darów i nabytków muzeum.

Już w czasie ostatniej wojny zbiory Muzeum Regionalnego w Bobolicach były przekazywane do 
Państwowego Muzeum w Szczecinie. Są to głównie zbiory archeologiczne, które do dzisiaj tam się 
znajdują; o powojennych losach innych zabytków z tego muzeum brak wiadomości.
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BYTÓW

Miasto Bytów położone jest u zbiegu dwóch wąskich dolin-rzeki Bytowy i wpadającego do niej 
potoku Borują. Jest to okolica krajobrazowo niezwykle atrakcyjna z górującym nad miastem pokrzy- 
żackim zamkiem. W przeszłości pełnił on wiele funkcji; od strażnicy granicznej, siedziby administracji 
zakonnej, rezydencji książęcej Gryfitów, do mniej chlubnych jak: magazynów zbożowych, stajni, 
urzędu podatkowego, sądu powiatowego i więzienia. Nigdy, aż do czasów polskich, nie pełnił on funk
cji muzeum. Niestety, nie mamy prawie żadnych informacji na temat niemieckiego muzeum w By- 
towie.

Prawdopodobnie zabytki były eksponowane w zabytkowej kamienicy przy Lauenburgstrasse 
(dzisiaj ul. W. Sikorskiego). Musiały to być pokaźne zbiory, jeżeli wykonany w 1946 r. spis zabyt
ków z byłego Heimatmuseum, przechowywanych czasowo w starostwie powiatowym, zawierał 1142 
pozycje eksponatów archeologicznych i etnograficznych62. Projektowano urządzić muzeum w zam
ku pokrzyżackim po uprzednim jego remoncie i zaadaptowaniu sal na ten cel. Jednak wtedy potrzeb 
było tak wiele, że obiekty kultury musiały siłą rzeczy zejść na plan dalszy. W sierpniu 1946 r. referat 
kultury Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nakazał staroście w Bytowie zapakowanie zabytków i 
dostarczenie ich na kolej celem transportu do Szczecina. Zabytki miał przejąć dział prahistoryczny 
ówczesnego Muzeum Miejskiego w Szczecinie. Zabytki zapakowano w 5 skrzyń o wadze około 500 
kg, jednak nie zdecydowano się na transport koleją z uwagi na to, że większość zabytków to kruche 
naczynia archeologiczne, które nie wytrzymałyby takiej podróży. Należało nająć samochód, o który 
wtedy nie było łatwo. Sprawa przekazania zbiorów przesunęła się więc w czasie aż do 18 X 1947 r., 
w którym to dniu zabytki zostały zabrane przez kierownika działu prahistorycznego Muzeum Miej
skiego w Szczecinie, gdzie do dzisiaj się znajdują (w Muzeum Narodowym w Szczecinie)63. Na re
mont zamku nie było pieniędzy, zabezpieczono tylko prowizorycznie dach budynku, aby uchronić 
wnętrza od zalania. Z braku odpowiedniego zabezpieczenia budowla była penetrowana przez przy
padkowe osoby. W kwietniu 1948 r. w jednej z wież zamkowych znaleziono 50 sztuk karabinów-sa- 
mopałów, o których dalszych losach brak wiadomości64. Do dzisiaj brak jest również wiadomości 
na temat zbiorów etnograficznych z byłego muzeum niemieckiego, które na pewno były, zważyw
szy na silne regionalne tradycje ludowe.

Po wojnie idea gromadzenia zabytków kultury materialnej i wytworów sztuki ludowej z terenu 
Kaszub bytowskich narodziła się na początku lat 60. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Bytowskiej, zrzeszeni równocześnie w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, kolekcjonowali za
bytki mówiące o przeszłości tego regionu, organizowali spotkania, odczyty i pogadanki popularyzu
jące wiedzę o regionie. Dopiero jednak systematyczne badania etnograficzne, prowadzone na tere
nie pow. bytomskiego od 1962 r. i uzyskane tą drogą duże ilości zabytków, skłoniły miejscowe wła
dze i czynniki społeczno-polityczne do zainteresowania się możliwością stałego eksponowania tego 
dorobku. Podjęto równocześnie decyzję o generalnym remoncie i odbudowie zamku.

Z inicjatywą utworzenia placówki muzealnej w Bytowie wyszli: dr Ryszard Kukier z Katedry 
Etnografii UMK w Toruniu i Stanisław Kawecki, ówczesny kierownik Wydziału Kultury PPRN w 
Bytowie65. Dnia 22 IX 1962 r. powstał społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum, w skład którego 
weszli m.in. wspomniany dr Ryszard Kukier, Stanisław Kawecki, Jan Mazurek - przewodniczący 
PPRN w Bytowie, mgr Marian Sikora - kierownik muzeum w Koszalinie, Hubert Kreft - prezes Po
wiatowego Komitetu ZSL oraz jeszcze kilku znanych działaczy społecznych i regionalistów. Wstęp
nie opracowano profil przyszłego muzeum i ekspozycji, która miała obrazować historię Kaszubów 
bytowskich, ich kilkuwiekowe zmagania z germanizacją, walkę o przetrwanie i polskość oraz ich 
kulturę materialną i twórczość ludową. Działający w latach 1963-1972 Społeczny Komitet Organiza
cyjny Muzeum zgromadził 1640 obiektów z terenu ówczesnego powiatu bytowskiego66. Populary
zowano ideę powstania muzeum wśród mieszkańców powiatu bytowskiego znajdując duże zaintere
sowanie i pomoc. Pomagali przede wszystkim nauczyciele i młodzież wiejska, która informowała ekipę 
etnograficzną o znajdujących się w różnych miejscach zabytkach. Znaczącej pomocy udzielali mu
zealnicy z muzeów w Słupsku i w Koszalinie.
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Pozyskiwane zabytki gromadzono początkowo w gmachu PPRN w Bytowie, w szkołach w Płoto- 
wie i w Kłącznie. Dopiero po wyremontowaniu zabytkowej wieży pokościelnej w Bytowie i przysto
sowaniu jej do czasowego przechowywania eksponatów, większość już skatalogowanych zbiorów 
została tam przeniesiona. Najcenniejsze, wymagające dobrego zabezpieczenia, przechowywano jesz
cze przez dłuższy czas w pomieszczeniach PWRN w Bytowie. Najbardziej wartościowe zabytki to: 
komplety czepców kaszubskich, makaty, Srany, kapy, serwety, hafty ludowe, młyn kaszowy, rzeźby 
ludowe z XVIII w., zbiór bryczek, sań, wozów, skrzyń posażnych, kufrów, itp. W oparciu o zgroma
dzone zabytki, przy naukowym wsparciu dr. R. Kukiera, otwarto w Bytowie dużą czasową wystawę 
p.t. „Kultura ludowa Kaszubów Bytowskich”, którą eksponowano w Powiatowym Domu Kultury w 
Bytowie w 1969 roku. Wiele zaangażowania w powstanie bytowskiego muzeum wykazał Jan Tybor- 
czyk - ówczesny kierownik Wydziału Kultury. Z dniem 1 I 1972 r. oftcjalnie powołano do życia 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, na mocy Uchwały nr 62/218/71 Prezydium Powiato
wej Rady Narodowej w Bytowie z dnia 8 VI 1971 r. Muzeum przyznano początkowo pomieszczenia 
zastępcze w zamku o powierzchni 45 m kw. (ryc. 13). Do roku 1975, do powołania województwa 
słupskiego, muzeum Snansowane było przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie. 
Obecnie podlega bezpośrednio Wydziałowi Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku, 
chociaż władze lokalne niejednokrotnie partycypują w kosztach okazjonalnych, ważnych, wydarzeń 
w muzeum. Bytowskie muzeum od momentu rozpoczęcia swojej działalności posiada dział etnogra- 
Sczny, historyczno-artystyczny i bibliotekę naukową z działem dokumentacji zabytków. Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie posiada też dwa oddziały terenowe: zagrodę skansenowską we wsi 
Sominy (chata owczarza i chlew) oraz otwarte w październiku 1979 Muzeum Szkoły Polskiej w Pło- 
towie67. Ekspozycja ta zorganizowana w budynku polskiej szkoły, istniejącej w latach 1929-1932, 
prezentuje działalność szkolnictwa polskiego na terenie ziemi bytowskiej i człuchowskiej w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego68.

Ryc. 13. Zamek pokrzyżacki w Bytowie, siedziba Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego. Fot. Archiwum.

W roku 1991 zakończył się remont skrzydła zamkowego przeznaczonego na muzeum. Oddano 
do dyspozycji placówki 13 sal wystawowych o łącznej powierzchni ponad 900 m kw. Inauguracja dzia-
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lalności muzeum, już w stałej siedzibie w zamku pokrzyżackim, miała miejsce 10 IV 1992 r. w 20- 
lecie istnienia placówki. Na otwarcie muzeum przygotowano stałą ekspozycję etnograficzną na par
terze tzw. Domu Zakonnego, obrazującą wybrane dziedziny kultury materialnej Kaszubów bytow- 
skich z okresu od początków XIX do pierwszej połowy XX wieku. Ekspozycja podzielona na pięć 
podstawowych grup tematycznych jest przygotowana wzorcowo, tak od strony naukowej jak i edu
kacyjnej. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie posiada zarejestrowanych ponad 4 tys. jedno
stek inwentarzowych zbiorów i ok. 2,5 tys. książek w inwentarzu bibliotecznym. W styczniu 1997 r. 
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie obchodziło 25-lecie działalności wystawienniczej, nauko
wo-badawczej i oświatowej. Jest to jubileusz, z którego 3-osobowa obsada merytoryczna i pozostały 
zespół pracowników wspólnoty muzealnej powinien być dumny.

CZŁUCHÓW

Region człuchowski od najdawniejszych czasów stanowił część Pomorza Gdańskiego i w związ
ku z tym ziemie te znajdowały się w zasięgu penetracji uczonych z Gdańska. Również zabytki, głów
nie archeologiczne, znajdowane przypadkowo w terenie, trafiały najpierw do Sekcji Antropologicz
nej Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Natürforschende Gesellschaft), a od 1880 r. do zbio
rów wielodziałowego Muzeum Prowincjonalnego (Westpreussiche Provinzial-Museum Danzig).

Amatorskie penetracje różnego rodzaju hobbystów starożytności na ziemi człuchowskiej sięga
ją, tak jak na innych terenach, 2 poł. XIX wieku. Na ogół jednak o tych zbiorach dane są nieścisłe. 
Wszelka dokumentacja muzealna i urzędowa zaginęła, bądź uległa zniszczeniu bezpośrednio po przej
ściu frontu w czasie II wojny światowej. Informacje na temat początków gromadzenia zabytków trzeba 
czerpać z dawnych gazet pomorskich, kalendarzy przedwojennych, czy też nielicznych przewodni
ków miejskich.

Jednym z pierwszych badaczy na ziemi człuchowskiej był mjr pruski Fryderyk Wilhelm Kasi- 
ski, ur. w 1805 r. w Człuchowie, zmarły w 1881 r. w Szczecinku. W latach 1863-1876 przemierzył 
wzdłuż i wszerz obszary dawnego powiatu człuchowskiego i szczecineckiego inwentaryzując i ba
dając stanowiska archeologiczne. W b. powiecie człuchowskim zbadał głównie okolice jeziora Szczyt
no, Krępsko, Orzechowo aż do jeziora Charzykowskiego w pobliżu Chojnic oraz terasy rzeki Brdy, 
od Szczytna do miejscowości Ciecholewy na granicy obecnego woj. bydgoskiego. Interesowały go 
szczególnie kurhany w lesie pomiędzy wsiami Gockowo - Grodzisko - Zalesie i u podstawy grzbie
tu wyniesienia morenowego pomiędzy wsiami Olszanowo i Garsk, które zinwentaryzował. W strefie 
działania tego badacza-amatora znalazły się też kurhany łużyckie pomiędzy Gwieździnem i Rzecze
nicą w okolicach wsi Pawłówko i wsi Płaszczyca n. Brdą69. To jemu zawdzięcza archeologia polska 
odkrycie bardzo rzadkich kręgów kamiennych w okolicach Krępska jako pozostałości obrzędowych 
po skandynawskich Gotach70. Wszystkie zabytki zebrane w czasie penetracji terenu trafiały do or
ganizującego się muzeum w Szczecinku. Po jego śmierci zbiory zostały przejęte przez muzea w 
Berlinie i Szczecinie. Tym sposobem duża liczba zabytków z byłego pow. człuchowskiego znalazła 
się w zbiorach innych muzeów.

Wśród badaczy tych terenów na uwagę zasługuje również nazwisko dr. Hugo Conwentza z Gdań
ska, który oprócz doraźnych interwencji ratowniczych na cmentarzyskach kultury pomorskiej z wcze
snej epoki żelaza, przeprowadził w 1882 r. badania powierzchniowe i sondażowe na grodziskach 
powiatu człuchowskiego, złotowskiego, wałeckiego. Wiele znalezisk z omawianego terenu odnoto
wano w pracach A Lissauera z 1887 i 1891 r71. Zabytki archeologiczne pozyskiwane w wyniku tych 
odkryć trafiały w tym czasie, zarówno do kolekcji prywatnych, jak i zbiorów Muzeum Prowincjonal
nego w Gdańsku. Wiele dzieł sztuki dawnej z regionu człuchowskiego, numizmatów, zabytków sa
kralnych, a także archeologicznych było już w tym czasie wykupywanych przez handlarzy i wywo
żonych poza teren Pomorza. Po apelu władz miejskich, w celu ich ratowania i zabezpieczenia na 
miejscu, zabytki zaczęto gromadzić u kolekcjonerów, by później, z chwilą otrzymania odpowiednie
go pomieszczenia muzealnego, przenieść je i wyeksponować.
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Tak jak w większości byłych powiatów na Pomorzu tak i w Człuchowie inspiratorem utworzenia 
izby muzealnej były władze starostwa powiatowego. Jak podaje „Ilustrierter Kreiskalender Schlo- 
chau” z 1911 r., takie muzeum zostało powołane decyzją starosty człuchowskiego w 1911 roku72. 
Siedzibą był budynek władz samorządowych, gdzie wydzielono 2 sale. Przeważały zabytki archeolo
giczne ofiarowane przez kolekcjonerów, głównie nauczycieli, pracowników kolei, poczty i innych 
urzędników państwowych. Nie wiadomo dotąd jak wyglądało to muzeum. Na pewno zorganizowane 
było w formie regionalnej izby historycznej, której zadaniem było obrazowanie dziejów najbliższej 
okolicy i stanowiło dumę władz lokalnych. Nie wiadomo jak długo była ta ekspozycja i w jakim stop
niu miała wpływ na organizację późniejszego muzeum w 1927 roku.

Ryc. 14. Człuchów - zbiory 
archeologiczne w szkole poi 
stawowej. Lata 20. XX w. Repr, 
I. Łukjaniuk.

Przez cały czas poprzedzający otwarcie w Człuchowie muzeum trwała akcja gromadzenia i pozyski , 
wania zbiorów. W literaturze i materiałach archiwalnych dotyczących odkryć archeologicznych nt 
terenie byłego pow. człuchowskiego przewija się nazwisko nauczyciela Schródera z Człuchowa, który ,
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zabezpieczył i przebadał 8 cmentarzysk ludności kultury pomorskiej w okolicach miejscowości Pie- 
trzykowo. Wiele odkrytych popielnic zgromadził w zbiorach szkolnych, które miał posegregowane i 
uporządkowane73 (ryc. 14). Wiele tych zbiorów trafiło potem do muzeum. Penetrację terenu pow. 
człuchowskiego prowadził takie w początkach lat 30. XX w. dr F. Holter, ówczesny kierownik mu
zeum w Pile (Landes-Museums in Schneidemühl), czego dowodem są naczynia z tego terenu prze
kazane w 1953 r. do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu jako resztki zbiorów poniemieckiego 
muzeum7,1. Nie tylko Schröder ratował zabytki archeologiczne z myślą o przyszłym muzeum. Po
dobne zasługi położył także nauczyciel z pobliskiej wsi Kałdowo - Leon Gerschke, który w artykule 
o bursztynie pomorskim, zamieszczonym w wydawnictwie niemieckim z 1974 r.75 wspomina: „W 
latach dwudziestych jako młody nauczyciel w Kałdowie, będąc zapalonym regionalistą i etnografem (?), 
udawałem się na różne wycieczki sam lub w towarzystwie również entuzjasty regionu pana Ostrowickie- 
go, dyrektora wydziału opieki społecznej w Urzędzie Powiatowym w Człuchowie w celu szukania i zbie
rania zabytków”. W dalszej części artykułu umieszczono informację dotyczącą muzeum: Z inicjaty
wy Ostrowickiego, który znal region i ludzi, jak również dobrej woli i zrozumienia potrzeb kulturalnych 
ze strony landrata (starosty powiatowego) Kurta Jiilliga powstało nasze piękne Muzeum Regionalne. 
Kurt Jiillig był starostą powiatowym w Człuchowie w latach 1922-1933 z ramienia SPD76. Na bazie 
więc wcześniejszych zbiorów z 1911 r. i późniejszych, skrzętnie gromadzonych przez ludzi społecz
nie oddanych sprawie, otwarto w 1927 r. Muzeum Regionalne w Człuchowie mieszczące się w po
mieszczeniach Urzędu Powiatowego77 (ryc. 15). Jaki był społeczny odbiór tej placówki, trudno po
wiedzieć, chociaż pewne spostrzeżenia na ten temat przedstawia artykuł napisany przez nauczycie
la gimnazjalnego Fellmanna w późniejszym czasie (1938 r.), w którym czytamy: „Przed dziesięciu 
laty stały w sieni starostwa powiatowego w Człuchowie szafy z różnymi, pięknymi, okazami z dawnych 
dziejów. Były to skarby gromadzone przez kilku znawców z wielkim zapałem, by kiedyś wypełniły mu
zeum powiatowe. Chociaż każdemu interesantowi starostwa winne były rzucać się w oczy, to tylko nie
liczni zwracali na nie uwagę. Dlatego nie można się dziwić, że kiedy nagle szafy zniknęły ze starostwa, 
by uwolnić potrzebne im miejsce na inne cele, to tego nikt nie zauważył’’Z78. Wystawa na pewno została 
zlikwidowana, kiedy muzeum otrzymało nowe pomieszczenia.

ł

Ryc. 15. Człuchów - dawne Starostwo Powiatowe; pierwsza siedziba Muzeum Regionalnego. Obecnie Urząd 
Miasta i Gminy Człuchów, Al. Wojska Polskiego. Zdjęcie z lat 30. XX w. Repr. I. Łukjaniuk.
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Po dojściu w 1933 r. Hitlera do władzy następuje dobry czas dla zabytków przeszłości, które mają 
dostarczyć dowodów „odwiecznego prawa do tych ziem i dodawać siły do odbudowy upodlonej ojczy
zny™. Następują społeczne naciski na władze o uruchomienie i rozbudowanie placówki muzealnej. 
Miasto Człuchów oddało do dyspozycji muzeum 7 pomieszczeń w budynku szkoły przygotowującej 
uczniów do seminariów nauczycielskich (Präparanden-Anstalt), który stoi do dzisiaj w Człuchowie 
przy ul. Szczecińskiej (ryc. 16). Na parterze w tym czasie mieściło się schronisko młodzieżowe, na
tomiast powyżej i na poddaszu oddano nieodpłatnie pokoje na urządzenie wystaw. W trzech salach 
wystawiono zabytki archeologiczne ułożone chronologicznie, z których najwięcej miejsca zajmowa
ły toporki i siekierki kamienne i krzemienne, a także popielnice zebrane w kilkunastu miejscowo
ściach powiatu. W gablotach leżały bogate ozdoby z brązu, broń i narzędzia z tego metalu, których 
nie omieszka przeciwstawić informator niemiecki „skromnym i nieefektownym zabytkom słowiańskim", 
z wczesnego średniowiecza. Uzupełnieniem są modele prymitywnego szałasu i jaskini człowieka z 
epoki kamienia, tablice obrazujące zajęcia ówczesnych ludzi, żarna nieckowate z rozcieraczem, dłu
banka z drzewa dębowego i wiosło wydobyte z bagna k. wsi Czarnoszyce. Czwarty pokój poświęco
ny został historii zamku krzyżackiego, który pod względem wyposażenia i obronności ustępował tylko 
zamkowi malborskiemu. Centralnym obiektem był model zamku wykonany przez bezrobotnych w 
latach 1931/32 z dokładnymi szczegółami wg rekonstrukcji C. Steinbrechta z 1920 r. Niestety, z tego 
okazałego zamku pozostała tylko wieża i resztki murów, bez jakiegokolwiek wyposażenia. Przy róż
nego rodzaju rozbiórkach i zabudowie fos znaleziono kilka kul żelaznych i kamiennych, które wła
śnie prezentowano na wystawie.

Ryc. 16. Człuchów - budynek szkoiy przygotowującej kandydatów do seminariów nauczycielskich, siedziba Mit 
zeum Regionalnego w latach 1933-1945. Zdjęcie archiwalne. Repr. I. Łukjaniuk.

Muzealna wystawa nie byłaby kompletna, gdyby nie pokazać zabytków obrazujących życie miesz
czańskie i wiejskie. Meble dębowe z pięknymi intarsjami, zegary szafkowe, kołowrotki, drobne ozdo 
by, haftowane wyroby, naczynia i stroje wypełniały kolejne, piąte pomieszczenie. W oddzielnym po 
koju wyeksponowane były wyroby, dokumenty i wyposażenia cechów rzemieślniczych. Była tan 
gablota ze statutami, dyplomami i prawami cechowymi oraz piękne skrzynie z kutymi zamkami, li
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jednej z nich leźai pożółkły druk prawa rzemieślniczego z 1776 r., z czasów króla pruskiego Fryde
ryka II. Na innej skrzyni stały kufle, puchary i kubki cynowe, w tym najokazalszy z 1697 r., świa
dectwo doskonalej sztuki ludwisarzy i odlewników czluchowskich (ryc. 17). Czasy wojen napoleoń
skich i historia pospolitego ruszenia w 1813 r. w Człuchowie uhonorowane zostały wystawieniem 
starych muszkietów, strzelb i pistoletów skałkowych, a także sztandarem z 1813 r. z wyszytym ha
słem „Z Bogiem za króla i ojczyznę”. Ostatnie, siódme pomieszczenie w muzeum, przeznaczono na 
prezentację bogatej flory i fauny regionalnej; zielników, wypchanych ptaków, skamielin, motyli itp. 
Na ścianach wisiały zdjęcia okazałych głazów (np. z Olszanowa) - pomników przyrody, wiekowych 
drzew i chronionych ptaków80.

Ryc. 17. Człuchów - fragment ekspozycji miejskiej w Muzeum Regionalnym. Lata 30. XX w. Repr. I. Łukjaniuk.

POWOJENNE LOSY ZBIORÓW MUZEALNYCH

Pierwsze informacje po 1945 r. dotyczące zbiorów muzealnych w Człuchowie znajdują się w pi
śmie referenta powiatowego ds. kultury i sztuki z 11 XII 1945 r., potraktowanym jako załącznik do 
opracowanego przez starostę wystąpienia na I zjazd powiatu człuchowskiego81. Wynika z niego, że 
poniemieckie zbiory muzealne znajdują się w budynku Szkoły Zawodowej Dokształcającej przy ów
czesnej ul. Armii Czerwonej 15 (dawny budynek schroniska młodzieżowego i muzeum, tzw. Präpa- 
randen-Anstalt). Z zapewnień starosty mgr. Alojzego Kowalskiego wynika, że zbiory były zniszczo
ne w ok. 40%, ale zostały dobrze zabezpieczone przez kierownika szkoły ob. Pałuckiego.

Nieco inny obraz wylania się z relacji dr Krystyny Musianowicz współpracowniczki dr. Ludwika 
Sawickiego - dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, kiedy kontrolowali 
w sierpniu 1946 r. pomorskie muzea. Pisze ona, że „... resztki zbiorów znajdują się w Szkole Zawodo
wej Dokształcającej przy ul. Armii Czerwonej. Zbiory ucierpiały bardzo przy remoncie szkoły skutkiem 
przenoszenia ich z miejsca na miejsce, trochę zaś zbiorów rozszabrowano, gdy gmach był bez opieki. Zbiory
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zastałam w sali na I piętrze porzucone w bezładzie i zmieszane z książkami niemieckimi z biblioteki, z 
preparatami i z pomocami szkolnymi gabinetów chemicznego i fizycznego. W kącie sali porzucony ui 
bezładzie duży zbiór naczyń prehistorycznych (około 75), rekonstrukcje chat prehistorycznych i trochę 
przedmiotów krzemiennych”*2. Wygląda na to, że to „dobre zabezpieczenie” zabytków przez kierow
nika szkoły nie było takie dobre, skoro w kilka miesięcy od informacji z grudnia 1945 r., stan zbio
rów dawnego człuchowskiego Heimatmuseum był właśnie taki.

Powiat człuchowski od 7 VII 1945 r. do połowy 1946 r. należał do województwa pomorskiego w 
Bydgoszczy. W tym czasie ówczesne władze, a w szczególności Oddział Muzeów i Ochrony Zabyt
ków działający w ramach organizacyjnych Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Byd
goszczy z naczelnikiem, pełniącym równocześnie funkcję Konserwatora Wojewódzkiego, prof. Je
rzym Remerem, żywo interesował się sprawą zabezpieczenia dóbr kultury w całym ówczesnym po
wiecie człuchowskim. Wysyłane były pisma do starosty powiatowego z pytaniem o stan i bezpie
czeństwo zbiorów muzealnych, a także prośba o zabezpieczenie przed stałym plądrowaniem zamku 
pokrzyżackiego w Człuchowie i znajdującego się w jego obrębie kościoła poewangelickiego. Zaleca
no otoczenie opieką zabytkowego pieca gdańskiego z rzeźbami orla polskiego, znajdującego się w 
budynku PCK w Człuchowie, a także zabytków sztuki sakralnej i sepulkralnej z XVII i XVIII w. w 
kościołach w Czarnem i Przechlewie.

Z chwilą ponownego włączenia powiatu człuchowskiego do okręgu administracyjnego nazwane
go Pomorzem Zachodnim, z siedzibą władz w Szczecinie, nastąpiła wymiana pism pomiędzy dyrek
cją Zawodowej Szkoły Dokształcającej w Człuchowie, a Archiwum Państwowym w Szczecinie (wy
syłane tam pomyłkowo wobec nieznajomości kompetencji poszczególnych instytucji) oraz Wydzia
łem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i starostwem w Człuchowie, w sprawie 
postanowienia o dalszych losach zbiorów muzealnych. Przy tej okazji uzyskana została informacja, 
że starostwo powiatowe w Człuchowie w początkach 1947 r. zamierzało utworzyć muzeum na bazie 
posiadanych zabytków poniemieckich. Projekt jednak z niewiadomych przyczyn nie został zrealizo
wany. Na pisemne polecenie Konserwatora Wojewódzkiego w Szczecinie dr. Leopolda Kusztelskie- 
go z 8 III 1947 r. zbiory miały jeszcze jakiś czas pozostać w Szkole Zawodowej Dokształcającej w 
Człuchowie, aż do przejęcia ich przez Muzeum Miejskie w Szczecinie. Z odpowiedzi starosty człu
chowskiego wiadomo, że urny ze szczątkami były przeważnie uszkodzone. Na temat ksiąg inwenta
rzowych i metryczek brak wiadomości. Zbiory w tym czasie mieściły się na I piętrze szkoły i w 3 
pokojach na poddaszu (czyli tam, gdzie było Heimatmuseum). Z tej ostatniej informacji urzędowej 
wynika, że liczba tych zbiorów musiała być znaczna, skoro potrzeba było tylu pomieszczeń.

W 1947 r. na terenie byłego pow. człuchowskiego przeprowadzono akcję zabezpieczenia zabyt
ków. Wydaje się, że polegała ona na zdobyciu informacji na temat stanu zachowania zabytków i 
miejscu ich przechowywania oraz potwierdzeniu pism w tej sprawie z 4 VI 1946 r., które do Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał kierownik referatu ds. kultury w Człuchowie Edmund Ja
gielski. Informacje z tych dwóch lat pokrywają się w treści. Z dokumentu wynikało, że pod opieką 
księży w Przechlewie znajdowały się, w kościele katolickim, rejestry metrykalne z XVI w. w języku 
łacińskim, 3 obrazy olejne z czasów polskich, obraz olejny z ozdobami sztuki złotniczej przedstawia
jący Matkę Boską z napisem w języku ruskim na odwrocie, 2 figurki świętych, ambona z czasów 
polskich z rzeźbami sztuki ludowej, srebrny krzyż z 1617 r. z napisem łacińskim oraz, w podziemiach 
kościoła, 24 trumny rodzin polskich, Prądzyriskich i Przechlewskich83.

W 1949 r., z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora w Szczecinie, przeprowadzono inspekcję 
muzeum w Białogardzie i Człuchowie (?). Urzędowo stwierdzono, że „zbiory z dziedziny sztuki, pre
historii i geologii są zabezpieczone”84 W stosunku do placówki człuchowskiej ta informacja jest mylą
ca, ponieważ w tym czasie w mieście nie było muzeum, a tylko resztki zbiorów poniemieckich, prze
chowywane w szkole.

Z czasem opieka nad powierzonymi szkole zabytkami osłabła. Nie doczekały się też one przeka
zania w całości do Muzeum Miejskiego w Szczecinie, jak to zapowiadali urzędnicy Wydziału Kultu
ry i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Szkoła zawodowa na własną rękę poszukiwała spo
sobów uratowania chociaż części niszczejących zbiorów. W 1951 r., poprzez prof. Adama Wrzoska z
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Poznania, przekazano do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu część obiektów pochodzących z 
epoki kamienia, a w 1952 r. pokaźny zbiór popielnic kultury pomorskiej pochodzących z badanych 
przed wojną cmentarzysk w Gwieździnie, Pietrzykowie, Koczale, Sąpólnie, Człuchowie oraz wiele 
fragmentów ceramiki i kości ludzkich. Z nielicznych uratowanych w 1953 r. zbiorów dawnego mu
zeum w Pile pewną liczbę naczyń archeologicznych z dawnego pow. czluchowskiego przejęło Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu 85.

Według relacji starszych mieszkańców Człuchowa i nauczycieli Szkoły Zawodowej Dokształca
jącej, która została rozwiązana w 1955 r., zabytki były systematycznie rozkradane i bezmyślnie nisz
czone. W 1953 r. na strychu szkoły „stały jeszcze 3 gabloty z minerałami, para kamieni Żarnowych i 
kupa skorup archeologicznych bez proweniencji

ORGANIZACJA POWOJENNEGO MUZEUM W CZŁUCHOWIE

W początkach lat 60. XX w. wart opisania jest klimat, jaki tworzyła grupa osób współorganizują
cych muzeum w Człuchowie. Wśród dużej liczby mieszkańców miasta, niezależnie od wykonywa
nych zawodów, dominowała naturalna chęć zgłębienia i poznania dziejów ziemi, na której przyszło 
im mieszkać. Wielu z nich przecież przybyło tutaj ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej i prze
jawiało wewnętrzną potrzebę emocjonalnego związania się z nowym miejscem. Stąd też poszukiwa
nia i gromadzenie wszelkiego rodzaju pamiątek historycznych, zabytków materialnych i dokumen
tów. Najpierw były to poczynania indywidualne, sporadyczne, które przekształciły się stopniowo w 
działania planowe i łączące poszczególnych ludzi.

Jednym z pierwszych był mgr Marian Stopa - aptekarz z Debrzna, który już dużo wcześniej 
skupował i gromadził różnorodne pozostałości dawnej kultury mieszkańców tych ziem. Jego entu
zjazm znalazł podatny grunt wśród innych miłośników regionu, którzy postawili sobie za cel, m.in. 
stworzenie zalążka izby muzealnej. Początkowo działają w ramach Towarzystwa Rozwoju Ziem Za
chodnich, a od roku 1963 zakładają Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej87. Dzięki przed
siębiorczości zapobiegliwego aptekarza i ludzi takich jak m.in. Edmund Woskowski - ówczesny kie
rownik szkoły podstawowej w Polnicy, Kazimierz Zmełty - sędzia, Józef Berent - nauczyciel z Człu
chowa, Wacław Tupaj - ówczesny kierownik Biblioteki Miejskiej, Edward Kreft - kierownik Wydziału 
Kultury PPRN w Człuchowie i wielu innych, zostało założone Towarzystwo Miłośników Ziemi Człu
chowskiej, którego organizacyjne posiedzenie odbyło się 30 XI 1963 r.88 Naczelnym zadaniem towa
rzystwa, które szybko powiększyło swoje grono, była popularyzacja wiedzy o ziemi człuchowskiej, 
jej historii i zabytkach oraz rekonstrukcja dziejów miasta i regionu we wszystkich przejawach życia 
mieszkańców. Miało to być urzeczywistnione w powołaniu muzeum regionalnego. Pod tym kątem 
Wydział Kultury PPRN w Człuchowie dokonuje zakupu szeregu zabytków, o których istnieniu na
pływają zgłoszenia po opracowaniu przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej ankiety o 
zbieractwie i rozesłaniu jej do szkół, instytucji i osób prywatnych.

Zgromadzone przez pasjonatów zabytki posłużyły do zorganizowania i otwarcia w czerwcu 1964 
r. izby muzealnej w jednym z pomieszczeń zamku pokrzyżackiego w Człuchowie (ryc. 18). To, że 
trafiono w autentyczne zapotrzebowanie społeczne świadczyła liczba 12000 zwiedzających tylko w 
1965 roku. Wybrana 27 XI 1965 r. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków w ramach działania Towa
rzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej rozpoczęła starania o statutowe powołanie placówki mu
zealnej w mieście. Do powiększenia zbiorów tej skromnej izby muzealnej przyczyniły się również 
badania archeologiczne prowadzone na terenie zamku w latach 1963-1965 i w 1971 r. przez naukow
ców z Warszawy, Koszalina i Torunia89. Szczególnie zabiegał o powstanie muzeum mgr Edmund Klo- 
skowski - niestrudzony propagator wiedzy o zamku i zabytkach, badacz terenowy i ofiarodawca wielu 
eksponatów, a później pierwszy jego kierownik90.

W końcu lat 60. i początkach 70. nadzorowanie wszelkich spraw związanych z gromadzeniem 
zbiorów oraz opiekę nad czynną cały czas izbą muzealną w zamku sprawował Powiatowy Dom Kul
tury, przy którym w końcu 1975 r. utworzono stanowisko pracy ds. muzealnych. Organizację pla
cówki powierzono mgr. Edmundowi Kloskowskiemu, który dokonał 30 XII 1975 r. formalnego prze
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Rye. 18. Człuchów - zamek pokrzyżacki, miejsce pierwszej powojennej ekspozycji muzealnej w 1964 r. Fot 
Archiwum

jęcia zbiorów liczących 234 pozycje, głównie etnograficznych, archeologicznych, mebli, obrazów, 
rzeźb i księgozbioru, wśród których znajdowało się 12 starodruków.

Dnia 2 I 1976 r., po latach wieloletnich starań, zostało powołane Muzeum Regionalne w Człu
chowie zlokalizowane w części udostępnionych pomieszczeń dworku miejskiego, przy ul. Wojska 
Polskiego 3. Do celów ekspozycyjnych przeznaczono 5 pomieszczeń o powierzchni ok. 115 m kw, 
W obiekcie było również mieszkanie kierownika muzeum. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem 
muzeum, w końcu 1975 r. staraniem E. Kloskowskiego został zorganizowany pokaz zabytków prze
chowywanych w magazynach. Podobnie, jak wszystkie ekspozycje muzealne, prezentowany był przez 
pięć dni tygodnia i obsługiwany przez jej organizatora. Jak wynika ze sprawozdań muzealnych za 
lata 1976-1985 (do czasu zamknięcia placówki z powodu remontu) muzeum mimo tylko jednooso
bowej obsady merytorycznej i dwóch pracowników pomocniczych działało w sposób akceptowany 
przez społeczeństwo i władze miasta. Oprócz stałych ekspozycji urządzano corocznie wiele wystawi 
czasowych z okazji różnych wydarzeń historycznych ważnych dla regionu człuchowskiego. Współ
działano ze szkołami w organizowaniu lekcji muzealnych, izb pamięci w Zespole Szkól Mechanic*-} 
nych i Rolniczych w Człuchowie i konkursów dotyczących wiedzy historycznej. W tym czasie urzą
dzono w muzeum ok. 20 wystaw czasowych, które zwiedziło ok. 28.000 osób91.

Wobec złego stanu budynku muzealnego władze miasta Człuchowa i Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Słupsku postanowili poddać remontowi kapitalnemu zabytkową kamieniczkę. Pod ko
niec 1985 r. zabytki przeniesiono na strych budynku Urzędu Miejskiego i do Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Prace remontowe zakończono w kwietniu 1990 r., później trwała adaptacja pomieszczeń. łVj| 
rezultacie Człuchów zyskał piękny obiekt muzealny zlokalizowany w centrum miasta, w wolnostojąó 
cej kamieniczce o powierzchni użytkowej 570 m kw, z czego na cele ekspozycyjne przeznaczono 
ok. 280 m kw. Wygospodarowano pomieszczenia na magazyny, pracownie, sale wystaw czasowych, 
bibliotekę i salkę spotkań środowiskowych (ryc. 19). Dnia 24 VI 1993 r., w 30-lecie otwarcia pierw
szej powojennej izby muzealnej, dokonano otwarcia ekspozycji w nowo odremontowanym muzeum
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w Człuchowie. Obecnie muzeum ma stałą ekspozycję etnograficzną, archeologiczną (ryc. 20), sztu
ki dawnej, historii miasta oraz niedawno otwartą salę Człuchowian - zasłużonych, nieżyjących, oby
wateli miasta. Oprócz wystaw stałych muzeum urządza corocznie po kilka wystaw czaso-

v,

il
ia
v.
Tl
e- 
?z 
?a 
o- 
iy 
w 
)\- 
z- 
A-

or
:o-
<a
W
ią-
10
h,
w-
m

Ryc. 19. Człuchów - obecna siedziba Muzeum Regionalnego, Al. Wojska Polskiego 3. Fot. Archiwum muzeum 
w Człuchowie.

Ryc. 20. Człuchów - Muzeum Regionalne. Mgr Ignacy Skrzypek na tle autorskiej ekspozycji archeolog. Stan z 
1994 r. Fot. I. Łukjaniuk.
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wych, z których każda posiada niezwykle pomysłową i staranną oprawę plastyczną 
i informator. Przy muzeum działa Klub Przyjaciół Muzeum, który wydaje kwartalnik „Merkuriusz 
Człuchowski”. Muzeum na razie włączone jest w ramy organizacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Człuchowie. Niezwykle prężna działalność wystawiennicza placówki może być wzorem dla wielu 
muzeów regionalnych w kraju. To również premiuje ją do uzyskania statutowej samodzielności dzia
łania pod własnym szyldem.
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DARŁOWO

Odtwarzając losy placówek muzealnych na Pomorzu Środkowym napotykamy często na nie
zwykłe osoby, które na stałe wpisane są w historię tych instytucji. Ogarnięci pasją kolekcjo- " 
nerską i umiłowaniem swoich „małych Ojczyzn” starali się stworzyć w najbliższym swoim oto- *
czeniu, w regionie, oazę dla sztuki. To były najpierw gabinety osobliwości, regionalne izby v
tradycji narodowych, a w konsekwencji muzea regionalne usankcjonowane prawnie. Niewąt- c 
pliwie taką postacią w Darłowie byl Karl Wilhelm Rosenow, ur. w 1873 r. w Szczecinku, czlo- 
wiek wykształcony, radny miejski, społeczny opiekun zabytków, a zarazem nauczyciel geografii 
i kierownik miejscowej szkoły podstawowej (ryc. 21). | ł

Ryc. 21. Karl Wilhelm 
Rosenow (1873-1958), orga
nizator i założyciel niemiec
kiego Muzeum Regionalnego 
w Darłowie. Repr. I. Łukja- 
niuk.
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Pasją, której poświęci! życie, było zbieranie świadectw historii ziemi darłowskiej. By! autorem 
pięciu książek o Darłowie i zamku, m.in. opracował monografię regionu darłowskiego i okolicznych 
miejscowości w różnych okresach historycznych. Skatalogował młyny wodne z regionu, pisał o 
wolnych gospodarzach z okolic Górzycy, którzy wykupili swoje gospodarstwa w XVIII w.,wcześniej 
stanowiące lenno. Kochał Pomorze, pieszo przewędrował ten region, tak jak Meklemburgię, Bran
denburgię i Poznańskie. Spisywał historię, gromadził dane i pamiątki zbierane po chatach wiejskich 
i strychach domów mieszczańskich. W 1895 r. rozpoczął pracę nauczyciela w Darłowie. Bardzo 
wcześnie, bo już w 1917 r., powziął myśl o założeniu muzeum w Darłowie92. Nie był to oczywiście 
odpowiedni czas na realizację takiego pomysłu ponieważ trwała jeszcze I wojna światowa. Z drugiej 
jednak strony nadarzała się okazja, aby wykorzystać zamek na siedzibę takiej placówki, ponieważ w 
1916 r. władze państwowe (Regierungsbezirk Köslin) przekazały zamek władzom miejskim Darło
wa ze wskazaniem, aby w przyszłości urządzić tam muzeum regionalne93. Póki co, w części pomiesz
czeń zamkowych znajdowało się więzienie miejskie, a pozostałe nie nadawały się do wykorzystania 
bez poważnego remontu.

Po zakończeniu I wojny światowej i przełamaniu kryzysu powojennego oraz panującej inflacji, 
Karl Rosenow powróci! w 1921 r. do swojej koncepcji utworzenia muzeum w Darłowie. Zaczął zbie
rać materiały dotyczące głównie I wojny światowej i udziału w niej mieszkańców Darłowa. Wydał 
też odezwę do mieszkańców miasta i młodzieży szkolnej o kompletowanie pamiątek i kolekcji z tego 
okresu. Odezwa ta przyniosła nieoczekiwane wprost rezultaty. Zebrano wiele cennych dokumentów 
i pamiątek, nie tylko z I wojny, ale również z innych epok. Rozpoczęły się także przekazy zbiorów 
prywatnych na rzecz przyszłego muzeum. Zabytki te gromadzono w jednej sali szkoły podstawowej 
(istniejąca do dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 1 w Darłowie - ryc. 22). Pierwszą, która przekazała wła
sne zbiory była dr Hellweger - kierowniczka Wydziału Zdrowia i Stowarzyszenia Kobiet94.

Ryc. 22. Darłowo - Szkoła Podstawowa nr 1, miejsce pierwszego gromadzenia zbiorów muzealnych. Stan obecny. 
Fot Archiwum Muzeum w Darłowie.
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Rye. 23. Dariowo - budynek dawnego Stowarzyszenia Kobiet, przy ul. Bogusława. - Pierwsza siedziba otwar
tego w 1923 r. Muzeum Regionalnego. Obecnie przedszkole nr 2, przy ul. M. Curie-Sklodowskiej 44. Fot. I. Łukja- 

niuk.

Ryc. 24. Darłowo - pomieszczenia muzealne w dawnym budynku Stowarzyszenia Kobiet, przy obecnej ul. M. 
Curie-Sklodowskiej 44. Repr. I. Łukjaniuk, wg archiwum Muzeum w Darłowie.
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W związku z napływającymi ciągle darami, ówczesny burmistrz Darłowa doktor Anklam, powo
łał do życia i działania Towarzystwo Ochrony i Wiedzy o Zabytkach, które postawiło sobie za cel 
starania o odremontowanie zamku i przeznaczenie go na siedzibę muzeum. Do chwili zakończenia 
remontu wszystkie zgromadzone dotychczas zbiory przeniesiono ze szkoły do pomieszczeń w bu
dynku Stowarzyszenia Kobiet (obecnie przedszkole przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 - ryc. 23). Tutaj, 
w oszklonych szafach i płaskich gablotach, a także na stolach i regałach urządzono pierwszą wysta
wę muzealną, którą dnia 4 XI 1923 r. udostępniono zwiedzającym (ryc. 24). Ten dzień uważa się 
dotychchczas za oficjalną datę otwarcia Muzeum Regionalnego w Darłowie. Zbiory podzielono na 
cztery działy: archeologiczny, historyczny, geologiczny i przyrodniczy. Tym ostatnim zajmował się 
głównie pracownik urzędu katastralnego w Sławnie - Marquardt, który prywatnie posiadał pokaźny 
zbiór motyli. Zbiory geologiczne ofiarował K. Rosenow, nauczyciel Kohlhoff i wspomniany wyżej 
Marquardt. Biblioteka muzealna posiadała 80 tomów, w tym pierwsze wydanie Micraeliusa „Sechs 
Bücher vom alten Pommerland’’ (Sześć Ksiąg o Dawnym Pomorzu) z XVII w. Najcenniejsze w tam
tych zbiorach były dwa kotły brązowe, skarb srebrnych monet-siekańców o wadze 1,5 kg, empiro
wy zegarek kieszonkowy, koronki ołtarzowe z 1686 r., wyroby cechowe, militaria, rzeźby kościelne 
i 150-letni kołowrotek95. Zbieractwo ograniczało się do terenu powiatu sławieńskiego. W Sławnie i 
Darłowie działał też „Społeczny Komitet Opieki nad Muzeum", którego przewodniczącym był staro
sta powiatowy.

W latach 1929-1933 przeprowadzono remont zamku z przeznaczeniem na siedzibę muzeum. 
I wreszcie w 1930 r., po długich staraniach i zabiegach, opiekę nad zamkiem przejęło państwo, a 
bezpośrednim właścicielem tego zabytkowego obiektu sta! się powiat. Remont zamku przeprowa
dzony był bez badań archeologicznych i architektonicznych - wykonano liczne przemurowania i 
adaptacje, między innymi nadbudowano łącznik i wykonano w nim klatkę schodową. Pomimo wie
lu nieścisłości historycznych i niedoskonałości adaptacyjnych przejęcie obiektu przez muzeum za
kończyło proces jego dewastacji, a także zapewniło możliwość przetrwania w murach wielu zabyt
kowych elementów architektonicznych96.

Przez cały czas przybywało coraz więcej zabytków gromadzonych w różny sposób z terenów 
powiatu oraz przekazywanych przez osoby prywatne. W 1930 r. przekazał do muzeum w Darłowie 
swoją bogatą kolekcję zabytków archeologicznych mjr Diether von Kleist z Tychowa Sławneriskie- 
go, który prowadził także badania wykopaliskowe w powiecie-^. Wzrastała również liczba odwie
dzających darłowskie muzeum, których liczbę do 1930 r. oszacowano na 4.500 osób. I wresz
cie 11 VII1931 r. oddane zostały w wieży zamkowej dwa pomieszczenia na wystawy muzealne, któ
re urządził K. Rosenow, D.v. Kleist i Marquardt98. W innych pomieszczeniach zamkowych trwał jesz
cze remont.

Dopiero w 1933 r. zbiory zostały całkowicie przeniesione do Zamku Książąt Pomorskich i wy
eksponowane w 12 salach (ryc. 25). Ustalono nazwę placówki na Powiatowe Muzeum Regionalne z 
siedzibą w Darłowie. Funkcję kierownika, pełnioną społecznie, objął emerytowany już nauczyciel 
Karl Rosenow. Zamek w sumie posiadał 27 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 1287 m kw. Mu
zeum otwarte było w czwartki i soboty od 10.30-12.30, a w lecie również w niedzielę o tych samych 
godzinach. Opłaty dla dorosłych wynosiły 20 fg., a dla dzieci i młodzieży ze Służby Pracy po 10 fg. 
Wycieczki zbiorowe ze szkół obsługiwane były za darmo. Muzeum miało ścisłą współpracę z na
uczycielami ze szkół w całym powiecie. W bramie zamku mieszkał woźny, który miał baczenie na 
porządek i bezpieczeństwo zabytkowej budowli, a w czasie nieobecności kierownika oprowadzał 
wycieczki. W zimie odwiedziny grupowe musiały być wcześniej zgłoszone kierownikowi, ponieważ 
w zamku nie było ogrzewania. Mimo, że powiatowe, muzeum było pod opieką miasta, które finan
sowało wiele wydatków.

Znalazło się również grono darczyńców (sponsorów), z których na uwagę zasługuje kupiec Kiither 
z Darłowa.Muzeum w Darłowie należało do kilku Związków profesjonalnych. Przede wszystkim do 
„Wspólnoty Roboczej Muzeów Pomorskich”, do której należały wszystkie muzea regionalne. Następ
nie do „Związku Niemieckiej Prehistorii”, „Związku Obrony Kraju - Stowarzyszenie Krajowe Po
morza” i do „Stowarzyszenia Historii Pomorza i Archeologii”99.
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Ryc. 25. Zamek Książąt Pomorskich i Młyn Zamkowy w Darłowie. Zdjęcie archiwalne z lat 20. XX w. Repr. I. 
Łukjaniuk.

Zbiory podzielono na działy: archeologiczny, przyrodniczy, historyczny i etnograficzny, z których: 
każdy dzielił się na okresy chronologiczne (archeologia), wydarzenia historyczne, style architekta-i 
niczne lub zajęcia (etnografia). Niedługo po udostępnieniu wystaw wydany został przewodnik po 
zbiorach muzealnych, pióra K. Rosenowa100. Zabytki były zainwentaryzowane w księdze, a dla ar
cheologii była również sporządzona kartoteka katalogowa. W początkach lat 40. XX w. zbiory arche
ologiczne liczyły 1100 numerów inwentarzowych, w etnogarfii było zapisanych 2000 eksponatów, 
natomiast w zbiorach przyrodniczych, geologicznych i paleontologicznych znajdowało się 150 wy
pchanych ptaków (ryc. 26), 3000 motyli, 1000 chrząszczy, ponad 200 skamielin z powiatu oraz po
kaźne herbarium mszaków liczące ponad 1000 gatunków. W dziale historycznym, oprócz wielu przed
miotów i dokumentów, znajdowało się również 350 monet srebrnych, głównie z XIX w. oraz 2000 
banknotów zastępczych (notgelty) z okresu I wojny światowej. Biblioteka muzealna liczyła ponad 
500 tomów, w tym wiele starodruków, a w archiwum muzealnym znajdowało się 200 przezroczy za
bytków muzealnych i zabytków architektury i sztuki z powiatu.

Niezwykle bogactwo okazów znajdowało się w dziale archeologicznym, dzięki przekazaniu zbio
rów przez D. von Kleista, badacza-amatora, który w imieniu muzeum w Darłowie prowadził wyko
paliska, a pomagał mu K. Rosenow. W późniejszym czasie najciekawsze zabytki z badań D. von Kle
ista były wysyłane do Berlina, a w zamian przysyłano wiele kopii, zresztą bardzo wiernych, kutych 
lub odlewanych z mosiądzu lub zabytki niewiadomego pochodzenia bez metryczek.

W młodszych epokach przeważały narzędzia krzemienne i kamienne, w tym siekierki których 
liczba przekraczała 100 egzemplarzy. Z ceramiki ciekawym eksponatem byl pucharek lejkowaty z 
Rosochy, natomiast z narzędzi kościanych i rogowych wyróżniała się motyka kopieniacza z poroża 
jelenia znaleziona w Staniewicach (dzisiaj w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koszalinie). Z cen
niejszych zabytków z epoki brązu należy wymienić złote pierścionki spiralne z Drzeńska oraz skar
by brązowe ozdób, narzędzi i broni z Białej Góry, d. pow. Białogard, Ostrowca Sławieńskiego (4 mie
cze), Korlina, Żydowa, Niemicy, Gwiazdowa, Sulechowa, Zielenicy, Dzierżęcina i Piaszna101. Ekspo
nowanych było mnóstwo popielnic z grobów skrzynkowych, m.in. urna z wyobrażeniem twarzy ludz-
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kiej na pokrywie ze Ściegnicy czy też bogato zdobiona popielnica z Palówka102. Z okresu przedrzym- 
skiego (późnolateńskiego) i rzymskiego były wystawiane cale zespoły grobowe z cmentarzysk w 
Niemicy i w Warszkowie k. Sławna. Z importów rzymskich wyróżniał się skarb ozdób i przedmio
tów użytkowych z grobu książęcego w Białęcinie (w pełnym zestawie doczekał się początków lat 60. 
XX w., później uległ częściowemu rozproszeniu; ocalałe egzemplarze są w Muzeum Okręgowym w 
Koszalinie). Z tzw. okresu wendyjskiego (słowiańskiego) eksponowana była duża ilość narzędzi z że
laza, naczynia, duży zbiór żarn kamiennych, łódź-dłubanka oraz skarb siekańców srebrnych o wadze
1,5 kg. Zabytki archeologiczne zajmowały całe pomieszczenie sali „Zielonej” (myśliwskiej) we wschod
nim skrzydle zamku (ryc. 27). Historia Niemiec podzielona była na kąciki tematyczne, z których naj
więcej miejsca zajmowała historia i dzieje miasta Darłowa. Najokazalsze w tej dziedzinie były zabytki 
rzemiosła cechowego; znaki, skrzynie cechowe w liczbie 10, w tym bednarzy z 1650 r. ze Sławna, po- 
strzygaczy z 1700 r., stolarzy z 1778 r., 28 pucharów i wilkomów (ryc. 28), 13 chorągwi cechowych, 
2 buławy cechowe (mistrza szewskiego i czeladnika), torba siodlarza, formy drewniane do pie
czywa z XVIII i XIX w., stemple do drukowania tkanin, stary sprzęt rybacki, a także zbiór dokumen
tów cechowych (patenty, dyplomy, edykty) oraz pieczęcie, znaki własnościowe, wagi i miary.

Ryc. 26. Darłowo - Mu
zeum. Zbiory ornitologiczne, 
zdjęcie powojenne. Fot. Archi
wum muzeum w Darłowie.
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Rye. 27. Muzeum w Darłowie - Zamek Książąt Pomorskich, ekspozycja archeologiczna w sali „Zielonej”. Lat 
30. XX w. Repr. I. Łujkaniuk.

Ryc. 28. Muzeum w Darłowie - Zamek Książąt Pomorskich, ekspozycja rzemiosła miejskiego. Lata 30. XX t 
Repr. I. Łukjaniuk.
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Sztuka kościelna wyróżniona była kilkoma znaczącymi eksponatami rzemiosła artystycznego, 
z których na uwagę zasługiwała gotycka rzeźba „Ukrzyżowanie” ze Sławska, poliptyk z Malechowa, 
rzeźby świętych z Darłowa, Dąbrowy, Rusinowa, Cisowa i Barzowic, a także okna z witrażami z ko
ścioła w Krupach z 1585 r. Z okresu baroku i rokoka (do 1770 r.) wystawiane były rzeźby Wniebo
wzięcia z Garbna, chrzcielnica drewniana z kościoła NMP z Darłowa, epitafium małżonków Lieze ze 
Sławska, korporał z dwoma herbami z 1743 r. z Rusinowa oraz rzeźba anioła z chrzcielnicy drew
nianej z miejscowości Przystawy. Oczywiście wymieniamy tutaj najważniejsze.

Wśród świeckiego rzemiosła artystycznego uwagę zwracało 5 szaf z XVIII w., wisząca kołyska 
z Tychowa Sławneńskiego, pulpit do pisania z 1734 r. z Darłowa, kołatki do drzwi ze Sławna itp. 
Z okresu biedermeierowskiego pokazywano łoże, szafy, leżanki, malowidło olejne rodziny Melbu- 
thin z Rzyszczewa z 1856 r. (Hauptnera), 2 akwarele rodziny von Denzin z Postomina z 1850 r. 
i wiele innych drobiazgów.

Z historii najnowszej wyeksponowanych było wiele mundurów, pancerzy, hełmów i broni z XIX 
w. (wojny napoleońskie), a także śmigło samolotu z 1916 r. oraz dokumenty i pamiątki z wojny 1914— 
1918. Oddzielne kąciki posiadało łowiectwo i myślistwo, środki komunikacji, poczta, transport, straż 
pożarna, szkolnictwo, medycyna, aptekarstwo i sport. Wiele było modeli okrętów handlowych eks
ponowanych w sali „Rybackiej i Żeglarskiej”, również flagi okrętowe, latarnie, sekstansy, dzwonki 
okrętowe, a także rufa, rozbitego w 1810 r. pod Darłówkiem, angielskiego okrętu handlowego. Salę 
przyozdabiały obrazy marynistyczne rozwieszone na ścianach (ryc. 29).

Ryc. 29. Muzeum w Darłowie - Zamek Książąt Pomorskich, ekspozycja rybacka i żeglarstwa. Lata 30. XX w. 
Repr. I. Łukjaniuk.

Bogato prezentował swoje zbiory dział etnograficzny, ukazujący różne fakty aktywności ludu 
wiejskiego, a także zabytki sztuki ludowej i kultury mieszczańskiej z XVIII i XIX w. Urządzona była 
izba chłopska z XVIII w. (ryc. 30), izba cechowa i pokój z okresu biedermeierowskiego. Przedsta
wiono wyposażenie alkowy z Domasławic z 1787 r., zabytkowe drzwi drewniane z Darłowa z XVIII 
w., piece z XVIII w. i kafle piecowe z Żukowa, Tychowa Sławneńskiego, Darłowa i Sławna. Wśród 
zabytków etnograficznych najwięcej było przedmiotów stanowiących domowy sprzęt drewniany, me
talowy, ceramiczny i szklany. Było m.in. 8 skrzyń posażnych (najstarsza z 1623 r. z Górzycy), ława
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drewniana z 1799 r. z Darłowa, fotel z XVIII w. z Garbna, kołyski z Bielkowa i Rusinowa, szafa na
rożna z Bobolina, kredensy kuchenne, stoły chłopskie z XVII i XVIII w. z Darłowa i Przystaw, a tak
że świeczniki glazurowane z 1788 r. z Darłowa, cybuchy do fajek, dzbany i kufle ceramiczne, star) 
sprzęt apteczny oraz kalendarz z 1795 r. z Cisowa. Z bogatego wachlarza zajęć ludności wystawiono 
zabytki obrazujące dawne tkactwo, przędzalnictwo, robótki ręczne, zabawki, malarstwo amatorskie 
(100 obrazów z pow. Sławno), pisane i drukowane listy do S.F. von Puffendorfa, autora dzieła o wy
prawach Karola Gustawa, króla szwedzkiego z zamieszczonymi miedziorytami z 1697 r., pergaminy 
z ornamentami i sztambuchy z XVIII i XIX wieku.

Ryc. 30. Muzeum w Dariowie - Zamek Książąt Pomorskich, ekspozycja etnograficzna Ozba chłopska), lata 
30. XX w. Repr. I. Łukjaniuk.

Pokazano również narzędzia i sprzęt związany z rolnictwem, ogrodnictwem i mlynarstwem; min. 
2 pługi drewniane, w tym jeden z dwoma kolami z Dobieslawca, miarę korcową z 1816 r. z Podgó- 
rek, urzędowe korce i pólkorce z Darłowa.

W dużych ilościach wyeksponowano poszczególne elementy regionalnego stroju męskiego, ko
biecego i dziecięcego z XIX w., stroju codziennego i odświętnego, a także ubiorów rybaków i żegla
rzy. Wśród tych okazów znajdowały się m.in. 2 stroje ślubne z krynolinami z Darłowa, 10 czepców, 
strój niedzielny z Kopaniewa, wachlarze, berety ze strusimi piórami, chusty, pończochy i kołnierze 
na konfirmację, opaska weselna na oczy z Iwięcina z 1837 r., bukiet weselny z 1860 r. z Darłowa, 
wieńce na srebrne i złote gody oraz 3 parasole z 1870-1880 r. z Darłowa.

Swój kącik miały zabytki związane z kultem religijnym, magią i czarami, w tym: dębowy świecz
nik ołtarzowy i misa chrzcielna z Tychowa Sławneriskiego, świecznik domowy z Powalić i 2 świeci 
niki z Garbna, mosiężna misa chrzcielna z Przystaw z ok. 1600 r„ ramy dębowe, nagrobne z 1784 i 
1816 r. oraz tablica nagrobna z 1665 r. z cmentarza w Cisowie, kute krzyże nagrobne, a także czaro
dziejskie amulety i tajemne środki na wszelkie zło. Wśród tych ciekawostek znajdowała się mumia 
kota wydobyta z fundamentów zamku darłowskiego (ofiara zakładzinowa?), książki czarów z Zakrzewa 
(pow. Sławno) i Bobrownik oraz cielak o dwóch głowach ze Sławna (do dzisiaj znajduje się w zam
ku).

Tak jak w każdym muzeum niemieckim, tak i w Darłowie, sale zamkowe służyły do wywiesza
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nia map i planów. Wisiała tutaj kopia z XVIII w. mapy Eilharda Lubinusa (Lubbena) z 1618 r. (jest 
dzisiaj w muzeum), plany zamku i miasta Darłowa i Sławna, mapy topograficzne i geologiczne po
wiatu1®. W muzeum darłowskim były również zabytki, na razie nie wystawiane, stanowiące zaczą
tek kolekcji. Była to kolekcja sztuki wschodu - od Bliskiego Wschodu po Japonię, będąca efektem 
zdobyczy podróżnych, handlarzy i żeglarzy, zwiedzających kraje świata.

Eksponując zabytki regionalne, starano się zaprezentować nie tylko różnorodność form oraz 
poziom życia wiejskiego i mieszczańskiego, kultury i obyczajów ludowych, ale także odmienność 
wynikającą z położenia, fizjografii terenu i tradycji. Trzeba podkreślić, że większość tych zbiorów 
pochodziła z darów i przekazów osób prywatnych.

CZASY POWOJENNE

Muzeum, kierowane przez Karla Rosenowa, czynne byio nieprzerwanie do 1945 r. Wobec zbli
żających się Rosjan, stara! się on ratować najcenniejsze zbiory. Zapakował je w 24 skrzynie, które 
przewieziono do Sławna i ukryto w trezorze bankowym. Niestety, wszystkie zaginęły, włącznie z 27 
płytkami srebrnymi z ołtarza kaplicy zamkowej, który od śmierci księżnej Elżbiety w 1653 r. do roku 
1945, znajdował się w prezbiterium kościoła Mariackiego w Darłowie104. Działania wojenne szczę
śliwie ominęły miasto Darłowo i Zamek Książąt Pomorskich. Rosjanie nie plądrowali zamku. Gdyby 
więc wszystkie zbiory pozostały na miejscu, zachowałyby się do dzisiaj. Pierwszym komendantem 
Darłowa z ramienia Armii Radzieckiej został podobno historyk sztuki, który był przychylny tej dzie
dzinie kultury. W maju 1945 r. miasto zostało przekazane administracji polskiej. Można więc było 
przystąpić do przeorganizowania dawnego Heimatmuseum i uruchomić placówkę polską. Nie było 
to jednak takie łatwe, brakowało kompetentnych osób. Wiele starania zawdzięcza zamek i muzeum 
pierwszemu burmistrzowi Darłowa Stanisławowi Dulewiczowi, który był zachwycony bogactwem 
zbiorów. We wspomnieniach swoich pisze: „Muzeum było tak bogate w przedmioty o istotnej wartości 
muzealnej, że aż przeładowane. W głównej olbrzymiej sali rycerskiej, o podłogach wyłożonych lśniącym 
Parkietem, widziałem na ścianach wiele dużej wartości artystycznej obrazów wybitnych malarzy, liczne 
rzeźby w drzewie, brązie i białym marmurze, kilkadziesiąt oszklonych gablot ustawionych w dwa rzędy, 
pełnych eksponatów, zbiorów numizmatycznych i płaskorzeźb w srebrze, a nawet w złocie, moc okazów 
archeologicznych (...)". Lista eksponatów była o wiele szersza105. Jest tutaj trochę przesady, zwłasz
cza o tym „srebrze i złocie”, ale faktycznie muzeum było bogate. Możemy sobie wyobrazić ile do
datkowo byłoby tych zabytków gdyby ocalały te 24 skrzynie wysłane do Sławna. Zaginęły wtedy płótna 
Lucasa Cranacha Starszego, Albrechta Diirera itp.

Na polecenie burmistrza, muzeum powoli doprowadzano do porządku po wojennym rozgardia
szu. Niestrudzony Niemiec Karl Rosenow przy pomocy woźnego p. A. Moczalla z małżonką - rów
nież Niemców pozostających w zamku w Darłowie, ustawiał eksponaty i cierpliwie rekonstruował 
spisy zabytków. Katalog zabytków prahistorycznych był już wcześniej zrobiony przez K. Rosenowa 
i znajdował się w archiwum muzealnym. Z końcem lata 1945 r. ukończone były spisy działu historii 
miasta Darłowa, o które szczególnie dbał K. Rosenow.

Dnia 1 VII 1945 ń, po niespełna czteromiesięcznej przerwie, Zamek Książąt Pomorskich w Da
rłowie znów został otwarty, a zbiory udostępnione zwiedzającym. W księdze frekwencji widnieją 
pierwsze polskie nazwiska pod datą 3 VII 1945 r. Do końca tego roku zwiedziło muzeum 131 osób. 
Wśród znanych powszechnie osobistości figuruje m.in. nazwisko prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
- budowniczego Gdyni106.

We wrześniu 1945 r. kierownictwo nad muzeum obejmuje Amelia Łączyńska - pisarka, przybyła 
z Warszawy, która równocześnie pełniła obowiązki kierownika referatu kultury i sztuki starostwa w 
Stawnie. W odręcznym liście z dnia 18 IX 1945 r. adresowanym do Wydziału Kultury i Sztuki, działu 
Muzeologii, Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pisze ona: „... po 10 dniach podróży w transporcie 
dotarłam do miejscowości D e r ł ó w (tak brzmiała wtedy nazwa miasta) i obejmuję muzeum w zam
ku. Muzeum ma wybitnie charakter regionalny dotyczący Ziemi Slawneńskiej. Na miejscu przebywa jeszcze 
Pan K. Rosenow - założyciel muzeum i namiętny jego miłośnik. Eksponaty są poustawiane i udostęp
nione społeczeństwu"...107. Pani Amelia Łączyńska przybyła do Darłowa z 20-letnią córką Janiną Qa-
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dwigą?), która faktycznie sprawowała bezpośrednią opiekę nad muzeum. Obydwie panie, przy po
mocy K. Rosenowa, zaczęły powoli repolonizować zbiory bardziej w zgodzie z potrzebami ówcze
snych czasów, a mniej z historią tych ziem. Wszystkie zabytki świadczyć miały o słowiańskości i 
polskości tych terenów?! Zaprowadziły polskie nazewnictwo i polskie napisy. Nie były to jednak fa
chowo prowadzone zmiany, co znalazło odzwierciedlenie w opinii komisji muzealników z Warszawy 
w sierpniu 1946 r. 108- Czytamy w niej: „... muzeum mieści się w zabytkowym zamku książąt pomor
skich, posiada działy: archeologiczny, etnograficzny i przyrodniczy. Muzeum jest bardzo duże i bogate 
(...). Muzeum jest nieodpowiednio urządzone, a zbiory rozłożone po laicku; napisy i objaśnienia wadli
we. Muzeum poniosło wielkie straty w zabytkach (dotyczy to straty tych 24 skrzyń - uwaga I.S.). Wysta
wa prehistoryczna została urządzona przez Niemca Rosenowa, a spolszczona przez pracownika p. Tar
nowskiego. Rozłożenie materiału pozostawia wiele do życzenia, a napisy są wprost skandaliczne...'\ 
Muzeum było własnością powiatu i utrzymywało się z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki. Te nie
dociągnięcia wynikały z braku znajomości tych zagadnień przez zajmujące się tym osoby, a także i 
braku kompletu inwentarzy, katalogów i pogubienia wielu metryczek w czasie pakowania i zabez
pieczania zbiorów przed zbliżającym się frontem. W tym czasie zamek służył nie tylko muzeum, ale 
pełnił czasowo funkcję więzienia, które urządzili Rosjanie dla Niemców.

Pomimo tych braków muzeum w Darłowie było bezpośrednio po wojnie najbogatszym i najpręż
niejszym, obok Szczecina, muzeum na Pomorzu Zachodnim. Jak wszędzie brakowało podstawowych 
środków na bieżące zabezpieczenia budynku, naprawy, ogrzewanie, pensje dla pracowników, czy też 
odkupywanie zabytków znajdujących się w domach prywatnych. Były przymiarki, aby Muzeum Po
wiatowe przejął Zarząd Miasta Darłowa, ale z braku funduszy na zabezpieczenie takiej budowli, sprawa 
upadła. Niejednokrotnie trzeba było stawiać czoło miejscowym urzędnikom, aparatczykom i wszech
władnej władzy radzieckiej. W czerwcu 1946 r., burmistrz z Rosjanami chcieli w piwnicach zamku 
zrobić skład serów109? Zdecydowana postawa i protest p. J. Łączyńskiej do Zarządu Miasta oddaliły 
te zamierzenia. Wcześniej, dnia 21 III 1946 r. Urząd Bezpieczeństwa zamknął muzeum bez powia
domienia nawet p. J. Łączyńskiej - kustosza muzeum. Powodem był... „Przewodnik po muzeum i 
zamku w Darłowie” autorstwa K. Rosenowa, napisany w latach 30. W UB został przetłumaczony u 
potraktowany jako co najmniej „instrukcja podziemnej działalności”. Szczegółowe opisy piwnic i lo
chów zamku wzbudziły podejrzenia wszechwładnej władzy o możliwości ukrywania tam ludzi i bro
ni. Zrobiono rewizję zamku wraz z piwnicami, skąd zabrano trochę odzieży i żywności w słoikach 
przechowywane tam przez mieszkające w zamku małżeństwo dozorców (p. Moczallowie). Zaaresa 
towano Niemców jak również K. Rosenowa, zamknięto muzeum i zabrano wszystkie klucze od zam
ku. Obydwie panie Łączyńskie pisały skargi do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, które nie od 
razu odnosiły skutek. Dopiero po miesiącu zwrócono klucze i ponownie otwarto muzeum110.

Od dnia 24 V 1946 r. został zatrudniony w muzeum w Darłowie, na etat przewodnika, hrabi), 
Aleksander Tarnowski - postać barwna i przedziwna111. Wybitna indywidualność jako człowiek i dz» 
łącz, poliglota i podróżnik, nieprzeciętny znawca kultur i obyczajów różnych narodów. Jego charak
terystyczna sylwetka w fezie na głowie wzbudzała powszechne zainteresowanie mieszkańców Da 
rłowa. Wcześniej był dyplomatą, wiele lat spędził we Francji, Rosji, Szwecji, Jugosławii, Grecji i Egip
cie; znał dziewięć języków, m.in. arabski. Po odejściu z końcem lipca 1946 r. pani J. Łączyńskiej (oby
dwie panie Łączyńskie wyjechały do Gdańska) z muzeum, został kustoszem zamku i muzeum, gdzie 
wraz z żoną wykonywał wszystkie prace, od sprzątania sal i dziedzińca, po barwne wykłady w sa 
lach wystawowych112. Gdy zjawił się w Darłowie był już człowiekiem leciwym (ur. 1 X 1884 r. w Li
dzie, pow. Grodno), ale nigdy nie brakowało mu werwy. Od pierwszych dni niestrudzenie wzboga 
cał zbiory. Często na własnych barkach znosił je z rozbitych kościołów, pałaców, dworów, ratując 
przed wandalami i szabrownikami. Wiele eksponatów odkupywał od okolicznych rolników, którzy 
wykorzystywali je jako sprzęt gospodarstwa domowego. Z Karlem Rosenowem porządkował i opia 
cowywał dawne zbiory. Z pasją przekazywał wiedzę o historii Darłowa i zamku licznie zwiedzającym 
muzeum wycieczkom, turystom, później wczasowiczom. Pisał również pamiętniki. Pierwszy doty
czył pobytu za granicą, głównie we Francji, drugi obejmuje lata 1946-1958 i był pisany w Darb 
wie113. Jest to bezcenne źródło wiedzy o trudnych latach powojennych i początkach działalność 
darłowskiego muzeum.
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Następcą A. Tarnowskiego (od 1961 r.) w muzeum w Darłowie został Hieronim Fiodorow, stu
diujący niegdyś orientalistykę i geografię w Uniwersytecie Warszawskim. Przez pewien czas studio
wał także w dalekim Kairze. W 1947 r. zjawił się w Darłowie i zaczął wykładać w Zasadniczej Szkole 
Rybołówstwa Morskiego. Miłości do morza pozostał wierny do końca 114. Po objęciu posady w mu
zeum zorganizował dział rybacki i przyrodniczy. Pracę w zamkowym muzeum kochał ponad wszyst
ko. Traktował go jak własny dom, a warunki tam wówczas panujące były iście spartańskie. Wystar
czy wymienić tylko brak bieżącej wody i ogrzewania nie będzie chyba za wiele.

Muzeum w Darłowie, o statusie muzeum powiatowego, podlegało początkowo władzom państwo
wym, ale finansowane było przez Departament Muzeów Ministerstwa Kultury i Sztuki. Później pie
czę nad nim sprawowało Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, muzeum w Koszalinie, od 
1961 r. w ramach decentralizacji PPRN w Sławnie, później znowu Muzeum Pomorza Środkowego 
z siedzibą najpierw w Słupsku potem w Koszalinie, a obecnie Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury 
i Sztuki w Koszalinie.

W początkach lat 60. władze nadrzędne prowadziły politykę uzupełniania zbiorów muzeów cen
tralnych i okręgowych kosztem muzeów regionalnych. W ten sposób w 1961 r. zabrano z muzeum 
dariowskiego do Warszawy bezcenne zbiory entomologiczne, a do Szczecina zbiory numizmatycz
ne, część rzemiosła artystycznego i zabytkowe kotwice n5.

Drugą, niekorzystną dla placówki reorganizację, przechodziło muzeum w 1964-1965 r. W związ
ku z utworzeniem Muzeum Okręgowego woj. koszalińskiego z siedzibą w Słupsku, nastąpiła specja
lizacja muzeów regionalnych. Muzeum w Darłowie, jako jedyne w województwie koszalińskim po
siadające zbiory z dziedziny przyrody i zagadnień morskich, otrzymało specjalizację przyrodniczo- 
morską. Przystąpiono więc do energicznego odtwarzania i przygotowania posiadanych z tej dziedzi
ny zbiorów oraz gromadzenia zabytków geologicznych, paleontologicznych, botanicznych, ornitolo
gicznych, fauny morskiej, narzędzi do połowów, sprzętu nawigacyjnego i wszelkich obiektów zwią
zanych z morzem i przyrodą morza. Jednocześnie zostały przekazane do Muzeum Pomorza Środko
wego w Słupsku bogate zbiory etnograficzne, sztuki dawnej - szczególnie sakralnej i zbiory rzemio
sła artystycznego. Do Oddziału Archeologicznego Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie prze
kazano cale zbiory archeologiczne, a do powstającego muzeum w Kołobrzegu, późniejszego Muzeum 
Oręża Polskiego, przekazano dużą część militariów i wszystko co było związane z wojskową prze
szłością Pomorza.

W Darłowie nie zdołano jednak w pełni zrealizować narzuconej czy też wybranej specjalizacji 
przyrodniczo-morskiej, chociaż w latach 1965-1970 zrobiono wiele w tym kierunku. Nawiązano kon
takty z muzeami przyrodniczymi w kraju, oceanograficznym, morskim, Muzeum Ziemi w Warsza
wie, Instytutem geologicznym i ornitologicznym oraz kapitanatami kilku portów morskich i rzecz
nych. Urządzono kilka wystaw o tematyce przyrodniczej i technice połowów. Powiększono i podda
no konserwacji zbiory ornitologiczne i fauny morskiej.

Zamek darlowski jednak w takim stanie technicznym i funkcjonalnym nie mógł dalej istnieć. Aby 
przetrwać i spełniać swoje zadanie musiał być poddany gruntownemu remontowi. W 1971 r. rozpo
czął się remont kapitalny i rewaloryzacja zamku zgodnie z ówczesnymi wymogami konserwatorski
mi. Wystawy zlikwidowano, zabytki poupychano w prowizorycznych pomieszczeniach, niektóre prze
kazano do przechowania innym muzeom (Szczecinek, Koszalin) w województwie. Pracowników, 
archiwalia i częściowo księgozbiór przeniesiono do prowizorycznego baraczku nie opodal zamku. 
Hieronim Fiodorow nie doczekał końca remontu, zmarł w Darłowie w wieku 63 lat. Prace remonto
we zamku, realizowane przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie przebiegały opie
szale, nawet z okresami wieloletnich przerw. W międzyczasie (1979-1981 r.) były w muzeum przy
miarki, aby zrealizować pomysł utworzenia na kanale portowym Darłowo-Darłówek, lub przy kana
le, wystawy-lapidarium, gdzie byłyby eksponowane stare łodzie i kutry rybackie wycofane z eksplo
atacji. Pomysłu z przyczyn obiektywnych nie zrealizowano.

Wreszcie po 17 latach prac remontowych, dnia 22 X 1988 r., Zamek Książąt Pomorskich w Da
rłowie, został ponownie udostępniony dla zwiedzających. Muzeum funkcjonujące w zamku nie po
wróciło do swojej dawnej specjalizacji sprzed remontu. Obecnie są tutaj wystawiane eksponaty
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zakresu wyposażenia wnętrz, rzemiosła artystycznego, etnografii pomorskiej, sztuki sakralnej i szti 
wschodu. Pomimo wielkiego uszczuplenia zbiorów, które stały się ofiarą eksperymentów specj ® 
stycznych, zamek ocalał. Jest piękny i prezentuje swoje wnętrza urządzone w sposób estetya K 
i profesjonalny. Jest obiektem najbardziej odwiedzanym na polskim wybrzeżu Bałtyku. |gj

DRAWSKO POMORSKIE

Z ustaleniem właściwej daty powołania drawskiego muzeum jest podobnie jak z innymi mu 
ami regionalnymi. Jedni za właściwą datę biorą pierwsze zebranie Towarzystwa Regionalnego, i 
przydzielenie pomieszczeń, a jeszcze inni urządzenie i udostępnienie ekspozycji. W krótkim szli 
na temat niemieckiego muzealnictwa pomorskiego pióra Otto Kunkla umieszczony jest rok 1924 ji 
data powołania Kreisheimatmuseum Dramburg (Muzeum Powiatowe w Drawsku)116. InicjatjŁ; 
wyszła od władz powiatowych i miejscowych nauczycieli. Inny rok założenia, bo 1926, podają | 
mieccy autorzy ankiety muzealnej sporządzonej pod koniec lat 30. XX w.117; nie wiadomo co zadt 
dowalo o tej dacie? Specjalne wydanie czasopisma „Unser Pommerland” (Nasze Pomorze) o pm 
cie drawskim z końca 1928 r. informuje, że wprawdzie istnieje w Drawsku zbiór muzealny, ale 
jest eksponowany z braku pomieszczeń118. Skromne, jedno pomieszczenie otrzymało muzeunl 
piero w 1931 r., w budynku z 1870 r., zajmowanym niegdyś przez Seminarium Nauczycielskie (i 
lewsko-Pruskie Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, w którym m.in. zdobył wykształcę 
nauczycielskie w latach 1890-1893 Karl Rosenow, późniejszy twórca muzeum w Darłowie). Wip 
1933 miało muzeum już dwa pokoje na parterze, a w 1938 r. kiedy na polecenie dr. O. Kunkla.1 
rektora Muzeum Państwowego w Szczecinie i opiekuna urzędowego muzeów regionalnych zos | 
urządzona stała wystawa, muzeum dysponowało również dużym pokojem na piętrze (ryc. 31). ■
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Ryc. 31. Drawsko Pomorskie. Budynek dawnego Seminarium Nauczycielskiego; w latach 30. XX w. sirzont 
Muzeum Regionalnego. Zdjęcie z 1959 r. Repr. I. Łukjaniuk, wg archiwum WKZ w Koszalinie. Uną 1
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Założycielem i kierownikiem muzeum, pracującym społecznie, był dr Paul Faust - nauczyciel 
gimnazjalny. Zabytki podzielono na działy: archeologiczny, przyrodniczo-geologiczny, dział historii i 
kultury mieszczańskiej oraz sztuki ludowej. Dział historii i kultury mieszczańskiej był rozbudowa
ny na kilka zagadnień, w których wyeksponowana była sztuka kościelna i niemieckie tradycje woj
skowe.

Najliczniejsze były zabytki archeologiczne w liczbie ok. 300 pozycji inwentarzowych, wśród któ
rych wyróżniały się: dzban z brązu i talerz z Terra sigillata wydobyte na cmentarzysku rzymskim z 
II w.n.e. w Granowie k. Zlocieńca (ryc. 32) oraz fibule, klamry i kolie z cmentarzyska ciałopalnego 
z II w. n.e. w Drawsku Pomorskim (w pobliżu stacji kolejowej). Tak jak we wszystkich muzeach re
gionalnych ważne miejsce zajmowały skamieliny i przyroda regionalna. Z zakresu sztuki kościelnej 
prezentowany był tryptyk z resztkami starej polichromii z ok. 1510 r. w postaci rzeźby Madonny, 
św. Mikołaja i Marcina. Oprócz tego z ołtarza nieistniejącego, wiejskiego kościoła wystawiano rzeź
bę św. Anny Samotrzeć, rzeźbę św. Marii Salomei, św. Marli i Kleofasa oraz 3 inne rzeźby kobiece. 
Ten dział uzupełniały świeczniki z XVII w., 2 wazony ołtarzowe z cyny z 1652 r. i talerz do chrztu z 
cyny z 1744 r.

Ryc. 32. Drawsko Pomorskie - Muzeum Regionalne. Zabytki archeologiczne z cmentarzyska w Granowie k. 
Zlocieńca z II w.n.e. Lata 30. XX w. Repr. I. Łukjaniuk.

Zbiory mieszczańskie wypełniały skrzynie cechowe, 2 kufry posażne, fotel przypieckowy, lustro, 
sekretarzyk biedermeierowski z Kosobud, oraz wilkomy cynowe, stemple drukarskie i dyplomy mły
narzy, sukienników, krawców, stolarzy, bednarzy, kowali, rzeźników, ślusarzy, szewców i piekarzy. 
Na eksponowanym miejscu w tym pokoju stal piec z malowanymi kaflami z dworu w Wielbokach 
Drawskich z około 1750 r. (ryc. 33). Na ścianach wisiało kilka sztuk broni ręcznej podarowanej przez 
Straż Obywatelską i Bractwo Strzeleckie oraz trochę broni palnej z XIX wieku. Po napisaniu apelu 
do szkół w powiecie, aby przekazywały one swoje zbiory do muzeum, w niedługim czasie odezwała 
się szkoła wiejska w Zarańsku i w Żółtym, które przekazały na własność swoje znaleziska, dostar
czone w większości przez dzieci z najbliższej okolicy. Były to głównie zbiory archeologiczne. Muze
alną bibliotekę zapełniało około 90 tomów książek ze sztuki, kultury i rzemiosła. Uzupełnieniem ar
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chiwaliów był zbiór zdjęć i przezroczy zabytków muzealnych, które były udostępniane nauczył < 
łom i szkołom odwiedzającym muzeum. Wstęp do muzeum był bezpłatny, po uprzednim zgłoi 
się u kierownika dr. P. Fausta.

Ryc. 33. Drawsko Pomorskie - Muzeum Regionalne, ekspozycja zabytków miejskich. Lata 30. XX w. Repc r 
Łukjaniuk.

r

LOSY POWOJENNE MUZEUM f
£

Pierwsze informacje o dawnym muzeum w Drawsku Pomorskim (Kreiheimatmuseum in Dn 
burg) znajdujemy w czasopiśmie archeologicznym z „Otchłani Wieków” z 1946 r. (R, XV, z. 11/1 l
s. 100), w którym podaje się, że zbiory są bez opieki i znajdują się w starym ryglowym budyii c 
koło kościoła parafialnego (dawne Seminarium Nauczycielskie); „... na parterze w dwóch salkach mii t 
czą się zbiory z historii miasta, natomiast na piętrze, w sali przedzielonej na połowę są wystawione zah j' 
prehistoryczne i etnograficzne. Na parterze biblioteka, trochę książek naukowych i czasopisma prehit 1 
ryczne”. z

Jest to ocena muzealników warszawskich lustrujących stan muzeów pomorskich po wojnie f 
tej notatki nie wynika, że wtedy zbiory były zniszczone lub rozszabrowane. Jesienią 1946 r. stara r 
powiatowy w Drawsku Pomorskim, p. Grzybowicz, wystosował pismo do Urzędu Wojewódzkiej r 
Szczecinie, w sprawie zabezpieczenia zabytków znajdujących się w dawnym muzeum i przyszły t 
losów tej placówki119. Niestety, nie otrzymał budującej odpowiedzi. Zalecono mu, aby wstępnie i r 
bezpieczyć zabytki i sukcesywnie przekazywać je do składnicy zabytków w gmachu Muzeum Mi v 
skiego w Szczecinie. Jednak nieodpowiednio zabezpieczony budynek muzealny, pozostawiony 1 r 
stałego dozoru, narażony był na dewastację i pospolity szaber. Wobec takiej sytuacji dnia 29 X1S r 
r. przyjęto do składnicy muzealnej w Szczecinie 84 zabytki prahistoryczne, a pozostałe postano« t 
no zabrać później120. Nie spieszono się jednak zbytnio z likwidacją pozostałości drawskiego Heim v 
museum. W roku 1949 r. przewieziono jeszcze do muzeum szczecińskiego część zabytków arc! s
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ologicznych oraz zbiory inne, które przekazano do działu sztuki. Kolejną partię zabytków przewie
ziono w 1954 r. z coraz bardziej niszczejącego budynku muzealnego. Łodź-dłubanka, jako że ekspo
nat byl okazały i uciążliwy do jednorazowego załadunku wraz z innymi zbiorami, pozostała w bu
dynku do połowy lat 60. XX wieku.

W roku 1965 całkowitą likwidację placówki jak gdyby wstrzymano. Być może wiązało się to z 
jakimiś planami w muzealnictwie koszalińskim. Czyniono starania o wykonanie nowej bramy wjaz
dowej i skrzydeł drzwiowych do zabytkowego budynku muzealnego121. Wszystko jednak zależało 
od dotacji finansowych Wydziału Kultury WRN w Koszalinie, ponieważ PMRN w Drawsku Pomor
skim takich środków nie posiadało.

Niestety, brak pieniędzy wojewódzkich, a także nowa koncepcja muzealnictwa koszalińskie
go, wskazująca na rozbudowę innych placówek muzealnych na terenie ówczesnego Pomorza 
Środkowego (Słupsk, Kołobrzeg, Bytów, Złotów) spowodowały, że zaniechano dalszej opieki 
nad pozostałymi resztkami zabytków. Łódź-dlubanka i kamień Żarnowy, jako ostatnie zabytki 
dawnego Heimatmuseum, zostały przewiezione do muzeum w Koszalinie. Nieco później łódź- 
dlubanka wzbogaciła ekspozycję archeologiczno-historyczną w nowo powstałym Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

KOŁOBRZEG

Próby powołania muzeum w Kołobrzegu czynione były na początku XX w. (1907 r.), kiedy to 
emerytowany nauczyciel rysunków miejscowego gimnazjum Hermann Maier, czynił starania u władz 
miejskich o przydział lokalu, aby zebrać i wyeksponować w jednym miejscu zabytki będące w rę
kach prywatnych zbieraczy, w domach mieszczańskich, w kościołach, w pomieszczeniach ratusza 
lub w różnych izbach bractw cechowych. Kołobrzeg - miasto o 1000-letniej tradycji i hanzeatyckiej 
przeszłości, nagromadziło sporo przedmiotów kultury materialnej. Udostępnienie ich społeczeństwu 
winno stanowić zaszczyt dla ojców miasta. Niestety, poczynania te przeciągały się w czasie. Później 
wybuchła I wojna światowa, która zaprzątała uwagę władz miasta innymi potrzebami, a na dodatek 
zabrakło też inicjatora pomysłu, który zmarł w 1915 roku122.

Dopiero w latach 20. zaistniał klimat do rozwinięcia zainteresowań krajoznawczych i historycz
nych. Klęska w I wojnie światowej, osłabiła patos czci bohaterom i ojczyźnie i skierowała uwagę w 
kierunku zastanowienia się nad spuścizną historyczną minionych pokoleń. Ujawniły się potrzeby 
poznania najbliższej okolicy i regionu, gdzie przyszło żyć i rejestrowania zmian jakie w dobie indu
strializacji czynił człowiek, nawet w okresie jednego pokolenia.

Inicjatywa pracy nad regionem wyszła od nauczyciela przyrody, geografii i botaniki w liceum 
kołobrzeskim, dr. Otto Dibbelta pochodzącego ze Stralsundu (Strzałowa). W 1921 r., po uzyskaniu 
doktoratu na uniwersytecie w Gryfii, przybywa wraz z żoną Astrid Hakanson - Szwedką do Koło
brzegu. Zamiłowany przyrodnik przemierzał wzdłuż i wszerz okolice Kołobrzegu, poznając region i 
jego zabytki. W czasie takich wędrówek w 1923 r. pozyskał pierwszy zabytek - siekierkę kamienną, 
którą ofiarował mu właściciel cegielni nadmorskiej z okolic Bagicza, niejaki Peglow123. Od tej chwili 
zaczęło się zbieractwo zabytków, głównie archeologicznych, które w krótkim czasie wypełniły 3 
pomieszczenia w liceum kołobrzeskim. W gromadzeniu zabytków i kolekcjonowaniu okazów przy
rodniczych pomagały O. Dibbeltowi uczennice. Potrzebne było jednak szersze grono zainteresowa
nych osób i współpracowników, aby urzeczywistnić zamiar powołania placówki muzealnej. Otto Dib
belt, na 100-lecie śmierci Joahima Nettelbecka, organizatora obrony cywilnej w Kołobrzegu w 1807 
r., opublikował artykuł o jego życiu i patriotyzmie, co miało dać oddźwięk społeczny na zaintereso
wanie się władz i społeczności sprawami lokalnymi. Wzywał on również do założenia towarzystwa 
regionalnego, które wzięło by na siebie odpowiedzialność zorganizowania zbieractwa i powołanie 
muzeum regionalnego. W czasie uroczystości rocznicowych (291 1924 r.) zrodziła się myśl, aby przy 
tak szerokim gremium wpływowych osób poruszyć temat regionalnego towarzystwa kulturalnego 
w Kołobrzegu. W następnych dniach, w lokalnej gazecie (Kolberger Zeitung für Pommern) ukazała 
się odezwa O. Dibbelta do mieszkańców Kołobrzegu o potrzebie powstania takiego społecznego
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towarzystwa. Wszyscy chętni mieli deklarować swoją przynależność do tego stowarzyszenia i za| 
sywać się w liceum u dr. O. Dibbelta.

Pierwsze zebranie organizacyjne Kołobrzeskiego Towarzystwa Regionalnego (Kolberger Veil 
in für Heimatkunde) odbyło się 17 III 1924 r. i uważane jest za datę powstania Towarzystwa. W pi 
niejszym czasie datę tę niesłusznie uważano za początek działania muzeum w Kołobrzegu124. Prj 
wodniczącym Towarzystwa został wybrany O. Dibbelt, który wspólnie z gronem aktywniejszych czla 
ków, zaczął zabiegać o zorganizowanie muzeum. Liczba osób Towarzystwa szybko wzrastała osiągi 
jąc po kilkunastu miesiącach ponad 1000 osób. Towarzystwo, według słów jego założyciela, wini 
najpierw zainteresować się archeologią i przyrodą, aby doprowadzić do poznania dziejów ziemi i żyo 
jej najstarszych mieszkańców. Towarzystwo zaczęło wydawać swój miesięcznik „Monatsblätter” jś 
wkładkę do „Kolberger Zeitung” i „Kolberger Tageblatt”, a od 1925 r. również kalendarz powiat 
kołobrzesko-karlińskiego (Kolberg-Körliner Heimat-Kalender). Ukazujące się w latach 1925-191 
kalendarze są kopalnią wiedzy dla prahistoryków i historyków regionu kołobrzeskiego. Zaangalj 
wanie społeczne w powstawaniu muzealnej placówki było bardzo duże. Zewsząd napływały dary 
zgłoszenia o odkryciach archeologicznych. Przekazywano również wiele zabytków z innych da 
dżin; etnografii, rzemiosła cechowego oraz starych dokumentów.

Już w rok po utworzeniu Towarzystwa Regionalnego, dnia 17 III 1925 r. nastąpiło uroczyste otw« 
cie pierwszego w Kołobrzegu muzeum miejskiego125. Czasowo mieściło się ono w dwóch sałat 
lekcyjnych i na korytarzu, w północnym skrzydle liceum żeńskiego przy Luisenstrasse - rye. J [ 
(dzisiaj ul. Edmunda Łopuskiego). Kierownikiem muzeum został Otto Dibbelt. W czasie uroczysl 
go otwarcia wystawiono na stołach wszystkie eksponaty, dotychczas przekazane do muzeum. Glói 
ną uroczystość otwarcia uświetniło wystąpienie burmistrza Lehrmanna i tajnego radcy dr Martin 
Wehrmanna, autora 2-tomowej „Historii Pomorza” z 1919/21 r., a ponadto wykład dr. O. Dibbelta ( 
prahistorii i historii Kołobrzegu. Żona O. Dibbelta podczas otwarcia muzeum demonstracyjnie pn 
cowała na szwedzkich krosnach ludowych, aby uzmysłowić darczyńcom, jak cenne i potrzebne jei 
gromadzenie wszystkiego co ma związek z życiem człowieka. Przez ten pokaz chciano przekorni 
wszystkich, że nic się nie zmarnowało, początki są już zrobione, i że przez takie dary i przekaji 
udało się zorganizować muzeum, w którego powstanie wielu pesymistów dotychczas nie wierzyło.
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Ryc. 34. Kołobrzeg. Dawne Liceum miejskie przy Luisenstrasse, obecnie Zespół Szkół Zawodowych i Szkoła 
Podstawowa nr 3 przy ul. E. Łopuskiego. Pierwsza siedziba Muzeum Miejskiego. Lata 20. XX w. Repr. I. Łukjaniuk, * 
wg K. Rypnłewskiej i H.P. Schulza. a
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Na pierwszej wystawie „Das Kolberger Heimatmuseum” zabytki zostały podzielone na: a) zbio
ry geologiczno-paleontologiczne, b) archeologiczne, c) dzieje miasta, d) dawne rzemiosło, e) zbiory 
muszli (Conchilien Sammlung), które stanowiły jak gdyby jeden temat dotyczący dziejów ziemi i 
prahistorii człowieka. Drugi temat stanowiły zbiory miejskie i historii kultury umieszczone w jed
nym pomieszczeniu126.

W temacie pierwszym warte były uwagi skamieniałości syluryjskie, kredowe i oligoceń
skie, w których znajdował się zespół surowca bursztynowego, w tym okaz o wadze 0,5 kg. W 
dziale archeologicznym wystawiane były kamienne i krzemienne siekierki, toporki przewier
cane oraz ich odpowiedniki z brązu. Ponadto fragmenty brązowych ozdób uprzęży końskiej, 
zapinki brązowe, bransolety i liczne naczynia z grobów skrzynkowych, wyposażenie grobu ko
biecego z okresu rzymskiego ze Stramnicy, a także z pozłacanego srebra kabłączki skronio
we z okresu wendyjskiego (słowiańskiego), czy też skarb srebrnych monet ze Stojkowa. Naj
cenniejszym zabytkiem w muzeum był złoty naszyjnik z VI w.n.e. ważący 1883 g, znaleziony 
przypadkowo w 1913 r. w miejscowości Piotrowice127. Od 1930 r. wystawiony został skarb ozdób 
brązowych z Rościęcina.

W dziale historii miasta i kultury regionu znajdowały się pamiątki po dawnym rzemiośle, 
w tym 24 kufle cynowe i liczne naczynia z tego metalu, wśród których wybijał się doskonało
ścią puchar z 18 płytkami srebrnymi z 1565 r., wykonany przez ludwisarzy kołobrzeskich. 
Ponadto skrzynie i skarbczyki cechowe, świadectwa, dyplomy i rękopisy miejskie. Z mebli 
wyeksponowano szafę i 6 mahoniowych krzeseł z epoki klasycyzmu, a także pewną liczbę szkla
nych wyrobów biedermeierowskich, sztambuchy i delikatne robótki ręczne z tego okresu. Z 
czasów wojen wystawiono wiele pamiątek po J. Nettelbecku, broń, pociski i obrazy przedsta
wiające sceny oblężenia Kołobrzegu w 1807 roku. W zbiorach miejskich również cennym eks
ponatem był przywilej szlachectwa nadany przez króla Fryderyka I dla burmistrza Kołobrze
gu von Eichmana z 1701 r. Nie brakowało oczywiście zabytków włościańskich, przedstawiają
cych życie i kulturę dawnej wsi pomorskiej128.

Muzeum kołobrzeskie było otwarte codziennie od 11.00-13.00, a ceny biletów wynosiły 
30 fg dla dorosłych i 10 fg dla młodzieży szkolnej. Terenem działania placówki był dawny 
powiat kołobrzesko-karliriski. Przy liceum został założony przez O. Dibbelta muzealny ogród 
botaniczny, gdzie uczące się dziewczęta miały okazję praktycznego poznawania flory skalnej 
1 wielu roślin rosnących dziko w terenie129.

Ulokowanie się muzeum w pomieszczeniach żeńskiego liceum nie było rozwiązaniem sta
łym. Z tego zdawał sobie doskonale sprawę O. Dibbelt, który widział, że powiększające się 
zbiory wymagają odpowiedniego wyeksponowania. Zaczął więc zabiegać o nowy budynek i 
przedstawiać swoje pomysły. W drugim roku od założenia muzeum wysunął propozycję, aby 
do Baszty Prochowej dobudować współczesne pomieszczenie, które byłoby odpowiednio funk
cjonalnie przystosowane do potrzeb muzeum. Z uwagi na szczupłość miejsca przy Baszcie, 
budowa nie doszła do skutku. Wtedy uwagę zwrócił na XVI w. kamieniczkę przy Schlieffen- 
strasse 15 (obecnie ul. E. Gierczak 5), która miała dobrze zachowane wnętrza. Ten pomysł 
uzyskał akceptację Rady Miejskiej, która wykupiła budynek od jego ostatnich właścicielek, 
sióstr Meinert. W latach 1930-1933 w budynku prowadzono prace rekonstrukcyjne i adapta
cyjne. Z fasady zdjęto tynki, odsłaniając czerwoną gotycką cegłę (ryc. 35). O. Dibbelt bardzo 
interesował się pracami i zabiegał o to, aby budynkowi przywrócić charakter mieszczański. 
Opracował nawet historyczny wstęp do dziejów budowy tej późnośredniowiecznej kamienicz
ki130. Niestety, czasy się zmieniły, do władzy w 1933 r. doszli hitlerowcy, którzy usuwali ze 
stanowisk nieprawomyślnych obywateli. Do takich należał O. Dibbelt. W 1935 r. muzeum w 
Liceum Miejskim w Kołobrzegu zamknięto, a zbiory zmagazynowano na strychu szkoły. Usu
nięto też Dibbelta ze szkoły, a w 1939 r. przeniesiono go wraz z rodziną do małego gimna
zjum we Frenzburgu, na zachód od Odry, gdzie spędził całą wojnę. Przewodniczącym Towa
rzystwa Regionalnego został wybrany Willi Schultz, który publikował w kalendarzach szereg 
artykułów z toponomastyki.
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Rye. 35. Kołobrzeg 
kamienica Schlieffenói 
(obecnie ul. E. Gierczak 1S 
W latach 30. XX w. siedzi 
muzeum biograficznego! 
Nettelbecka. Repr. I. Łuty 
niuk.

■

Opracowano nową koncepcję muzeum, która zakładała, że potrzebne są dodatkowe pomiesza 
nia muzealne. Kamieniczka przy ul. Schlieffenów otrzymała przeznaczenie na muzeum biograficzt 
Joachima Nettelbecka (zaczęto organizować). Wykupiono więc dawny dom kupca H.A. Schulza (pi 
łac Borcków) przy Baustrasse 34 (obecna ul. Budowlana), który ze względu na przejście publiczo 
dla pieszych w części parterowej do ul. Kamiennej, nazywany był „domem pod sklepieniami” (Schwi 
bogenhaus). Była to późnobarokowa kamienica wzniesiona w 1733 r., która gościła podczas wizji 
w Kołobrzegu (1763 r.) króla pruskiego Fryderyka Wielkiego131 (ryc. 36). Podczas oblężenia Kol 
brzegu przez Rosjan w 1758-1761 w budynku tym mieściła się komendatura miasta. W 1772 r. ki 
dynek został częściowo przebudowany w stylu rokokowym (fasada i dwie sale) przez marszałka dwoi 
von Borcka (dzisiaj nie istnieje). Tę kamienicę przeznaczono na główną siedzibę muzeum miejski 
go i tutaj przede wszystkim rozpoczęto adaptację wnętrz. Budynek był dobrze zachowany i nie » 
magał dużego nakładu pracy i środków. Miał duże pomieszczenia z zachowanymi sztukateriami i 
suficie. Przy wsparciu finansowym niemieckiego ministerstwa oświaty, wojska i innych instytucji uda! 
się w szybkim czasie urządzić ze smakiem wnętrza kamienicy i wypełnić je cennymi eksponatem
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Na dyrektora Muzeum Miejskiego w Kołobrzegu powołano dr. Nikola Michailowa z Muzeum Etno
graficznego w Berlinie, który zapewniał dokładne wykonywanie poleceń nowej, nazistowskiej, wła
dzy w Niemczech.

Ryc. 36. Kołobrzeg - nie istniejący budynek dawnego Muzeum Miejskiego przy Baustrasse, obecnie ul. Bu
dowlana (tzw. Schwibbogenhaus). Lata 30. XX w. Repr. I. Łukjaniuk, wg K. Rypniewskiej i H.P. Schulza.

Poświęcenie i otwarcie stałej ekspozycji muzealnej „w budynku pod sklepieniami”, przy Baustras
se 34 w Kołobrzegu, nastąpiło dnia 3 VII 1937 roku132. W 27 pomieszczeniach o powierzchni wysta
wienniczej 800 m kw, wyeksponowano zabytki z różnych okresów chronologicznych i różnych dzie
dzin życia mieszkańców Kołobrzegu i regionu. Dyrektor nie rozporządzał dużą ilością personelu przy 
zarządzaniu takim obiektem. Społecznym pomocnikiem był Otto Rubow, znany malarz kołobrzeski, 
urzędowała sekretarka, a do prac porządkowych był dozorca i sprzątaczka; nocny dozór pełnił straż
nik. Wszyscy byli opłacani przez miasto. Trzeba dodać, że dyrektor N. Michaiłów miał na głowie 
jeszcze dwa budynki muzealne. Wspomniany już budynek przy Schlieffenstrasse 15, gdzie przygo
towywano ekspozycję biograficzną J. Nettelbecka, a od 1939 r. „Pałac Pliiddemanna”, późniejszy „Dom 
Braunschweigów”, gdzie planowano urządzić galerię obrazów i przygotować wnętrza do celów re
prezentacyjnych.

Muzeum Miejskie czynne było w lecie od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00-13.00, a w 
soboty od 15.00-18.00, natomiast w zimie od wtorku do piątku włącznie, w tych samych godzinach. 
Oplata dla dorosłych wynosiła 20 fg, natomiast dzieci miejskie i wojskowi płacili 10 fg. Dzieci ze 
szkól wiejskich i pracownicy muzeów mieli wstęp wolny133. Terenem działania muzeum objęto po
wiaty: Kolobrzeg-Karlino, Białogard i Koszalin, czyli mniej więcej obszar dawnego biskupstwa ka
mieńskiego. Muzeum prowadziło inwentarz wpływów i kartotekę zabytków, których już w trzy lata 
od otwarcia placówki było około 6 tys. numerów inwentarzowych134. Muzeum posiadało bibliotekę, 
połączoną i zarządzaną wspólnie z biblioteką miejską. Czasopismem wydawanym przez muzeum były
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roczne kalendarze (Heimatkalender Kolberg-Körlin). Zwiedzający grupowo mogli być na życz« f 
oprowadzani przez kierownika lub kustosza muzeum (O. Rubow). j

Ekspozycja była podzielona na kilka działów lub tematów. Obok niemieckiej archeologii, gi j 
wystawiane były m.in. skarb ozdób brązowych z V okresu epoki brązu z Lasku Miejskiego w Ka 
brzegu, wyroby szklane z okresu rzymskiego z grobu z Gąskowa, wyposażenie grobu kobieck*| z 
ze Świelubia i Stramnicy z okresu rzymskiego, złoty naszyjnik z Piotrowic, skarb siekańców (j g 
net) wczesnośredniowiecznych ze Stojkowa, naczynia z grobów skrzynkowych itp., bardzo wań 2 
był okres niemieckiej historii regionu, a w nim okres wojny 7-letniej i trzech oblężeń Kołobn 
przez Rosjan oraz wojen napoleońskich i obrony Kołobrzegu w 1807 r. Jedno pomieszczenie I®l 
poświęcone bohaterom narodowym - obrońcom Kołobrzegu, z podobiznami Gneisenaua, Nettelbet g 
i Schilla135. Dużo miejsca zajmowała też etnografia, gdzie oprócz mebli i foteli jamneńskich, spu ^ 
tów domowych i rękodzieła wiejskiego, wystawiano na manekinach męski i kobiecy strój z Jami 
z regionu kołobrzeskiego. Dużo było haftów ręcznych z Jamna wykonanych ok. 1700 r., a tal {] 
koszulka dziecięca do chrztu z 1674 r., oraz wiele innych strojów paradnych i obrzędowych. Gol g 
uwagi był pokój rzemiosła kołobrzeskiego, a w nim cynowe i srebrne wilkomy cechowe (ryc.l; v 
zbiór porcelany z 1840 r. z widokami Kołobrzegu, kartusze trumienne, cynowe i srebrne, koli p 
tantów kołobrzeskich i rodów mieszczańskich z XVII w., oraz skrzynie i szafy barokowe, mi j 
empirowe i biedermeierowskie. s

Ryc. 37.Kołobrzeg 
Repr. I. Łukjaniuk.

- wnętrze dawnego Muzeum Miejskiego, sala poświęcona rzemiosłu kołobrzeskiemu

Ze sztuki kościelnej wystawiono 10 figur z trzech ołtarzy gotyckich z przełomu XV/XVI w,i 
figurę św. Katarzyny z Gościna, drewnianą figurę świecznikową z ok. 1400 r., krucyfiks z 151 
oraz srebrne kielichy i patery z kościołów pomorskich. Z innych akcesoriów kultu religijnego Jl 
stawiano stalle drewniane z katedry kołobrzeskiej, obrus z ołtarza o długości 3 m z 1608 r., bij 
haftowany, a także blaszanego koguta z katedry i drewniane, rzeźbione nagrobki. Okres odroi
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nia reprezentowały rzeźby z ok. 1650 r., a także rzeźbione obudowy nawy głównej z katedry 
kołobrzeskiej. Natomiast barok i rokoko zaakcentowane były trzema rzeźbami drewnianymi z ok. 
1700 r. i rzeźbą anioła z chrzcielnicy z 1750 r.

Oddzielny pokój miały saliny kołobrzeskie, a także rybołówstwo i żegluga morska, gdzie oprócz 
zabytków z tych dziedzin, wystawiano modele różnych statków, dokumenty o morzu i kąpielisku 
solnym i borowinowym w Kołobrzegu. Z braku miejsca cała flora i fauna regionalna była na razie 
zmagazynowana.

Muzeum urządzało też wystawy czasowe. Pierwszą taką wystawą było „Malarstwo i grafika po
morska” przygotowana na „Tydzień Kultury”, w dniach 17-29 V 1939 roku. Wystawiono 140 prac 
37 artystów pomorskich. Na czas tej wystawy większość pomieszczeń została opróżniona z zabyt
ków, by zrobić miejsce dla galerii sztuki. Dyrektor dr N. Michaiłów przygotował i wydał z tej okazji 
„Przewodnik wystawy współczesnego malarstwa i grafiki współczesnej - Kołobrzeg 1939”136. Oso
biste zainteresowania dyrektora muzeum wpłynęły na przesunięcie profilu muzeum na zagadnienia 
sztuki, a zaniechanie częściowe problematyki regionalnej. Na działalność muzeum wywierała duży 
wpływ żona dyrektora dr Ingeborga Michaiłów, która opracowując obrazy kołobrzeskiego malarza 
Hermanna Pliidemanna (1809-1868 r.) rzuciła myśl, aby na galerię tego artysty wykorzystać dawny 
dom tej rodziny (Pałac Braunschweigów-Brunszwickich) przy dawnej Münderstrasse (Ujście 8), dzi
siaj ul. Armii Krajowej 13 (ryc. 38), gdzie mieści się Muzeum Oręża Polskiego, który już od 1938 r. 
byl wykupiony przez miasto 137.

Ryc. 38. Kołobrzeg - „Pałac Pliiddemanna” przy dawnej Münderstrasse, dzisiaj ul. Armii Krajowej. Obecna sie
dziba Muzeum Oręża Polskiego.Repr. I. Łukjaniuk, wg K. Rypniewskiej i H.R Schulza. Lata 30. XX w.

Po urządzeniu i udostępnieniu w 1937 r. Muzuem Miejskiego przy Baustrasse 34, kontynuowa
no przygotowania do otwarcia i udostępnienia budynku przy ul. Schlieffenów 15. Przeznaczono go 
w całości Joachimowi Nettelbeckowi, przewodniczącemu rady miejskiej i organizatorowi obrony
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cywilnej w czasie oblężenia Kołobrzegu przez wojska napoleońskie w 1807 r. Uroczyste otwarcie 1 
ekspozycji w muzeum nastąpiło dnia 20 IX 1938 r., w 200 rocznicę urodzin J. Nettelbecka. Na po- ‘ 
wierzchni wystawowej ok. 500 m kw, w 11 pomieszczeniach, wyeksponowano pamiątki po bohate- i 
rze i jego rodzinie oraz przedmioty z jego epoki. Każde pomieszczenie przedstawiało J. Nettelbecka i 
w innym charakterze i w innym czasie; był pokój dzieciństwa i śmierci J. Nettelbecka, pokój poświę- 1 
eony jego podróżom po świecie i jego służbie żołnierskiej, jego zasługom jako kupca i handlara 1 
rybami w Kołobrzegu oraz jego ofiarnego udziału przy gaszeniu pożaru katedry w 1777 roku. Wie i 
le było rysunków, szkiców i obrazów modeli statków, na których żeglował, oraz przyrządów żeglar- 1 
skich. Wśród ok. 1000 sztuk eksponatów, na uwagę zasługiwały; kołobrzeska waga ratuszowa! i 
1680 r., wyciąg towarowy z XVI w., stół do wypłat ze Starego Ratusza z XVII w., oraz XVIII w. piece, s 
Najwięcej miejsca zajmowała obrona twierdzy kołobrzeskiej przed wojskami napoleońskimi i polski ' 
mi i rola dwóch bohaterów; J. Nettelbecka i mjr. A. Neithardta Gneisenaua - dowódcy twierdzy13*, 1 
Rozwijający się kult tych postaci stworzonych przez pisarzy pruskich wyolbrzymiających rolę twier- 1 
dzy kołobrzeskiej i ich bohaterów w kampani 1807 r. doprowadził do utworzenia tego muzeum131. ‘ 
Wystawa została zorganizowana przy pomocy finansowej władz państwowych i wojskowych, a otwiera! ( 
ją sam gauleiter szczeciński Schwede-Coburg140. Jedno pomieszczenie w muzeum poświęcone było ‘ 
poecie Ramlerowi, którego ballady były inspiracją w malarstwie Christiana Bernarda Rodego (1725- ł 
1797). W innym pomieszczeniu znajdowały się obrazy malarza Fischera z Karlina141. Na początku ' 
1939 r. zadecydowano, że trzeci budynek muzeum, empirowy pałacyk Pliiddemannów (ryc. 38), 
zostanie odrestaurowany i przygotowany na cele wystawiennicze i reprezentacyjne. Projektowano i 
zorganizować tam galerię obrazów malarzy niemieckich, głównie kołobrzeskich i z Pomorza, a tak- r 
że przygotować wnętrza pałacu w stylu mieszczańskim z początków XIX w. do celów reprezentacy) ł 
nych142. W budynku, wzniesionym w połowie XVII w. i przebudowanym w 1808 r., gdzie wszystkie t 
pomieszczenia wraz z sufitami pokryte były malowidłami i tapetami, planowano zorganizować eks- f 
pozycję historyczną poświęconą kołobrzeskim i pomorskim rodom patrycjuszowskim i szlachec- c 
kim143. i

Znajdowało się tam 25 pomieszczeń o powierzchni ok. 800 m kw, w których eksponowano by i 
także historię biskupstwa kamieńskiego i kapituły katedralnej, dzieje rycerstwa pomorskiego ora 
historie dokonań nauki, kultury i sztuki (teatr, muzyka, plastyka, sztuka współczesna) itp. Zaczęto t 
systematycznie kupować obrazy Hermanna Pliidemanna i kompozycję Martina Plüddemanna, a także f 
grafikę i obrazy malarzy tej epoki. Wyszukiwano odpowiednie meble w stylu Empire i Biedermeier, r 
W 1941 r., kiedy przedstawiciele miasta wizytowali przygotowywaną placówkę, byli zachwyceni jej ł 
wewnętrznym wystrojem. Ta sama komisja podjęła wtedy decyzję, aby w piwnicach gotyckiego bu
dynku muzeum J. Nettelbecka przy ul. Schlieffenów 15, urządzić winiarnię. c

Prawdopodobnie ze względu na przesuwający się na zachód teatr wojenny w 1945 r., budynek r 
nie został w pełni wykorzystany. Podczas zbliżającej się ofensywy, część najcenniejszych zbiorów! j 
trzech budynków muzealnych w Kołobrzegu, została ewakuowana. Jaki los je spotkał?, czy udało ł 
się je na czas zabezpieczyć? - trudno powiedzieć. Wiemy, że jeszcze w marcu 1945 r., podczas trwa c 
jących walk o Kołobrzeg, został wywieziony najcenniejszy zabytek archeologiczny i zapewne klej s 
not nr 1 kołobrzeskiego Muzeum Miejskiego - złoty naszyjnik z Piotrowic z VI w.n.e., który został s 
uratowany i znajduje się w muzeum w Lubece144. Większość zabytków spoczęła pod gruzami. r

z
CZASY POWOJENNE s

r
Podczas wielkiej bitwy o Kołobrzeg w marcu 1945 r. budynki muzeów przy obecnej ul. Budo# ' 

lanej i E. Gierczak zostały wypalone i częściowo zniszczone wraz z większością zbiorów. Pałacyk * 
empirowy Pliidemannów ocalał z zawieruchy, ale zbiory przepadły. Tak więc całe kołobrzeskie c 
muzealnictwo, po Szczecinie i Darłowie, jedno z bogatszych na Pomorzu, które tak wspaniale rozwi
jało się przed wojną, zginęło wraz z całym miastem. c

Z bogatej kołobrzeskiej katedry wiele ruchomych zabytków ratuje pastor Paulus Hinz. Niektóre k 
z nich zamurowuje w ścianach świątyni, inne wywozi do wiejskich kościółków, a jeszcze inne chowi r

62



w piwnicach i na strychach domów. To dzięki niemu udało się po wojnie niektóre z nich odzyskać. 
Ze sprawozdania wyjazdowego do Kołobrzegu Z-cy Pełnomocnika Rządy Rzeczypospolitej Polskiej 
na Obwód Koszalin (-) Maliny z dnia 29 X 1945 r. dowiadujemy się, że burmistrz Kołobrzegu Spo
rysz Józef, w ruinach katedry odnalazł zamurowaną skrytkę, w której przechowywano sakralne za
bytki145. Odnaleziono wówczas: a) rzeźbiony w drewnie renesansowy, wiszący świecznik z figurą 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem i innymi figurami świętych, bogato polichromowany i złocony, który 
ufundowali Schlieffenowie w 1523 r., a odnawiali członkowie tego samego rodu w 1890 r., zamiesz
czony w „Kunstgeschichte von Pommern” Fr. Kuglera (Baltische Studien 1840.), obraz olejny „Ta
niec śmierci” z 1492 r., c) obraz „Pokłon Trzech Króli” o wymiarach 2,30 * 1,80 m, malowany wg 
starej flamandzkiej szkoły w XV w., d), obraz olejny na drzewie (1,35 « 1,20 m) „Ecco Homo”, malo
wany przez Joachimusa Knochenhowerusa w 1640 r., i odnowiony przez wnuka malarza w 1715 r. 
Widać na nim wpływy techniki Rembrandta, e) „Portret elektora”, obraz olejny na drewnie (2,50 x 
1,60 m), dobrze zachowany, f) „Kąpiel w Jordanie”, obraz malowany na płótnie w XVII w. (mocno 
zniszczony, g) „Wieczerza Pańska”, płaskorzeźba w drzewie o wymiarach 1,83 x 0,80 m, poli
chromowana z pozłacaniem, nieco uszkodzona, h) dwa świeczniki mosiężne, wiszące, ręcznie kute 
z 1721 r., rozebrane i umieszczone w dwóch skrzyniach, i) części stalli rajców miejskich, rzeźbione 
bogato z pocz. XIV w., (i figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem rzeźbiona w drzewie, wys. 0,35 m z 
XIV w., k) kołatka (Türklopfer) od głównej bramy, odlew z XIII w.

W sprawozdaniu tym znajdujemy również opis budynku muzealnego przy ul. E. Gierczak, które
go mury stały, ale wnętrze było uszkodzone, zdemolowane i rozgrabione. Komisji, której przewod
niczy! Henryk Malinowski - referent kultury i sztuki na Obwód Koszalin, udało się zabezpieczyć z 
budynku muzeum stary kufer marynarski, szafę z 1789 r., wagę rybacką i piec gdański. W piśmie 
tym znajdujemy również informacje, że w muzeum tym mieści się rekonstrukcja chaty rybackiej na 
palach, a na belkach sufitu widoczny jest rzeźbiony ornament „o cechach słowiańskich". Po tej wizy
cie, referent kultury i sztuki w Kołobrzegu, Zbigniew Tomanek wydal dnia 28 XII 1945 r. zalecenie, 
aby naprawić dach nad budynkiem dawnego muzeum146. Niestety, na więcej nie było pieniędzy i 
nie zanosiło się, aby Kołobrzeg mógł szybko doczekać się polskiego muzeum.

W kwietniu 1946 r., w kasach pancernych w ratuszu miejskim znaleziono jeszcze 91 przedmio
tów codziennego użytku i kilka zabytkowych, w tym 2 kg srebrnych numizmatów, 4 srebrne epita
fia grobowe, puchary cynowe, świeczniki, obrazy i zloty łańcuch burmistrza147. W sali posiedzeń 
ratusza znaleziono stary zegar angielski, szafę bogato rzeźbioną i 6 krzeseł rzeźbionych, które mia
ły herby: orzeł polski i pogoń litewską (?).

Kołobrzeg po wojnie czekał aź 18 lat na utworzenie muzeum. Zabiegali o nie miejscowi działa
cze kultury z Janem Frankowskim na czele. Powstało Towarzystwo Miłośników Kołobrzegu, w ra
mach którego zawiązał się Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum. Na czele stanął dr Jan Fran
kowski, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego, a później pracownik biblioteki. Ten zasłużony dzia
łacz znal Kołobrzeg sprzed wojny, kiedy jako student dużo wędrował po świecie. Po wojnie jako je
den z pierwszych osiedlił się w zrujnowanym Kołobrzegu. Jego pasją było ratowanie pamiątek prze
szłości, popularyzowanie wiedzy o tej ziemi i odkrywanie jej uroków. W 1947 r. założył Oddział Pol
skiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kołobrzegu, w 1948 r. opracował pierwszy polski przewod
nik po Kołobrzegu. Skupił wokół siebie młodzież szkolną, z którą penetrował składnice złomu i gru
zy dawnych muzeów, wydobywając z nich wiele cennych zabytków. Otaczał opieką te, które udało 
się uratować z kolegiaty kołobrzeskiej148. Mniejsze eksponaty umieszczono czasowo w liceum, póź
niej w bibliotece, gdzie urządzono nawet niewielką wystawkę. Duże zabytki, jak świecznik Jana 
Apengetera, przejęło później Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (dzisiaj w konkatedrze w 
Kołobrzegu), natomiast antabę, również J. Apengetera, oraz inne zabytki zabrało muzeum w Szcze- 
dnie.

Po wieloletnich przygotowaniach, dnia 9 V 1963 r., PPRN w Kołobrzegu wydało akt administra
cyjny (nr 7/63) o utworzeniu Muzeum Regionalnego. Zlokalizowano je w odbudowanej zabytkowej 
kamieniczce przy ul. E. Gierczak (dawniej Schlieffenstrasse 15), w której przed wojną mieściło się 
muzeum biograficzne J. Nettelbecka. Powstały dwie sale wystawowe o powierzchni 190 m kw. Nie-
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stety, wiele zabytków z takim trudem zgromadzonych zaraz po wojnie przez J. Frankowskiego, i 
ginęło. Nie było odpowiedniego miejsca do ich zabezpieczenia i osoby, która by przez te lata opi 
kowała się nimi. Złożone na nie zamykanym strychu stały się łupem amatorów starożytności. Pier 
sze lata w muzeum ograniczały się do organizowania wystaw czasowych. Początkowo planowi 
ustawić historyczny profil muzeum, później historyczno-morski, by wreszcie w 1966 r. przyjąć pn 
historyczno-wojskowy. W tym też roku muzeum otrzymało dodatkowo na siedzibę odbudowaną wie 
kolegiaty, gdzie na parterze i trzech kondygnacjach było 1000 m kw powierzchni. Dodatkową atn 
cją na dachu wieży był taras widokowy. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, a roczna! 
kwencja przekraczała 100 tys. osób. W 1971 r. placówka otrzymała nazwę Muzeum Oręża Polsl 
go, a od 1 1 1972 r. status autonomicznego muzeum specjalistycznego. Obok kamieniczki przy uli 
Gierczak dobudowano z czasem pawilon wystawowy o powierzchni 700 m kw, gdzie 17 III 198 
otwarto stałą wystawę „Dzieje Oręża Polskiego”. W 1976 r. muzeum w Kołobrzegu otrzymało rt 
nież klasycystyczny pałacyk Brunszwickich przy obecnej ul. Armii Krajowej (dawny Pałac Pliidi 
manna), gdzie mieści się oddział miejski - Muzeum Miasta Kołobrzegu, specjalizujące się w eksi 
nowaniu zabytków kultury mieszczańskiej143.

KOSZALIN

W 1997 roku - 15 czerwca, mija 50-lecie udostępnienia powojennemu społeczeństwu Koszal 
wystaw stałych w Muzeum Miejskim. Jako placówka działało muzeum do końca II wojny, a póit 
zaczęło się organizować już od lata 1945 r. Muzeum w Koszalinie jest jednym z pierwszych muz« 
na Pomorzu Zachodnim powstających w końcu XIX i na początku XX w.

Wszystkie rocznice jakie akurat obchodzimy powodują zawsze chęć poznania początków tal 
go wydarzenia i prześledzenia jego zmagań organizacyjnych. W zakresie początków muzealnie! 
na Pomorzu jest to historia długa i ciekawa z racji działania na terytorium, które dopiero po II i 
nie światowej znalazło się w granicach Polski. Dla podkreślenia wkładu koszalińskiego muzeui 
rozwój muzealnictwa środkowopomorskiego chcemy w dużym skrócie przedstawić jego począł: 
okres organizacyjny po II wojnie światowej150.

W Koszalinie już w 1879 r. działające tutaj Towarzystwo Naukowe „Wissenschaftlichen Vert 
in Köslin” podjęło próby założenia muzeum. Gromadzono przede wszystkim zbiory archeologio
i przyrodnicze z okolic Koszalina i z powiatu. Zabiegali o to głównie dwaj panowie: radca sądu zit 
skiego Robert Hildebrand - bardzo szanowana i łubiana osobistość Koszalina oraz dr Rudolf Hat 
ke - znany i ceniony badacz regionalny, nauczyciel Gimnazjum w Koszalinie. Oni to patronoi 
Towarzystwu Naukowemu, gromadzili, pielęgnowali i powiększali zabytki. Do roku 1896 wląci 
zbiory były inwentaryzowane i przedstawiały znaczną wartość naukową. Po śmierci zacnych paa 
idea gromadzenia zbiorów powoli obumierała, a zainteresowanie archeologią coraz bardziej mil 
wśród członków Towarzystwa. Starannie uporządkowane zabytki w dużej części zmarnowały 
Dopiero pracownik koszalińskiej poczty Hans Spielberg - zapalony regionalista, wysunął myśl p 
kazania zachowanych resztek zbiorów, jako dar dla muzeum w Szczecinie, co nastąpiło rzec? 
ście w styczniu 1908 r.151

Niezadługo po tym zebrało się grono osób, które już w listopadzie 1910 r. założyły Towar; 
Krajoznawcze i Ochrony Kraju (przyrody) w Koszalinie (Verein für Heimatkunde und Heimatscl 
Celem Towarzystwa było „... popieranie krajoznawstwa, archeologii i historii Pomorza ochrona i\ 
lęgnacja dziel z minionych czasów, ochrona budownictwa ludowego i mieszczańskiego, sztuki luk 
obyczajów, zwyczajów, uroczystości i strojów”. Głównym postanowieniem miało być wspomaganiq 
wstającego muzeum regionalnego, które miało służyć realizowaniu celów Towarzystwa. Maj| 
Towarzystwa składał się ze składek członkowskich, darowizn i oszczędności, ponadto w przyszli 
ze sprzedaży wydawanych książek, map, planów i innych przedmiotów. Składka roczna wynosi 
RM pobierane z góry za cały rok, przy zapisie członka. Dożywotnie członkostwo w Towarzysli
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kosztowało 100 RM. Władzami Towarzystwa był zarząd wybierany większością głosów co 2 łata, skła
dający się z 4 osób. Towarzystwo opracowało statut składający się z 15 paragrafów, w którym są 
zawarte główne postanowienia, cele i zadania. Statut został podpisany przez zarząd Towarzystwa w 
grudniu 1912 r., ale zarejestrowany w sądzie dopiero dnia 17 IV 1913 roku152.

Datę pierwszą (1912 r.), niektórzy autorzy niemieccy, a później i polscy przyjęli za początek ist
nienia muzeum w Koszalinie153. Wtedy to po raz pierwszy członkowie Towarzystwa Regionalnego 
zorganizowali krótkotrwałą wystawę w hollu Ratusza (spalony w 1945 r.) usytuowanego w południo
wej pierzei Rynku Staromiejskiego (ryc. 39). Datę drugą (1913 r.) powstania muzeum zamieszczają 
autorzy niemieccy w ankiecie muzealnej z końca lat 30. XX w., równoznaczną z datą rejestracji To
warzystwa Regionalnego. Wiele jest w tym wszystkim rozbieżności i subiektywnych osądów. Opie
rać się jednak musimy na zachowanych sprawozdaniach urzędowych i korespondencji z tamtych 
czasów. Wynika z nich, że po raz kolejny zaczęto gromadzić zbiory w Koszalinie już w 1910 r. wraz 
z powołaniem do życia Towarzystwa Krajoznawczego i Ochrony Przyrody. Na pomieszczenie do 
przechowywania zbiorów przydzielona została jedna klasa w Liceum Miejskim. Z biegiem czasu, kiedy 
szkoła potrzebowała więcej miejsca dla siebie, zbiory zostały przeniesione do piwnicy. Krótko przed 
wybuchem wojny (1914 r.) na zgromadzone zabytki oddano 3 pomieszczenia w „Domu Miejskim” 
(Stadthaus) budynku dawniejszego szpitala miejskiego przy Lazarettstrasse (w pomieszczeniach 
dzisiejszej Polikliniki przy ul. Szpitalnej 2 - ryc. 40)154. Dwa pokoje wykorzystano do przechowywa
nia zabytków archeologicznych, historycznych i kultury materialnej, natomiast w trzecim, najwięk
szym, przechowywane były zbiory ornitologiczne, przekazane w całości miastu przez kolekcjonera 
Bahra. W późniejszym czasie to trzecie pomieszczenie zostanie zabrane muzeum, a zbiory przyrod
nicze przeniesione na poddasze budynku dawnego Gimnazjum przy Regierungsstrasse (ul. Rządo
wa) - dzisiejszy budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. A. Lampe.

Ryc. 39. Koszalin - dawny ratusz przy Rynku Staromiejskim. Miejsce pierwszej wystawy muzealnej w 1912 r. 
Lata 20. XX w. Repr. I. Łukjaniuk, wg K. Rypniewskiej i H.P. Schulza.
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Ryc. 40. Koszalin, ul. Szpitalna 2. Siedziba Muzeum Miejskiego w latach 1914-1929, przy dawnej Lazaretstrf 

. Widok obecny. Fot. I. Łukjaniuk.

Czas wojny nie sprzyjał urządzaniu ekspozycji, chociaż zbiorów przybywało. Dopiero w lipo 8° 
1919 r„ w budynku przy Lazarettstrasse, zorganizowano wystawę, którą w dwóch pokojach podzielono! we 
kilka kącików tematycznych. Wydano też „Tymczasowy Przewodnik po zbiorach Muzeum Regionalnego) 
Koszalinie” (Vorläufiger Führer durch die Sammlungen des Kösliner Heimatmuseums), który wyłożonylj n c 
dla zwiedzających155. Zbiory zostały podzielone na: A Tablice poglądowe i mapy, B. Geologia, C. Arched 
gia, D. Historia i Kultura, E. Sztuka i rzemiosło artystyczne, E Zabytki z wojen napoleońskich, G. Zabjt ml 
militarne z I wojny światowej, H. Albumy i plany, I. Meble. W pierwszym z nich najwięcej miejsca zajmo«! ^ę 
ły dokumenty i kopie dokumentów miejskich związanych z lokacją i działalnością miasta średniowiecz Pla 
następnie portrety zasłużonych obywateli miasta z XVIII i XIX w., stare wizerunki Koszalina, litografie ar na 
styczne z Pomorza, mapa Lubinusa z XVII w., herb miasta z głową św. Jana Chrzciciela oraz drzewo get 11 
alogiczne pomorskiej rodziny książęcej Gryfitów. Pod wszystkimi wizerunkami osób była zamieszczona» no 
czerpująca biografia z wyszczególnieniem zasług dla Ojczyzny, Pomorza i Koszalina, a także informaqall c 
był darczyńcą dokumentu lub zabytku.

W dziale geologicznym (G), który muzeum zawdzięczało honorowemu członkowi Towarzysti 
Regionalnego, geologowi Prowincji dr. Hansowi Menzelowi z Berlina i Zakładowi Geologicznemu riu 
Berlinie, znajdowały się skamieliny i dary ziemi z okolic Koszalina, a także mapy geologiczne i pri ros 

kroje gleby z okolic Koszalina, Tychowa, Zegrza, Połczyna-Zdroju, Krosina, Kołacza i Kołobrzegu sz;
objaśnieniami fachowymi. na

Archeologiczne zbiory (C) odzwierciedlają ślady osadnictwa najstarszych mieszkańców Kosal za 
na i okolic od pradziejów po wczesne średniowiecze. Znajdowały się tutaj, m.in. naczynia i ozdoj ku 
brązowe z cmentarzyska KŁŻ na tzw. Fuchsbergu (Lisia Góra) k. Dzierżęcina, popielnice z Gil cis 
Chełmskiej, z Kędzierzyna, wiele naczyń z cmentarzyska w Świeszynie (badania pastora Magdi ró' 
skiego ze Świeszyna) itp. Z okresu rzymskiego wyłożone były kolie paciorków szklanych i burszti ró' 
nowych z cmentarzyska w Borkowicach, gm. Będzino, a z okresu wendyjskiego (wczesnego in z ( 
dniowiecza), ceramika z ornamentem falistym, groty oszczepów z Koszalina i Cewlina oraz wid m:

66



luźnych zabytków z grodzisk. Na wystawie prezentowany byi uporządkowany zbiór numizmatycz
ny, przede wszystkim monety ze średniowiecznej mennicy koszalińskiej, także szwedzki poczwór
ny talar z miedzi, tzw. klipa z 1775 r. z napisem Adolf Fryderyk król Szwecji, duży zbiór monet za
stępczych z I wojny światowej oraz wiele innych monet z Prowincji znajdywanych przy pracach ziem
nych. Zbiory archeologiczne były ciekawe i wzbudzały uznanie nawet u tak sławnych archeologów 
niemieckich jak G. Kossina z Berlina czy też H. Conwentz z Gdańska. Nie wszystkie zabytki z tej 
dziedziny można było eksponować; nie starczyło miejsca dla łodzi-dłubanki wydobytej w jeziorze 
Tatów k. Koszalina, którą czasowo złożono w pobliskiej szopie.

W dziale historii i kultury prezentowane były odciski starych pieczęci koszalińskich i kołobrze
skich, kopie wielu dokumentów miejskich, drobne przedmioty użytkowe i luksusowe ze szkła, por
celany i ceramiki, przedmioty cynowe rzemiosł koszalińskich, stara broń, wyroby artystyczne, dy
plomy mistrzowskie i czeladnicze, nadania obywatelstwa miejskiego, zabytki dotyczące dawnych hut 
szkła w Ratajkach i Kościernicy oraz pamiątki wielu zacnych rodzin koszalińskich lub bohaterów 
wojny 1914 r., które przekazali do muzeum ich potomkowie. Wiele planów, map, album z widoków
kami całej Prowincji oraz kilka obrazów malarza Hauptnera. Nie mogły być eksponowane, z braku 
miejsca, kolumny kamienne z dawnego klasztoru cysterek w Koszalinie, dzieliły los wielu zabytków 
zgromadzonych w piwnicach Magistratu. Znamiennym obiektem w tym zespole był owiany legen
dą „Róg z Góry Chełmskiej”, nazywany również „Trąbą strażniczą z Koszalina”, znaleziony wg prze
kazów, być może w XVI w., na tzw. „Górze Olbrzymów” (Hünenberg) jednym z tak określanych 
wzniesień gołogórskich, razem z mieczem i kośćmi szkieletu ludzkiego156. Trąba ta używana od 
kilkuset lat przez nocnych strażników w Koszalinie, została w sierpniu 1915 r. przekazana do mu
zeum.

Dwa pomieszczenia w budynku nie wystarczyły do zorganizowania przejrzystej wystawy. Szcze
gólnie ciasnota ograniczała możliwość odwiedzania muzeum przez liczne wycieczki szkolne, które 
miały zalecane odwiedzanie Heimatmuseum. Nie mogło też muzeum być regularnie otwarte dla 
publiczności. Zwiedzanie trzeba było uzgadniać najczęściej z sekretarzem Towarzystwa Regionalne
go, Hansem Spielbergiem, lub którymś z członków zarządu. Muzeum korzystało z drobnych sub
wencji miejskich i powiatowych oraz ze składek członków Towarzystwa, a zabytki zdobywano naj
częściej poprzez dary i przekazy, dzięki zaradności takich ludzi jak sekretarz H. Spielberg, przewod
niczący dr Zubkę, skarbnik A Hoffmann, dr Schade, Winkler itp.

Założyciele muzeum zdawali sobie sprawę z braków i niedostatków działania tej placówki; nie 
mieli też ambicji, aby konkurować z Muzeum Prowincjonalnym w Szczecinie. Zdawali sobie spra
wę, że male muzeum nie służy w takim stopniu jak duże celom naukowym, ale uważali że tego typu 
placówki, prowadzone rozsądnie, są wyjątkowo kształcące, wychowujące i wzmacniające uczucia przy
należności regionalnej. Takie muzea przyciągają prostego człowieka, z czego wynosi on zrozumie
nie dla dawnej kultury, przyrody, otoczenia, uczucia przywiązania i miłości do ojczyzny157. Zabiega
no o nowe, większe, pomieszczenia, bo zdawano sobie sprawę, że w początkach XX w. są ostatnie 
chwile, aby zbierać, ratować i wyeksponować bogactwo kultury Jamna, wsi podkoszalińskiej, która 
poprzez naturalną izolację na zewnątrz, rozwinęła i zachowała specyficzną sztukę ludową.

Aby utrzymać i rozwijać muzeum i budować jego prestiż utworzone zostało w 1925 r. Kurato
rium Muzeum - organ nadzorujący, w skład którego wchodził nadburmistrz miasta Koszalina, sta
rosta powiatowy, przewodniczący Towarzystwa Regionalnego i jeden z przedstawicieli Regencji Ko
szalińskiej. W 1923 r. Magistrat Koszalina chciał usunąć muzeum z dotychczasowych pomieszczeń, 
na teren posesji przy Neuetorstrasse 20 (Nowobramska - dzisiaj ul. Zwycięstwa). Proponowano, aby 
za dwa zajmowane pokoje w „Stadthauses”, przyjąć dwa pomieszczenia na poddaszu (strychu) Ban
ku Miejskiego. Tę propozycję Towarzystwo odrzuciło , ponieważ proponowane pomieszczenia były 
ciasne, źle oświetlone i nie gwarantowały bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie dogadano się 
również co do wysokich kosztów adaptacji tych pomieszczeń na cele muzealne i przeprowadzki zbio
rów. W tej sprawie ingerował sam prezydent rejencji, który obawiał się, że wyprowadzenie muzeum 
i dotychczasowych pomieszczeń zahamuje działalność i rozwój placówki. Zwrócił się z pismem do 
magistratu, aby pozostawić muzeum w dotychczasowych pomieszczeniach przy Lazarettstrasse 8. Dnia
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23 VI 1923 r. magistrat pismem powiadomił Rejencję, że odstępuje od swych żądań i nie będzfc . 
kwaterowywał muzeum158. ^

Zbiorów coraz więcej przybywało. W 1926 r. pozyskano cenne mapy, ilustracje, stare sztyfj” 
książki o treści krajoznawczej. Najcenniejszym nabytkiem były talary książąt pomorskich, Filip*? 
Bogusława XIV, a także popielnice z Kraśnika Koszalińskiego, z Wyszewa, Koszalina-Rokos»®' 
Dworka. Jak podają, nieliczne zresztą dokumenty, wiele darów nie mogło być przyjętych z po*®' 
niemożności ich wyeksponowania. Wiele mebli i wyposażenia chałupy wiejskiej z Jamna było 
cane przez gospodarza Stodta. Potrzebne były pieniądze i miejsce do ich złożenia. Na zakupy w 
ków z Jamna potrzebna była kwota 2500 RM, o które Kuratorium wystąpiło do Zarządu Rejo. 
Starano się odzyskać ten trzeci pokój w budynku, zabrany niegdyś muzeum, który teraz zajm®? 
biuro gospodarki węglem (Reichswirtschafts Kohlenstelle). Nie dawało to jednak rezultatów,# 
waż brak było wolnych pokoi zważywszy, że w budynku tym mieściła się również biblioteka o 
ska. Sytuacja taka trwała do 1929 r., kiedy to muzeum otrzymało willę przy Danzigerstrasse53( * 
siaj ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 53).

MUZEUM W LATACH 1929-1945 "
n

Nowa siedziba muzeum pełniła wcześniej funkcję mieszkania prywatnego, następnie mieści: ^ 
tutaj bank rolno-inwestycyjny (ryc. 41). Rozmieszczenie pokoi i oświetlenie nie odpowiadały»)1 ~ 
gom placówki muzealnej. Brakowało w nim również magazynów i pomieszczeń na pracownięl 
serwatorską159. Po częściowym dostosowaniu sal, dnia 30 X 1929 r. otwarto uroczyście muzą 
wystawę poświęconą historii miasta i regionu. Nowa siedziba muzeum spotkała się z dużym a l 
resowaniem społeczeństwa i pomorskich gazet. Z racji swojego położenia blisko morza i Mit 
znanego wówczas kąpieliska nad Bałtykiem, gazety informowały przyjezdnych nie tylko o tyi 
można zwiedzić w muzeum, ale także jak dojechać z dworca w ciągu 12 min, tramwajem, tzw.i ^ 
ną linią prowadzącą na Górę Chełmską160. Kierownikiem muzeum, pracującym społecznie,* 
radca budowlany (architekt miejski?) Emil Sardemann, mający swoją siedzibę przy Lazarettsią _ 
8, zastępcą zaś nauczyciel Weber - kierownik szkoły podstawowej. Współpracownikami i ponu 
kami społecznymi, a równocześnie ekspertami zostali: w dziedzinie archeologii - pastor Magi c 
ski, dla przyrody - nauczyciel gimnazjum Dietrich, a dla ornitologii - sekretarz Regencji Leni -
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Ryc. 41. Koszalin, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 53 (dawna Danzigerstrasse). Siedziba muzeum w Kosf r 
od 1929 r. Fot. I. Łukjaniuk.
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Muzeum w sumie zajmowało 12 pomieszczeń o powierzchni 240 m kw. i przyjmowało zwiedzają
cych w niedzielę od 11.00-13.00 i od 15.00-18.00 oraz w środy od 15.00-17.00, a później (u schyłku 
lat 30.) tylko w niedzielę o tych samych co poprzednio godzinach161. Bilety dla dorosłych kosztowa
ły najpierw 30, a później 20 fg, dla dzieci natomiast zawsze 10 fg. Zwiedzanie w innych dniach i go
dzinach było możliwe po uprzednim umówieniu się z kierownikiem, ale za opłatą 50 fg. Wystawę 
stałą opracował i urządził nauczyciel i znany regionalista dr F.E. Schulz. Terenem działania był po
wiat koszaliński, a po likwidacji w 1932 r. powiatu bobolickiego, również i ten obszar. Zbiór zabyt
ków na początku II wojny światowej obejmował ponad 700 pozycji inwentarzowych, częściowo ska
talogowanych. W muzeum była również biblioteka Towarzystwa Regionalnego licząca 550 tomów, 
którą nadzorował nauczyciel Weber, równocześnie archiwista Koszalina. Jako pomoce dydaktyczne 
i materiały dokumentacyjne służyły zdjęcia z regionu, szczególnie z Jamna i wsi rybackich, także 
przezrocza (nieliczne). Eksponaty wypełniające sale pochodziły z dawnych zbiorów i wystawy 
z 1919 r. oraz wielu nowo pozyskanych.

Na wysokim parterze budynku, który do dzisiaj zajmuje dział archeologiczny i miejski Muzeum 
Okręgowego w Koszalinie, znajdowała się archeologia pokazująca tysiąclecia zasiedlenia przez czło
wieka tych okolic. Oprócz licznych popielnic z cmentarzysk grobów skrzynkowych badanych daw
niej, wystawiane były też naczynia z penetrowanego w 1928 r. po raz któryś z rzędu cmentarzyska z 
wczesnej epoki żelaza w Konikowie, a także skarb brązowy z Kościernicy, fragmenty uzbrojenia rzym
skiego z cmentarzyska w Rosnowie i Jarzycach oraz wyeksponowana wreszcie dłubanka z jeziora w 
Tatowie.

W dziale historii regionu i sztuki kościelnej wystawiono też nieeksponowane dotychczas podsta
wy i głowice kolumn z kaplicy dawnego klasztoru cysterek, ponadto rzeźbę Madonny z drzewa dę
bowego z kościoła w Śmiechowie z pocz. XVI w., figury drewniane apostołów z kościoła w Cieszy
nie, drewnianą pokrywę chrzcielnicy z kościoła w Łęknie z 1697 r. (wypożyczona z muzeum w Szcze
cinie), tablicę wotywną ze Śmiechowa z 1725 r., a także rzeźby granitowe Joachima Utecha - rzeź
biarza z Białogardu. Na parterze znajdował się również dział przyrodniczy zawierający bogaty zbiór 
ptactwa, mniej więcej pełny stan awifauny regionalnej, który przez specyfikę tego regionu (lasy, 
morze, jeziora, bagna, wydmy) był bardzo różnorodny.

Na piętrze urządzony był „pokój mieszczański dawnych koszalinian” zapełniony meblami z okresu 
Biedermeier, uzupełniony robótkami amatorskimi, zabawkami i malowidłami. Szczególną ekspozy
cją na piętrze była „izba jamneńska” (ryc. 42) odtworzona według stanu z połowy XIX w., z charak
terystycznymi łóżkami wnękowymi, meblami i urządzeniami z Jamna. Były tam, m.in. stare krosna, 
cierlice i kołowrotek, malowane krzesła, szezląg z naczyniami, stare narzędzia, formy do pierników, 
kafle i różny sprzęt z czasów, gdy jeszcze wyroby przemysłowe nie wdarły się w nasze życie, a rze
mieślnicy wykonywali je solidnie i estetycznie. Ten pokój jak i mniejszy obok, wypełniony ekspona
tami etnograficznymi, zachęcały do dłuższego przebywania i studiów. Uwagę zwiedzających zwra
cały zawsze kompletne stroje jamneńskie z ozdobami i koszalińskie tkaniny drukowane (na błękit). 
W małym pokoju na piętrze znajdowała się też część zbiorów przyrodniczych, w tym słynny zbiór 
motyli środkowoeuropejskich, spreparowany i podarowany do muzeum przez H. Meckego z Policz
ka (Eckerndaus) k. Maszkowa. Był tam też pokaźny zbiór mineralogiczny. W ostatnim pokoju na 
piętrze wyeksponowany był zbiór broni, mundurów i pamiątek wojskowych, m.in. 54 pułku piecho
ty i huzarów Bliichera, stacjonujących niegdyś w Koszalinie. W piwnicy urządzone było jedno po
mieszczenie w ludowym stylu saskim, uzupełnione zbiorami etnograficznymi. Obok zrekonstruowa
nego paleniska wisiało dużo sprzętu z dawnej kuchni wiejskiej.

Od 1X 1937 r. założona została przy muzeum w Koszalinie delegatura Muzeum Państwowego w 
Szczecinie w postaci jednoosobowej obsady pracownika, który miał spełniać dzisiejszą funkcję Kon
serwatora Zabytków Archeologicznych i mieć pod swoją opieką wszystkie muzea regionalne w Re- 
jencji Koszalińskiej. Nie urzędował w Koszalinie lecz w Szczecinie, ale był oddelegowany tylko do 
tych zadań. Przez to wzrosła funkcja muzeum koszalińskiego i od tej pory było ono jak gdyby od
działem muzeum w Szczecinie162. Funkcję takiego łącznika objął dr Werner Boege - absolwent ślą
skiej szkoły archeologicznej. W ciągu 2 lat pracy, kiedy to w 1939 r. poszedł na wojnę, założył kartote
kę dla znalezisk archeologicznych, które również naniósł na mapy fizjograficzne w skali 1:25 000.
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Rye. 42. Koszalin, ekspozycja jamneńska w niemieckim muzeum miejskim w latach 30. XX w, Repr. 1. Łuk 
niuk, wg K. Rypniewskiej i H.R Schulza

Pomiędzy tymi pracami wykonał kilka archeologicznych badań ratowniczych. Prowadzi! m.i 
badania na Górze Chełmskiej, gdzie odsłonił zarys fundamentów dawnej kaplicy pod wezwanie 
NMP oraz przebadał ok. 50 m kw. powierzchni cmentarzyska wczesnośredniowiecznego, gdzie zn 
lazł ceramikę, grzebienie rogowe i noże żelazne. Prowadził też badania cmentarzyska kultury p 
morskiej z wczesnej epoki żelaza w Bochówku (Hohenlinde) w dawnym powiecie słupskim, a tak 
na cmentarzysku grobów megalitycznych z neolitu w Borkowie, gm. Malechowo163. Zabytki z tyi 
stanowisk znajdują się do dzisiaj w muzeum w Koszalinie.

CZASY POWOJENNE

W okresie działań wojennych w 1945 r. sam budynek nie ucierpiał, jednak opuszczony i nie i 
bezpieczony został zdewastowany, a zbiory poniszczono i w jakimś stopniu rozgrabiono. Z brał 
ogrzewania kaloryfery popękały i zalały pomieszczenia, które z czasem uległy poważnemu zagn 
bieniu. Trudności gospodarcze, społeczne i lokalowe z jakimi borykały się władze miasta odbiły s 
również na sytuacji w muzeum. Nie zachowało się wiele dokumentów z tego pierwszego okres 
wiadomo jednak, że pracownicy powiatowego referatu kultury i sztuki w Koszalinie starali się i 
bezpieczyć pozostałości Heimatmuseum. Ocalałe zbiory muzealne zgromadzono w dwóch pomies 
czeniach na piętrze. Parter i sutereny zajęła Komisja Opieki nad Książkami utworzona przez Inspe 
torat Szkolny, która w latach 1945-1946 zgromadziła ok. 60 tys. książek poniemieckich pochodź 
cych z różnych bibliotek ze szkół, dworów i pałaców powiatu koszalińskiego. Według sprawozdań 
z dnia 1 XII 1945 r. pierwszego kustosza muzeum Jakuba Rokickiego - przyrodnika i przedwojenn 
go kustosza i bibliotekarza muzeum w Warszawie-Wilanowie, który został najpierw zatrudniony 
referacie powiatowym kultury i sztuki w Koszalinie, a od dnia 1 XII 1946 r. w muzeum, dowiaduj 
my się, że budynek ma na wysokim parterze 7 pokoi i korytarz, na piętrze 5 pokoi i 2 korytarze, 
w suterenach 8 ubikacji i piwnice1“.

Pierwszy kustosz muzeum razem z woźnym Kazimierzem Piechowskim przystąpili jeszcze 
listopadzie 1945 r. do pobieżnej segregacji zabytków na działy: a) wykopaliska archeologiczne, 1

70



dział mineralogiczny, c) kulturalno-historyczny, d) sztuki kościelnej, e) życia włościańskiego, f) dział 
myśliwski (trofera z wypraw afrykańskich i zdjęcia murzynów), g) dział książek. Ten ostatni dział 
stał się zaczątkiem biblioteki miejskiej w Koszalinie, która przez kilka lat (do 1948) r. funkcjonowała 
w muzeum, a kustosz J. Rokicki pełnił przez ten czas obydwie funkcje za jedne, niesystematycznie 
wypłacane, niskie pobory (2.141.24 - VI 1946 r.). Na zakup polskich książek muzeum otrzymało 
z Ministerstwa Oświaty pod koniec 1946 r., subwencję w wysokości 100.000 zł.

Po prowizorycznym zabezpieczeniu drzwi i okien w budynku oraz osuszeniu piwnic, starano się 
opróżnić sale muzealne ze składnicy książek poniemieckich. Praca nie była łatwa zważywszy, że nie 
było ludzi do pracy, a kustosz miał już ok. 70 lat. Poza tym Inspektorat Szkolny nakazał, aby już w 
jakiś sposób posegregowanych książek nie pomieszać. Do końca grudnia 1946 r. książki przeniesio
no do piwnic muzealnych, skąd później wywożono je do różnych placówek muzealnych i instytucji 
w Polsce. Nie spieszono się jednak z tym, co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu ze stycznia 
1949 r., w którym kustosz narzeka, że zgromadzone książki w piwnicach przeszkadzają w wykorzy
staniu pomieszczeń na cele muzealne. Na wszystko potrzebne były pieniądze, ale zamiast tych spły
wają już od połowy 1945 r. z Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i 
Sztuki w Warszawie, instrukcje szczegółowe (pisane na odwrocie druków niemieckich) o sposobie 
składania comiesięcznych sprawozdań rzeczowych z pracy muzeów165. Dodatkowo kustosz muzeum 
musiał prowadzić dziennik czynności, zalecany przez Zarząd Miejski, któremu wtedy podlegało mu
zeum, gdzie odnotowywał opisowo swoją i woźnego czynność w rozbiciu na dni i godziny. Dowo
dem, że muzeum działało w 1946 r. i przygotowywało się do zaistnienia w środowisku miejskim i 
muzealnym niech będzie chociażby decyzja Zarządu Głównego Związku Muzeów w Polsce, z sie
dzibą w Krakowie, o przyjęciu Muzeum Miejskiego w Koszalinie w dniu 20 XII 1946 r. w poczet człon
ków tego Związku, podpisana przez przewodniczącego prof. dr. Feliksa Koperę i sekretarza dr. Zbi
gniewa Bocheńskiego. W skład zarządu tego Związku wchodziły takie osobistości w świecie nauk 
humanistycznych jak: prof. J. Kostrzewski, prof. Wl. Antoniewicz, prof. St. Lorentz, doc. dr. T. Sewe
ryn, dr G. Chmarzyński i inni. Składka roczna przynależności pobierana od muzeum wynosiła 500 
zł. Na XVIII zjeździe Związku w Poznaniu w 1947 r. reprezentował muzeum w Koszalinie J. Rokicki. 
Oprócz pracy porządkowej i przygotowywania się do remontu budynku, muzeum gromadziło wiele 
zbiorów z poniemieckich pałaców i dworów przekazywanych przez Urząd Likwidacyjny jak i osoby 
prywatne.

W maju 1946 r., na dawnym niemieckim cmentarzu komunalnym w Koszalinie (Alte Friedhof) - 
przy obecnej ul. Kościuszki, znaleziono schowane przez pastora parafii ewangelickiej, 15 św. figur 
drewnianych, polichromowanych, z katedry koszalińskiej, wśród których m.in. były św. Magdale
na, św. Jan Chrzciciel, św. Jan Ewangelista itd. oraz krucyfiks z dawnej kaplicy cysterek na Górze 
Chełmskiej. Kierownik referatu kultury i sztuki w Koszalinie Henryk Malinowski nakazał przenieść 
je do muzeum skąd 5 XI tegoż roku przekazano je do katedry NMP w Koszalinie, gdzie do dzisiaj 
zdobią ołtarz główny. W lipcu 1946 r. przywieziono z majątku w Krępie (Krampe Dorf) 2 obrazy olej
ne hrabiego niemieckiego Forstera i jego małżonki, a nieco później portret von Golca lub von We
dla, namalowany przez malarza polskiego sygnowanego jako J. Rajecki w 1747 r., znaleziony w dzwon
nicy kościoła w Giżynie, w dawnym powiecie Drawsko Pomorskie.

Z kolei wielu też zabytków pozbawiono wtedy muzeum, głównie historycznych archiwaliów 
miejskich Koszalina z XVII1-XX w., które zostały w 1946 r. zabrane do Archiwum Państwowego w 
Szczecinie. Były w tym również rękopisy dotyczące m.in. akt hipotecznych ziemskich Koszalina z 
lat 1680-1690, księgi kasowe kościoła w Jamnie z 1753-1760 r., koszalińskie księgi metryczne z XIX 
i XX w. itp. Nieco później, już po otwarciu muzeum w 1947 r., wydano do muzeum w Szczecinie 4 
zabytki archeologiczne i 27 numerów wydawnictwa niemieckiego „Heimatkalender”, na które są po
kwitowania166. W 1949 r. Biuro Likwidacyjne w Koszalinie przekazało 40 gablot zbiorów motyli do 
Warcina.

Pomimo starań referatu kultury i sztuki w Koszalinie, muzeum jeszcze w sierpniu 1946 r. nie 
przedstawiało się imponująco. Nie było stałego i fachowego kierownika, ponieważ J. Rokicki praco
wał jeszcze w referacie d/s kultury, a na miejscu mieszkał tylko woźny Jan Panteluk - późniejszy
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zresztą kierownik tego muzeum (od 1949 r.). Stan ówczesnej placówki zawarty jest w artykule p. 
Krystyny Musianowicz z Warszawy, która na zlecenie MKiS w Warszawie kontrolowała pomorskie 
muzea. Pisze ona muzeum bardzo zniszczone i rozszabrowane. Stan zbiorów w sierpniu był barda 
zły. W piwnicach w kupie przeróżnego śmiecia, walają się bezładnie naczynia prehistoryczne i zabytki 
etnograficzne. Duża część zbiorów prehistorycznych znajduje się poza lokalem muzeum na strychu domu 
Polskiego Związku Zachodniego, których nie widziałam i nie dotarłam do nich"167. Dotarł natomiast 
do nich w sierpniu 1947 r. prof, dr Konrad Jażdżewski - archeolog z Lodzi, który sporządził z tego 
notatkę i przesłał ją do ówczesnego delegata Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warsza
wie mgr. Tadeusza Wieczorowskiego, gdzie pisał „... będąc w Koszalinie widziałem przy ul. Zwycię
stwa 111 w gmachu Polskiego Związku Zachodniego prehistoryczne zabytki, które prezes Związku jako 
germańskie kazał powyrzucać z regałów". Przez prostych i nieświadomych wtedy ludzi zabytki na 
Pomorzu były często lekceważone i nieraz niszczone jako relikt niemiecki i burżuazyjny.

W styczniu 1947 r. rozpoczął się w muzeum remont polegający przede wszystkim na wymianie i 
naprawie centralnego ogrzewania, naprawie dachu uszkodzonego podczas zdejmowania przez woj
sko syreny alarmowej, a także wstawieniu niektórych okien, drzwi i gruntownym malowaniu. Prace 
wykonywał Zarząd Techniczny Urzędu Miejskiego z pieniędzy miejskich i subwencji Naczelnej Dy
rekcji Muzeów w Warszawie. W kwietniu 1947 r. remont został ukończony i trwały przygotowania 
do otwarcia muzeum i równocześnie biblioteki miejskiej. W tym też miesiącu muzeum otrzymało 
wsparcie finansowe z MKiS w Warszawie na zakup polskich książek do biblioteki i wyposażenia 
muzeum w niezbędny sprzęt potrzebny do urządzenia ekspozycji. Po przygotowaniu pierwszej pol
skiej wystawy w muzeum koszalińskim, w przygotowaniu której pomogło Muzeum Miejskie w Szcze
cinie, wyznaczono datę do otwarcia placówki. Wystawa złożona głównie z zabytków dawnego Hei
matmuseum, prezentowała historię miasta i regionu złożoną z zabytków archeologicznych, doku
mentów historycznych, zabytków przyrodniczych, modeli, rzeźb poniemieckich i zabytków etnogra
ficznych, głównie zbiorów jamneńskich. Wobec zdekompletowanych zbiorów i braku wielu repre
zentatywnych eksponatów do wszystkich działów w muzeum, tę pierwszą wystawę należy zaliczyć 
raczej do pokazu i prezentacji zbiorów z różnych dziedzin naukowych. Wystawa była zorganizowa
na w 5 salach i w miarę możliwości systematycznie później uzupełniana nowymi nabytkami.

Dnia 15 VI 1947 r. o godzinie 16.00, w obecności ówczesnego burmistrza miasta Henryka Jago- 
szewskiego, v-ce burmistrza Z. Zbierzchowskiego, delegata MKiS, inź. Rudeckiego, delegata Urzę
du Wojewódzkiego w Szczecinie inż. K. Gródeckiego - referenta muzeów i ochrony zabytków na 
woj. szczecińskie, inspektora szkolnego p. Górskiego, władz powiatowych i miejskich, przewodni
czących partii politycznych działających wtedy, a więc PPS, PPR i SL, dyrektorów gimnazjów. Ogól
nokształcącego i Handlowego oraz nauczycieli, prokuratora p. Kunickiego, szefa Powiatowego Urzę
du Bezpieczeństwa i księdza prefekta Waluka, odbyło się poświęcenie gmachu i uroczyste otwarcie 
wystawy (ryc. 43). To zapoczątkowało działalność polskiego Muzeum Miejskiego w Koszalinie. W 
tym samym czasie odbyło się również otwarcie Biblioteki Miejskiej w Koszalinie, która czasowo 
mieściła się na piętrze gmachu muzeum przy ówczesnej ul. Armii Czerwonej 53 (ul. Marszalka J. 
Piłsudskiego 53), a kustosz muzeum pełnił równocześnie funkcję kierownika biblioteki. Po przemó
wieniach burmistrza, delegata inż. K. Gródeckiego i innych urzędników, glos zabrał dr Michał Wi
niarski - powiatowy referent kultury i sztuki w Białogardzie, pierwszy opiekun i organizator biało- 
gardzkiego muzeum, który gratulował miastu i licznym mieszkańcom zgromadzonym na tej uroczy
stości, pięknej muzealnej instytucji. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy goście zrobili sobie pa
miątkowe zdjęcie na werandzie muzeum od strony ogrodu (nie istnieje już dzisiaj)168. Otwarcie 
muzeum w Koszalinie zostało odnotowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (IKP z 22 VI 1947 r.). 
Otwarte było w lecie przez 6 dni w tygodniu, a zimą tylko we wtorki i piątki. Biblioteka Miejska 
natomiast codziennie. Zmniejszenie dni otwarcia w zimie podyktowane było brakiem wystarczającej 
ilości opału do ogrzania wszystkich pomieszczeń. Pomimo tego zwiedzających przybywało z każdym 
dniem. Od uroczystego otwarcia muzeum do końca 1947 r. wystawy zwiedziło 855 osób. Przybywa
ło też zgłoszeń o zabytkach będących w pałacach i dworach poniemieckich, czy też szkołach. Nie
które majątki i zakłady pracy przekazywały znajdowane w swoich pomieszczeniach zabytkowe przed-
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mioty. Za przykład może służyć chociażby fabryka „Tytan” przy ul. Asnyka w Koszalinie, która prze
kazała 5 szabel tureckich i perskich, czy też dyrekcja Nieruchomości Ziemskich w Koszalinie, któ
ra podarowała zabytkową szafę. Kilka rzeźb w kamieniu i w drewnie, znanego białogardzkiego rzeź
biarza, Niemca - Joachima Utecha podarował Urząd Wojewódzki w Szczecinie ze swojej składnicy 
zabytków w Muzeum Miejskim. Byli i darczyńcy indywidualni, jak chociażby inż. Włodzimierz Suli- 
mierski z Koszalina, który przekazał fotel barokowy. Kilkunastu zabytków użyczyło w depozyt mu
zeum w Białogardzie, w tym 84 monety srebrne z wczesnego średniwiecza i monety rzymskie. Od 
czasu do czasu zabytki przekazywał lub wskazywał gdzie się znajdują Powiatowy Urząd Likwidacyj
ny w Koszalinie (zabytki z pałaców w Barnowie, Piaszczynie b. pow. Miastko i z pałacu w Krągu, b. 
pow. Sławno).

Ryc. 43. Poświęcenie i otwarcie Muzeum Miejskiego w Koszalinie dnia 15 VI 1947 r. Przemawia burmistrz Hen
ryk Jagoszewski. FoŁ Archiwum muzeum w Koszalinie.

Rok 1948 w działalności muzeum koszalińskiego zaakcentowany jest przede wszystkim zdoby
waniem przez kustosza J. Rokickiego zabytkowych przedmiotów, które zwozi najczęściej z mająt
ków ziemskich. Zbyt skromne środki finansowe, miejskie i sporadyczne dotacje z MKiS, ogranicza
ją możliwości zakupu. Zdobywa m.in. zabytkowy zegar szafkowy z 1762 r„ fotel z 1794 r„ tryptyk 3- 
skrzydłowy malowany „Wieczerza Pańska”, malowidło „Ukrzyżowanie Chrystusa” i 5 świeczników 
ściennych ze zrujnowanego kościoła w Łasinie k. Będzina oraz wiele mebli i zabytków przyrodni
czych (wypchanych zwierząt egzotycznych) z pałaców poniemieckich.

W miesiącu maju wyprowadza się do innego pomieszczenia Biblioteka Miejska, co umożliwia 
rozszerzenie i lepsze wyeksponowanie zabytków etnograficznych. Przez kilka miesięcy rozpatrywa
na jest możliwość przejęcia muzeum przez Urząd Powiatowy, jednak sprawa nie dochodzi do skut
ku z powodu braku zabezpieczenia finansowego. W 1948 r. prowadzona jest przez Muzeum Narodo
we w Warszawie akcja wystaw polskich na Ziemiach Zachodnich w celu repolonizacji społeczeństwa, 
które przybyło tutaj z różnych stron kraju i z zagranicy. Wystawa „Malarze polscy XIX wieku, z doby 
Wiosny Ludów” odwiedziła również Koszalin w dniach od 26 VI do 5 VII i była wystawiana w Domu 
Kultury, przy ówczesnym placu Stalina 2 (obecnie Miejski Dom Kultury i Filharmonia). W tak krót
kim czasie odwiedziły ją 632 osoby.



W roku 1949, wraz z nasilającą się stalinizacją kraju, wokół muzeum i osoby kustosza, powstała 
nieprzychylna atmosfera. Do głosu dochodzą partyjne czynniki lokalne, których gorliwie wspoma
ga woźny muzeum. Zorganizowana została kontrola nieznanych osobników, którzy podając się za 
przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, pod nieobecność kustosza J. Rokickiego, przyszli spraw
dzić Jakie tutaj gniazdo reakcyjne urządził sobie kustosz muzeum”. Wpuszczeni przez woźnego, doko
nali przeglądu wystawy wynotowując sobie wszystkie eksponaty, które uważali, że są pochodzenia 
niemieckiego oraz te, które miały niemieckie sygnatury lub napisy (obrazy). Protokół z tej hanieb
nej „wizytacji” zarzucał J. Rokickiemu, że muzeum ma charakter instytucji apolitycznej, co miało być 
parawanem, pod którym kustosz „zabezpieczał, restaurował i wystawiał niemieckie pamiątki historyczni 
i dzieła sztuki germańskiej, uważając tytko, ażeby te dzieła nie były młodsze od daty śmierci Führern*®, 
Przewinieniem było również to, że kustosz zwoził i zabezpieczał meble i obrazy z majątków ponie
mieckich i wystawiał je, przez co muzeum miało charakter palacowo-dekoracyjny. Nie do wybacze
nia był brak w muzeum dokumentacji z czasów istnienia Polski Ludowej i świadczących o wyzwole
niu Koszalina przez Armię Czerwoną. Na takie zarzuty, wypunktowane w sprawozdaniu za II kwar
tał 1949 r., przez J. Panteluka, wtedy nie było siły. Kustosz Jakub Rokicki został zwolniony natych
miast, bez ustawowego wypowiedzenia, bez zapłaty za miesiąc marzec i bez wykorzystanego urlo
pu. Ani Urząd Wojewódzki, ani Departament Muzeów MKiS w Warszawie nie zaakceptowały takie
go bezprawnego zwolnienia, od którego zresztą odwoływał się J. Rokicki. Wstrzymane zostały dota
cje finansowe dla muzeum i jak gdyby zastopowano działalność placówki. Ministerstwo nie zaakcep
towało awansu dotychczasowego woźnego na stanowisko kustosza muzeum. Nic jednak nie pomo
gło reakcyjne stanowisko MKiS, władze miejskie i czynniki PZPR mianowały dnia 11 III 1949 r. Jana 
Panteluka - samouka i ludowego rzeźbiarza z huculszczyzny, kierownikiem Muzeum Miejskiego» 
Koszalinie, którą to funkcję pełnił do 1955 r.

Nastąpiły zmiany organizacyjne pracy w muzeum i zmiany na ekspozycji. Rola muzeum w tym 
czasie przechyliła się na stronę działalności propagandowo-oświatowej. Uwagę skupiono przede 
wszystkim na czasowych wystawkach okolicznościowych związanych z różnymi rocznicami i świę
tami państwowymi, według wskazówek ówczesnej władzy i panującej ideologii. O zmianie na stano
wisku kierownika muzeum w Koszalinie „z przyczyn politycznych”, ówczesny burmistrz Koszalina i 
aktualny kierownik muzeum powiadomili kilka redakcji gazet, m.in. „Kwartalnik Muzealny” i „Mi- 
nerwę Polską”, wychodzące w Krakowie.

W lipcu 1949 r. otwarto w muzeum dział historii najnowszej obejmujący lata 1944-1945, głównie 
nastawiony na prześledzenie etapów organizacyjnych I Armii Wojska Polskiego w ZSRR, szlaku bo 
jowego od Lenino do Łaby, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwolenia Pomorza, roli i zasług Ar
mii Czerwonej w walce o wyzwolenie Polski. Dział ten składał się z fotogramów dokumentalnych, 
schematów operacji bojowych, diagramów, rozkazu generalissimusa Stalina o zajęciu Koszalina, 
portretów przywódców radzieckich itp. Wystawę sfinansował Zarząd Miejski, bo Departament Mu
zeów MKiS w dalszym ciągu odmawiał subwencji, nie akceptując zaistniałych zmian kadrowych. W 
październiku 1949 r., z okazji miesiąca „Przyjaźni Polsko-Radzieckiej”, w porozumieniu z powiato
wym komitetem PZPR, zorganizowano wystawę pt. „Prasa Radziecka”, na której zgromadzono 412 
egzemplarzy gazet prezentujących 120 tytułów czasopism ze wszystkich ówczesnych republik ZSRR 
Na wystawę przede wszystkim przybywały szkoły i wojsko, co jest odnotowane w wykazach170, w 
rozbiciu na osoby dorosłe i młodzież z podziałem na miasto i wieś, wojsko i wycieczki. Nadano tema 
wydarzeniu szeroki rozgłos w prasie lokalnej, pomorskiej i ogólnopolskiej, z których najbardziej „ce 
niono” gazetę „Wolność” wydawaną... w Legnicy. Wystawę zwiedziło ponad 800 osób, chociaż mo
gło być lepiej, gdyby nie wywieszka na drzwiach muzeum, zakazująca zwiedzania w dni deszczowe 
(aby nie nanosić błota). Sprawę wyłapały gazety (I.K.R 5 IX 1949 r.) i nadały temu rozgłos tak,że 
kierownik muzeum musiał się tłumaczyć aż w województwie kilkoma pismami i oczywiście sprosto
waniami w prasie. Sprawę rozsądził Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki w Szczecinie, polecając kupić 
kapcie! Podbudowany znaczną frekwencją tej wystawy kierownik muzeum planował na grudzień 1949 r. 
wystawę reakcyjnej prasy polskiej, m. in. dzienniki PSDu, ale zobowiązany do przedstawienia szcze
gółowego spisu prasy w Wojewódzkim Komitecie PZPR w Szczecinie, zrezygnował z tego tematu.
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Na rok 1950/51 zaplanowano znów wiele „ciekawych” wystaw propagandowych; oto niektóre z 
nich: „Karykatura to broń polityczna”, „Grafika krajów demokracji ludowych i świata imperialistów” 
(kopie i reprodukcje z gazet kolorowych), „Malarstwo radzieckie”, „Kultura radziecka”, „Karykatu
ra radziecka w walce o pokój” (reprodukcje z „Krokodila”), „Koszalin wrócił do Polski”. Również w 
1949 r. Departament Muzeów MKiS w Warszawie wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Pozna
niu, zorganizowali objazdową wystawę pt. „Pradzieje Pomorza", która objechała wszystkie miasta po
wiatowe. W Koszalinie gościła w dniach 17-20 X 1949 r. i była eksponowana w budynku Robotni
czego Domu Społecznego przy ul. Zwycięstwa, obok Teatru Miejskiego (dzisiaj MOK).

Od dnia 1 IX 1950 r. muzeum koszalińskie czynne było we wtorki, czwartki i piątki od 12.00 do 
18.00, a w niedzielę od 10.00 do 18.00. Dla grup wycieczkowych codziennie od godz. 10.00. Ekspo
nowano tematy wystaw stałych: a) prahistoria Pomorza, b) historia Koszalina, c) historia organizacji 
odrodzonego Wojska Polskiego i jego szlak bojowy u boku Armii Radzieckiej w walce o Pomorze, 
d) przemysł artystyczny, e) etnografia, f) przyroda, g) militaria. Budżet takiej placówki byl mizerny; 
miesięczne wydatki kształtowały się w granicach 10-12 tys. złotych z tym, że np. w listopadzie 
1949 r. na poniesione wydatki w kwocie 12 tys. zl, aż 4,5 tys. wydano na książki rosyjskie, czasopi
sma radzieckie i polskie, portrety wodzów (Stalin - 100 zl), czy też obrazy typu Spotkanie wojsk so
juszniczych w Berlinie, resztę pochłaniały drobne naprawy i zakupy biurowe. Państwowa dotacja dla 
muzeum w Koszalinie na 1949 r. wynosiła 360.000 zł. Obowiązywał przy tym (wszystkie instytucje 
państwowe), tzw. system planowanego oszczędzania w gospodarce narodowej, w myśl podjętej uchwa
ły Rady Ministrów z dnia 19 II 1949 r., której realizacji wymagała i przestrzegała utworzona Komisja 
Oszczędnościowa Skarbu Państwa.

W roku 1949 został też uchwalony przez Miejską Radę Narodową statut dla Muzeum Miejskie
go w Koszalinie składający się z 6 paragrafów określających cele i zadania muzeum regionalnego, 
w którym czytamy, że muzeum ma „służyć masom społeczeństwa i wychowywać młodzież w duchu po
stępowym na budowniczych ustroju sprawiedliwości społecznej”171. Jakże inny merytorycznie jest np. 
status muzeum w Białogardzie z 1946 r. od tego koszalińskiego z roku 1949172. Powiew innych cza
sów!

Rok 1950/51 w działalności muzeum w Koszalinie toczył się niezmiennie pod dyktando jednej 
partii. Przeważały wystawy - agitki, których planowane tytuły podaliśmy wyżej. Doszły jeszcze inne, 
m.in. „Film i teatr radziecki w walce o pokój”, „Wielkie budowle komunizmu w ZSRR”, „Warszawa 
w odbudowie”, „Fotografia meksykańska” itp. oparte z zasady na reprodukcjach kolorowych wyda
wanych przez agencje propagandowe. Najczęściej wypełniały one sale muzeum w miesiącach tzw. 
Pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej. Z innych wystaw, najczęściej objazdowych, sprowadzanych 
z zewnątrz prezentowana była wystawa planszowa pt. „Obóz Reform i Oświecenia w Polsce w XVIII 
w.” w dniach 30 IX—15 X 1951 r., i „Ks. Piotr Ściegienny” w dniach od 13 VII do 30 VII 1951 roku. W 
maju i czerwcu (20 V-20 VI) 1951 r. realizowana była czasowa wystawa propagandowa z biura CBWA 
w Warszawie, pt. „Pokój i Odbudowa”.

Przez kilka miesięcy 1950 roku muzeum koszalińskie pieczętowało się jako „Państwowe Muzeum 
w Koszalinie”, a kierownik piastował godność „referendarza”. Wiązało się to z okresem reorganiza
cyjnym w muzealnictwie mającym na celu upaństwowienie wszystkich placówek będących dotych
czas w gestii samorządów miejskich. Po upaństwowieniu wrócono do nazwy „Muzeum w Koszali
nie”, nad którym bezpośredni nadzór sprawowało Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, po
średni natomiast Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, które było wówczas Muzeum Okrę
gowym woj. szczecińskiego dla placówek regionalnych. Muzeum to zapewniało organizacyjną 
i merytoryczną opiekę muzeom: w Białogardzie, Darłowie, Koszalinie i w Słupsku173. Pod koniec 
1951 r. muzeum w Szczecinie opracowało plan reorganizacji podległych sobie placówek i wtedy wie
le zabytków, które nie pasowały do profilu i prezentowanych wystaw w muzeach regionalnych, były 
zabierane do składnicy muzealnej w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. W koszalińskim 
muzeum piwnice nie nadawały się do składowania zabytków (zawilgocenie), więc trzeba je było 
wywozić do Szczecina. Tym sposobem wiele ciekawych okazów, zwłaszcza mebli i sztuki sakralnej 
przewiezionych zostało do Szczecina. Do Wojewódzkiego Archiwum w Szczecinie wysłano też
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z koszalińskiego muzeum w 1951 r. 2 duże paki starych akt i książek? Reorganizacja muzealnictwa 
w podległych muzeach nie postępowała tak szybko. W Koszalinie np. w lipcu 1951 r. przeorganizo
wano ekspozycję dwóch działów: etnografii i przemysłu artystycznego i zgodnie z duchem czasu stwo
rzono jedną ekspozycję społeczno-etnograficzną, urządzając dwa przeciwstawne kąciki muzealne: „po
kój szlachecki” i „izba wiejska”. Wystawy urządził dział etnograficzny Muzeum Pomorza Zachodnie
go w Szczecinie.

Ryc. 44. Muzeum Miejskie 
w Koszalinie, ekspozycja myśli
stwa egzotycznego. Stan w 
1954 r. Fot. Archiwum mu
zeum w Koszalinie.

Przez cały omawiany tutaj okres muzeum w Koszalinie zatrudniało 3 pracowników, tzn. kierow
nika i 2 pomoce. Żadne z nich nie miało przygotowania muzealnego i stąd było wiele kłopotów we 
właściwym ustawianiu się tej placówki. W 1953 r. przez kilka miesięcy trwał znów remont pomiesz
czeń muzealnych i montowanie nowych wystaw. Po przygotowaniach, zespół muzealników szcze
cińskich pod kierunkiem dr. Przemysława Smolarka, zorganizował nową, stałą, ekspozycję pt. 
„Z przeszłości Pomorza Zachodniego”, dokumentującą polskość regionu koszalińskiego,74. W mniej
szym pomieszczeniu eksponowano zabytki związane z fauną pomorską oraz egzotyczne trofea my-
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śliwskie ze zbiorów poniemieckich (ryc. 44). Z wystaw czasowych odnotować należy wystawy ob
jazdowe: „Malarstwo polskie”, „Ochrona pomników kultury”, „Krajobraz ziemi krakowskiej i Podha
la w obrazach St Kamockiego”, „Matejko i Riepin - wyraziciele patriotyzmu i humanizmu”, „Hugo 
Kołłątaj na tle epoki oświecenia”, „Mikołaj Kopernik - rewolucjonista myśli naukowej”, itp., na któ
re zresztą wtedy kładziono nacisk.

Od roku 1954 muzeum otrzymało dodatkowy etat instruktora oświatowego, który powierzono 
nauczycielce - Irenie Prawdzie. Po przejściu Jana Panteluka na rentę w 1955 r., sprawowała ona obo
wiązki kierownika muzeum do 1956 roku.

Przełom w muzealnictwie koszalińskim nastąpił w 1956 r. wraz ze zmianami polityczno-społecz
nymi kraju. Na kierownika Muzeum w Koszalinie przyjęto archeologa - mgr. Mariana Sikorę, ab
solwenta UAM w Poznaniu. Po dołączeniu nieco później innych archeologów, prace naukowo-badaw
cze w zakresie tej specjalności stały się głównym kierunkiem działania muzeum, trwającym zresztą 
do dzisiaj. Muzeum wyznaczono wówczas zadanie upowszechniania kultury i historii polskiej. Od 
1958 do 1964 r. placówka koszalińska spełniała w stosunku do innych muzeów regionalnych woj. 
koszalińskiego, rolę muzeum okręgowego. Wymagało to od pracowników merytorycznych wzmo
żonych wysiłków w zakresie organizacyjnym przy tworzeniu nowych muzeów regionalnych (Złotów, 
Bytów, Szczecinek, Kołobrzeg, Człuchów)175. Pracownicy muzeum koszalińskiego współdziałali rów
nież w tworzeniu Muzealnej Zagrody Słowiriców w Klukach w latach 1958-1963. W połowie lat 60. 
władze województwa koszalińskiego przeprowadzały coraz to inną reorganizację muzealnictwa. Przy
jęto zasadę koncentracji zbiorów i specjalizacji placówek. Najpilniejszą sprawą stało się utworzenie 
Muzeum Okręgowego na terenie woj. koszalińskiego. Po oddaniu do użytku wyremontowanego 
Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, status Muzeum Okręgowego powędrował do Słupska, w 
Koszalinie utworzono Oddział Archeologiczny Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Na tych 
zmianach straciły oczywiście muzea już działające i posiadające różnorodne zbiory (Koszalin, Da
rłowo). Muzeum w Koszalinie musiało przekazać ponad 800 eksponatów dla nowo powstałego Mu
zeum Okręgowego w Słupsku z zakresu etnografii (w tym zbiory jamneńskie), rzemiosła artystycz
nego, rzeźby gotyckiej, sfragistyki, malarstwa, a także księgozbiór z tych dziedzin. W zamian mu
zeum koszalińskie przejęło ze Słupska i z Darłowa zbiory archeologiczne. W 1969 r. role się odwró
ciły i Koszalin stał się, do końca 1971 r., siedzibą Muzeum Okręgowego.

W niedługim czasie okazało się, że zasada wąskiej specjalizacji zbiorów (archeologia) w mieście 
wojewódzkim, gdzie nie ma wiele placówek upowszechniania kultury, nie zdaje egzaminu. W 1972 r. 
następuje więc nowa decyzja władz wojewódzkich, przekształcająca dotychczasowy Oddział Arche
ologiczny Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie w autonomiczną placówkę pod nazwą Mu
zeum Archeologiczno-Historyczne w Koszalinie. Od początku znowu zaczęto gromadzić zabytki et
nograficzne, dzieła sztuki dawnej i współczesnej, numizmaty i medale głównie związane z Pomorzem, 
exlibrisy i zbiory historyczne. Na cele muzealne przekazano dodatkowo zabytkową kamieniczkę przy 
ul. Bogusława II 15 (ryc. 45). Placówka koszalińska rozpoczęła wzmożoną działalność wystawienni
czą i oświatową dzięki nawiązaniu szerokiej współpracy z instytucjami i środowiskami naukowymi 
w kraju i za granicą. Zaistniał najlepszy jak dotąd okres w rozwoju działalności wydawniczej stałego 
periodyku „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”; rozpoczęto wydawanie muzealnej serii monograficznej 
i popularnonaukowej. Organizowano sesje, odczyty, wieczory muzealne i spotkania naukowe.

W następstwie zmian struktury administracyjnej kraju w 1975 r. w muzealnictwie koszalińskim 
zaszły kolejne przekształcenia. Dnia 15 I 1976 r. powołano na miejsce dotychczasowej placówki, Mu
zeum Okręgowe w Koszalinie, istniejące w takim stanie do dzisiaj. Ustalono działy: archeologiczny, 
historyczno-etnograficzny, sztuki współczesnej, naukowo-oświatowy, bibliotekę i zespół pracowni kon
serwatorskich. Rozpoczęto zabiegi o pozyskanie na cele muzealne zespołu pałacowo-młyńskiego przy 
ul. Młyńskiej 37/39, uwieńczone sukcesem w 1982 roku (ryc. 46). Jednocześnie musiano zrezygno
wać z kamieniczki przy ul. Bogusława II 15. W ciągu trzech lat intensywnych prac remontowych, 
przy ogromnym wysiłku dużego zespołu pracowników muzeum, w połowie 1986 r. przeniesiono część
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Rye. 45. Koszalin, ul. Bo
gusława II 15. Sale ekspozy
cyjne muzeum w Koszalinie w 
latach 1972-1982. Fot. I. Łu- 
kjaniuk.

działów muzeum z budynku przy ul. J. Marszałka Piłsudskiego 53 do pomieszczeń budynku młyna
rza, zwanego również kamienicą Gellerta. W budynku przy ul. J. Piłsudskiego 53 pozostał dział ar
cheologiczny z magazynami i nowo utworzony dział miejski. Zmieniono strukturę organizacyjną i 
statut. Ustalono działy: archeologiczny, etnograficzny , sztuki dawnej, sztuki współczesnej, gabinet 
medali i numizmatów, dział miejski (przez pewien czas Oddział Miejski), obecnie dział historii mia
sta i Pomorza, dział biblioteki i wydawnictw oraz zespół pracowni konserwatorskich. Tak jest do 
chwili obecnej. Remont i przygotowanie części młyńskiej na cele ekspozycyjne zakończono w 1991 
r. i 1 czerwca, w dniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Koszalinie, udostępniono zwiedzającym 
4 kondygnacje sal wystawowych o powierzchni ok. 1.200 m kw.
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Równocześnie z remontem gmachu przy ul. Młyńskiej 37/39 trwały na tej posesji prace budow
lane i rekonstrukcyjne przy wyeksponowaniu miniskansenu etnograficznego - zagrody rybackiej z 
Dąbek k. Darłowa, który to udostępniono zwiedzającym w październiku 1984 r. (ryc. 47). Ponadto 
w 1986 r. muzeum koszalińskie, po wieloletnich staraniach, uzyskało zezwolenie władz wojewódz
kich na organizację skansenu zabytkowego budownictwa ludowego, pod nazwą Pomorski Park Et
nograficzny, w Kłosie k. Sianowa przy szosie Koszalin - Gdańsk. Rozebrano i przewieziono na ten 
teren 4 chałupy zabytkowe z Dąbek, Bielkowa i Jamna, wiatrak z Daszewa oraz dwór z Malanowa176. 
Z braku środków do dzisiaj prace nie ruszyły. Aktualna działalność muzeum jest odzwierciedlona 
w drukowanych sprawozdaniach kolejnych numerów „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych” i tam 
odsyłamy czytelnika.

Ryc. 46. Koszalin, ul. Młyńska 37/39. Obecna siedziba Muzeum Okręgowego (administracja i działy: etnogra
ficzny, sztuki dawnej, sztuki współczesnej, oświatowy, gabinet medali i numizmatów, dział biblioteki i wydawnictw). 
Fot. I. Łukjaniuk.
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Rye. 47.Muzeum Okręgowe w Koszalinie. Skansen przy ul. Młyńskiej 37/39 - zagroda rybacka z Dąbek. Fol 
FJ. Lachowicz.

LĘBORK

Początki gromadzenia zabytków dla późniejszego Muzeum Powiatowego w Lęborku sięgają roku 
1890 i są jednym z najwcześniejszych zdarzeń tego typu na dzisiejszym Pomorzu Zachodnim. Tylko 
wcześniej, bo jeszcze w okresie przedreformacyjnym powstała kolekcja sakralna w skarbcu kate
dralnym w Kamieniu Pomorskim, a w połowie XIX w. powstały zbiory sztuki i okazy przyrodnicze* 
Szczecinie177. Były to jednak zbiory-kolekcje konkretnych specjalności, nie posiadające jeszcze ran
gi „muzeum”, pozostające w gestii kościoła bądź jako „Galerie”, pod opieką towarzystw społecznydi. 
Pierwszymi pozyskanymi zabytkami w Lęborku, tak jak wszędzie, były archeologiczne popielnice! 
grobów skrzynkowych, w tym wiele twarzowych, ponieważ kultura pomorska ma na tym terenie 
swoje centrum zasiedlenia. Oprócz tego toporki i siekierki kamienne i krzemienne, ozdoby z brązu, 
monety i różnorodne przedmioty wydobywane przypadkowo z niszczonych podczas orki cmentarzysk 
i osad. Nie mamy wiele wiadomości do tego pierwszego okresu zbieractwa, ale wydaje się, że tak 
jak w większości miast powiatowych, tak i tutaj pieczę nad tym przedsięwzięciem sprawowały «la 
dze starostwa oraz grono społeczników, wywodzących się z nauczycieli i urzędników. Nie mamytei 
wiadomości, gdzie były gromadzone pierwsze znaleziska. Trzeba się tylko domyślać, że analogicz
nie jak w innych miastach gromadzono je w którymś z urzędów państwowych lub w miejscowej 
szkole. Z chwilą oddania do użytku w 1900 r. nowego ratusza miejskiego, znajdującego się u zbiegu 
dzisiejszych ulic: Armii Krajowej i M. Konopnickiej (ryc. 48), zbiory tam przeniesiono, umieszcza 
jąc je w korytarzu w oszklonych szafach. Nie wiemy czy były udostępnione do zwiedzania, ale na 
pewno w godzinach urzędowania starostwa mogli je podziwiać petenci. Co do daty założenia zbio
rów muzealnych w Lęborku mamy pewne kontrowersje. O. Kunkel podaje rok 1890, natomiast w 
ankiecie muzealnej z końca lat 30. XX w. podawany jest rok 1910 za początek założenia zbiorów™, 
Wiemy z doświadczenia, że jedna data nie wyklucza drugiej. W tym pierwszym okresie powstała 
zapewne społecznikowska grupa organizująca przyszłe muzeum, natomiast w tym drugim była chy
ba już jakaś kolekcja zabytków, która dala początek przyszłej ekspozycji. Zbieractwo zazwyczaj z* 
czynalo się spontanicznie od pojedynczych osób, które przynosząc najczęściej do urzędu swoje zna 
leziska, dążyły do tego, aby te ich zabytki mogły być wyeksponowane. Grupa organizująca muzeum 
w Lęborku musiała być prężna, ponieważ już od 1904 r. pod patronatem muzeum wydawane są ka
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lendarze powiatowe (Heimat Kalender für den Kreis Lauenburg i Pont.), w których znajdowały się 
artykuły zachęcające władze starostwa powiatowego do wydania zarządzenia mającego na celu upu
blicznienie istniejących zbiorów muzealnych i zorganizowanie ekspozycji179.

Hyc. 48. Lębork - dawny ratusz miejski przy zbiegu dzisiejszych ulic: Armii Krajowej i M. Konopnickiej. Pierw
sza siedziba Muzeum Powiatowego. Repr. I. Łukjaniuk, wg W. Marufke.

Pierwszą wystawę muzealną połączoną z sesją naukową zorganizowano w Lęborku w dniach 7- 
12 V 1924 r. w sali ratusza miejskiego. Celem jej była popularyzacja przeszłości ziemi lęborskiej i 
wywarcie presji na władze lokalne w celu przyspieszenia otwarcia muzeum. W 1925 r. zbiory prze
niesiono do zbudowanego w 1915 r. budynku starostwa (ryc, 49), gdzie również w tym roku urzą
dzono stalą wystawę muzealną. Wykonał ją dyrektor Powiatowego Urzędu Opieki Społecznej - 
Edward Stielow, z zamiłowania archeolog-amator, który także pełnił społecznie obowiązki kierowni 
ka muzeum. Ekspozycja miała głównie charakter prahistoryczny, co należy również zawdzięczać ar
cheologowi doc. dr. Helmutowi Agde, który od 1909 r. mieszkał w Lęborku i był wykładowcą w Wy
ższej Szkole Nauczycielskiej. Na pewno nie obyło się bez jego udziału przy urządzaniu tej ekspozy
cji1^. Wystawa była czynna w dni powszednie od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 18.00; również w nie
dzielę po uprzednim zgłoszeniu się u woźnego, który mieszkał na miejscu w jednym ze skrzydeł 
starostwa. Zbiory w magazynach były także udostępnione dla osób zajmujących się specjalistycznie 
jakimiś określonymi zabytkami czy archiwaliami. Wstęp na wystawę był bezpłatny, a zgłoszone wcze
śniej wycieczki oprowadzał kierownik muzeum.

W tych latach istniał plan rozbudowy muzeum i umieszczenia zbiorów w zabytkowej Baszcie 
Bluszczowej, stanowiącej ciekawy element narożny zabytkowych murów miejskich 181. Byl już go
towy projekt budowlany adaptacji wieży, jednak do końca nie zrealizowany. Terenem działania mu
zeum był powiat lęborski. Katalog zbiorów pod koniec lat 30. XX w. liczył 1600 pozycji zapisanych w 
inwentarzu. Zabytki archeologiczne były dodatkowo zapisane w katalogu książkowym w porządku 
chronologicznym. Do nich również odnosiła się dokumentacja naukowa z opisami, rysunkami, pla
nami i fotografiami umieszczonymi w skoroszytach oddzielnie dla każdej miejscowości. Na miejscu 
była również biblioteka, głównie o tematyce archeologicznej, licząca około 50 tomów. Na wyposaże-
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Rye. 49. Lębork - siedziba starostwa powiatowego, w którym do 1945 r. znajdowały się pomieszczenia Muzeum 
Powiatowego. Zdjęcie przedwojenne. Repr. I. Łukjaniuk, wg W. Marufke.

niu muzeum służącym celom dydaktycznym była pokaźna, bo ponad 300 szt. licząca, kolekcja z# 
i klisz zabytków archeologicznych i stanowisk, gdzie prowadzono badania wykopaliskowe. Oprta 
tych, były jeszcze klisze dotyczące historii powiatu, etnografii, przyrody i geologii. Nauczyciele bar
dzo wydatnie pomagali kierownikowi muzeum i powiatowemu opiekunowi zabytków archeologio 
nych, działającemu społecznie w zakresie pozyskiwania zabytków, najczęściej przy różnego rodzaj« 
badaniach ratowniczych.

Z ciekawszych zabytków archeologicznych na uwagę zasługuje inwentarz z ponad 140 grabo» 
z rozkopanego cmentarzyska birytualnego z okresu wpływów rzymskich w Lubowidzu (zapinki, przę- 
ślica bursztynowa, paciorki szklane i bursztynowe, naszyjniki), dzisiaj przechowywane głównie 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie, także w Lęborku i Stralsundzie (Niemcy). Poza tym skaż 
ozdób brązowych z epoki brązu znaleziony w kłodzie drewnianej w Kopaniewie, a przede wszyst
kim najbogatsza kolekcja popielnic kultury pomorskiej, licząca ok. 500 sztuk, w tym szczególnie duia 
ilość popielnic twarzowych i popielnice domkowe na nóżkach182. Z okresu wczesnośredniowieczne 
go, oprócz srebrnych kabłączków skroniowych, zabytków żelaznych i ceramiki, wyeksponowane by^ 
3 łodzie wikińskie z Charbrowa i Źarnowska. Archeologię zamykały wyroby garncarskie i kafle od 
XVI do XVIII wieku. Skromniej przedstawiały się zabytki rzemiosła artystycznego, rzeźby gotyckiej 
uzbrojenie i przedmiotów etnograficznych, z których na uwagę zasługuje kącik obrzędów ludowyd, 
pomorskich czyli kaszubskich! (ryc. 50). W takim stanie zbiory przetrwały ostatnią wojnę i pod za 
pobiegliwą opieką Niemca E. Stielowa znajdowały się przez ten trudny czas w pomieszczeniach sit 
rostwa.

Zniszczenie i rozproszenie zabytków nastąpiło dopiero w okresie powojennego chaosu i zajęcia 
miasta przez wojska radzieckie. W budynku ówczesnego starostwa utworzono w końcowym określ 
wojny szpital połowy nie troszcząc się o chociażby prowizoryczne zabezpieczenie zabytków. Siat 
zbiorów był opłakany „...większość materiału archeologicznego znajdowała się w jednym pomiesza 
niu częściowo na regałach, częściowo rzucona na stos. Pojedyncze eksponaty zdobiły pokoje biurom 
a reszta znajdowała się na dużym „ wojennym” śmietniku w ogrodzie starostwa (południowa strona jut 
ku)". Taki obraz resztek przedwojennego Kreisheimatmuseum w Lęborku zastał p. Józef Mularcffl 
pełniący od 14 VII 1945 r. funkcję powiatowego referenta kultury i sztuki przy Pełnomocniku Rząi
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Rye. 50. Lębork - ekspozycja sztuki ludowej w dawnym Heimatmuseum. Zdjęcie przedwojenne. Fot. Archi
wum Muzeum w Lęborku.

RP w Lęborku. Od sierpnia tegoż roku do 31 sierpnia 1948 r. pełnił on równocześnie funkcję społecz
nego opiekuna zabytków muzealnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, a po 
pewnym niewielkim okresie przerwy był znów do 1951 r. etatowym opiekunem muzealnym w Lębor- 
ku]a. To jemu, dzisiejszemu artyście-malarzowi zamieszkałemu w Bochni na Śląsku, zawdzięczają 
lęborczanie uratowanie, odszukanie i uporządkowanie resztek zbiorów muzealnych, które do dzi
siaj są ozdobą Muzeum w Lęborku. W odszukiwaniu zbiorów pomagał mu Niemiec E. Stielow, przed
wojenny kierownik muzeum, którego J. Mularczyk zatrudnił dzięki uzyskanym środkom finanso
wym z MKiS w Warszawie.

Część zbiorów muzealnych została w czasie wojny wywieziona do Niemiec, a także w celu ukry
cia do okolicznych szkół i majątków ziemskich. Józef Mularczyk, jako równocześnie członek komi
sji d/s zabezpieczenia księgozbiorów, dużo jeździł po terenie i zwoził drobniejsze eksponaty arche
ologiczne (siekierki, toporki, popielnice, żarna kamienne), które były dawniej na wyposażeniu szkol
nych izb muzealnych lub służyły jako pamiątki w prywatnych kolekcjach właścicieli majątków. W 
ten sposób zbiory muzealne szybko się powiększyły i już w 1946 r. liczyły 2111 pozycji inwentarzo
wych. Zdecydowanie przeważała archeologia, bo tylko nieco ponad 100 zabytków przypadało na inne 
specjalności (militaria, dokumenty historyczne i zabytki etnograficzne). Kontrola muzealnictwa po
morskiego w 1946 r. pozytywnie oceniła muzeum w Lęborku, które było już wtedy częściowo udo
stępniane do zwiedzania184. Dzięki doskonalej pamięci Niemca E. Stielowa, jego sumienności i obec
ności we wszystkich miejscach przechowywania zabytków, a także znalezieniu 12 teczek-segregato- 
rów, zawierających skoroszyty z materiałami dotyczącymi zabytków archeologicznych pow. lębor-
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Rye. 51. Lębork - siedziba Muzeum Regionalnego przy ul. Młynarskiej 14/15. Stan z lat 70. XX w. Fot Archi
wum Muzeum w Lęborku.

skiego oraz 33 pudełek z kliszami fotograficznymi i zeszytem, zawierającym opis tych klisz (Licht- 
bilder-Sammlung), udało się w ciągu 3 lat odtworzyć i zidentyfikować większość znalezisk archeolo
gicznych i dokumentacji wykopaliskowej. Zbiory były zabezpieczone i zwożone do kamienicy miesz
czańskiej przy ul. Młynarskiej 14/15 (ryc. 51), gdzie wydzielono im 4 sale na II piętrze budynku 
zajętego przez Miejski Dom Kultury.

Zbiory lęborskie, zwłaszcza archeologiczne, były na tyle ciekawe, że interesowały archeologów 
z Gdańska, Warszawy i Poznania. W ramach centralizacji instytucji kultury i sztuki i zwożenia do 
Gdańska (teren pow. lęborskiego należał wówczas do woj. gdańskiego) lub do Warszawy co cenniej
szych zabytków z poniemieckich muzeów, również do Lęborka przybył w 1945 r. delegat Państwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - mgr Jerzy Antoniewicz, pełniący obowiązki kon
serwatora d/s ochrony zabytków prahistorycznych na woj. gdańskie, w celu oszacowania wartości 
muzealnej zbiorów. Stwierdzi! on, że w muzeum lęborskim znajduje się ciekawa kolekcja popielnic 
twarzowych i teczki z dokumentacją archeologiczną185.

Od września 1948 r., na jakiś czas, p. J. Mularczyk stracił kontakt ze zbiorami, co niewątpliwie 
odbiło się negatywnie na ich stanie. Zaangażowany tam na kierownika miody człowiek nie docenił 
ich wartości i częściowo zaprzepaścił dotychczasową pracę. Również Niemiec E. Stielow wyjechał 
do Niemiec i osiadł we Flensburgu. Czas okresowego braku zainteresowania muzeum wykorzysta
ły instytucje warszawskie. Zadecydowano, że zbiory lęborskie zostaną przewiezione do Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie. W tym celu ponownie przyjechał do Lęborka mgr J. Antoniewicz, 
który w ciągu kilkumiesięcznego pobytu dokonał spakowania i przygotowania zbiorów do transpor
tu. Na szczęście dla tej kolekcji Józef Mularczyk nie zaprzestał interesować się losami muzeum 1 
gdzie było tylko można domagał się pozostawienia ich na miejscu. Po kolejnej wizytacji w Lęborku 
przedstawiciela MKiS na Ziemie Odzyskane i spotkaniu jego z p. J. Mularczykiem, który zdecydo
wanie przeciwstawiał się ogołacania terenu z zabytków „co tak mocno związane są z najblwjmi 
miejscowościami”, Minister Kultury i Sztuki zmienił swoją decyzję i zbiory lęborskie pozostawiono 
na miejscu. Zabrano tylko w lipcu 1948 r., w czasowy depozyt, poniemieckie archiwum muzealne 
składające się z 13 teczek skoroszytów, 33 pudelek z kliszami, 33 publikacji niemieckich z zakresu
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prahistorii i 10 książek, które miano skopiować w PMA w Warszawie, a później przekazać do dziaiu 
prahistorycznego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku186. W późniejszym czasie teczki archiwalne 
wróciły do Lęborka. Na etatowego opiekuna muzealnego z ramienia MKiS w Warszawie powołano 
Józefa Mularczyka, który po rozpakowaniu skrzyń z zabytkami i kolejnej ich weryfikacji, rozpoczął 
prace przygotowawcze do urządzenia i otwarcia wystawy. Nie były to sprawy proste. Wnętrza przy
dzielonych pomieszczeń przy ul. Młynarskiej 14/15 wymagały remontu i zaadoptowania ich do ce
lów muzealnych. Trzeba było również zmodernizować poniemiecki sprzęt muzealny, przebudować 
istniejące szafy na gabloty muzealne, a także wykonać nowe. Atmosfera wśród lokalnej społeczno
ści nie była temu przedsięwzięciu przychylna. Zabiegającemu o te sprawy J. Mularczykowi pomo
gły sprzyjające okoliczności, trochę reklamy w prasie gdańskiej oceniającej pozytywnie pracę muze
alną, a także pomoc Muzeum Pomorskiego w Gdańsku i Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Rozpoczęto przygotowania do otwarcia ekspozycji, a ponieważ gross zabytków stanowiły zbiory 
archeologiczne, to także ten temat wybrano na pierwszą wystawę w muzeum. Oficjalnego otwarcia 
pierwszej stałej ekspozycji w polskim muzeum w Lęborku, która nosiła tytuł .Archeologia powiatu 
lęborskiego” dokonano dnia 5 VIII 1952 r., w obecności władz lokalnych i przedstawicieli muzealni
ków gdańskich na czele z dyrektorem Muzeum Pomorskiego - mgr. Janem Chranickim. Scenariusz 
i wykonanie wystawy należy zawdzięczać paniom: mgr Irinie Kucharskiej z Muzeum Pomorskiego 
w Gdańsku i mgr Alinie Kietlińskiej z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wy
stawa ta, nieco tylko uzupełniana, przetrwała do końca lat 60. XX wieku. Józef Mularczyk opiekował 
się zbiorami muzealnymi do końca 1951 r., potem zrezygnował z funkcji kierownika muzeum. Przez 
dwa lata, tj. do 1 IV 1953 r., do momentu objęcia kierownictwa placówki przez Wacława Kołodziej
skiego, zbiory pozostawały jedynie pod opieką woźnego muzealnego187. O tym co działo się ze zbio
rami od 1951 do 1953 r., nie mamy żadnych wiadomości. Z faktu jednak, że ze sporządzonych zaraz 
po wojnie przez J. Mularczyka i E. Stielowa dokumentacji zachowało się bardzo mało, i że kierow
nik W. Kołodziejski ponownie musiał sporządzać inwentarze zabytków, wnioskować można, że dzia
ło się źle. Do końca 1963 r. muzeum w Lęborku pozostawało pod opieką merytoryczną i finansową 
Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. Od 1 I 1964 r. przeszło na budżet PPRN w Lęborku, by po likwi
dacji powiatów w 1975 r. podlegać Urzędowi Wojewódzkiemu w Słupsku. Obecnie Muzeum w Lę
borku jest jednostką samorządową i podlega Urzędowi Miasta w Lęborku. Przez cały okres powo
jenny były czasy lepsze i gorsze w działalności tej placówki, ale najważniejsze, że muzeum jest. Mia
ły szczęście zbiory lęborskie, że zaraz po wojnie dostały w osobie Józefa Mularczyka, opiekuna 
wyjątkowo mądrego i wrażliwego, człowieka o dużej intuicji i wyczuciu potrzeb - chociaż nie muze
alnika. Pokonując niemałe trudności tych pierwszych lat, przemierzał wzdłuż i wszerz Kaszuby 
i ziemię lęborską, aby ratować ocalałe zabytki. Przysporzył ich dla Muzeum w Lęborku bardzo dużo.

Dzisiaj, to bardzo prężna i dobrze prowadzona placówka muzealna o profilu historyczno-arche- 
ologicznym. Mieści się, tak jak zaraz po wojnie, w kamienicy przy ul. Młynarskiej 14/15, ale obec
nie ekspozycje zajmują 3 kondygnacje i ciekawie przebudowany strych, gdzie znalazła miejsce Ga
leria „Strome schody”, przeznaczona na wystawy czasowe. W najbliższym czasie zostanie oddany 
na cele muzealne obszerny parter tej kamienicy. Najbogatszą kolekcję zabytków w muzeum stano
wią popielnice twarzowe kultury pomorskiej, których ilość, mimo przejęcia w latach poprzednich 
dużej części (ok. 90 szt.) przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i nieokreślonej ilości przez 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie, jest nadal imponująca. Trzon ekspozycji historycznej stano
wią zabytki rzemiosła artystycznego - gdańskie meble, zabytki konwisarstwa, militaria, z których 
na uwagę zasługują 2 miecze żelazne z XIII/XIV w. z okolic Łeby oraz numizmaty ze skarbem mo
net z XV w. z Lęborka, medale itp. Szczegółowo o muzeum informują katalogi i informatory wystaw188.

MIASTKO

Inicjatywa gromadzenia zbiorów z myślą o przyszłym muzeum powstała już w 1923 r., kiedy to 
z upoważnienia „Pomorskiego Towarzystwa Historii i Starożytności” w Szczecinie powołano na spo
łecznego opiekuna zabytków powiatu miasteckiego nauczyciela R. Siewertha z Trzebielina, wsi odle-
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glej o 24 km od Miastka. Nauczyciel ten nie mógł dostać mieszkania w Miastku i dlatego jego pasja 
zbieracka i pomnażanie zbiorów było chociażby z tego powodu ogromnie utrudnione. Do 1926 r. 
nie znaleziono odpowiedniego pomieszczenia w mieście i dopiero od tego roku zgromadzone zabyt- i 
ki przechowywane były w szkole miejskiej. Zbiór składał się głównie z zabytków archeologicznych, j 
z których na uwagę zasługiwały popielnice z grobów skrzynkowych, siekierki, toporki, narzędzia j 
tkackie, monety, ozdoby brązowe, a także okazy przyrodnicze189. Zbiór szkolny uważano za wystar- j 
czający, aby nadać im w 1926 r miano „Zbioru powiatu miasteckiego” (Sammlungen des Kreises j 
Rummesburg) będącego pod zarządem starosty, a pod bezpośrednią opieką nauczyciela szkoły pod
stawowej.

Dopiero w 1932 r. zaistniała możliwość przeniesienia zabytków do siedziby Urzędu Powiatowe
go (Landratsamt) mieszczącego się na rogu Bannhofstrasse i Blücherstrasse (dzisiaj Urząd Miasta 
i Gminy w Miastku), gdzie umieszczono je w 3 szafach-gablotach na sali obrad (rye. 52)1». Oficjal
nego powołania Muzeum Regionalnego w Miastku dokonano w 1933 r. Kierownikiem placówki mia
nowano bardzo rzutkiego nauczyciela Gerharda Giesena, doskonałego terenowca, który wraz z ar
cheologiem ze Szczecina H. J. Eggersem spenetrował dawny powiat miastecki i bobolicki. Rezulta
tem tych badań było wydanie monografii prahistorycznej pow. miasteckiego w zbiorczej pracy „Der 
Kreis Rummelsburg” w 1938 roku.191.

52. Miastko - dawny Urząd Powiatowy (Landratsamt), obecnie Urząd Miasta i Gminy w Miastku. Niegdyś sie
dziba Muzeum Powiatowego. Zdjęcie z lat 30. XX w. Fot. Archiwum muzeum w Koszalinie. Repr. I. Łujkankiuk.

Wstęp do muzeum był wolny, a zwiedzać było je można podczas godzin urzędowania starostwa. 
W 1937 r. kierownik muzeum urządzi! nową ekspozycję, w której główny trzon stanowiły zabytki 
archeologiczne pozyskane już wcześniej i gromadzone na bieżąco z przypadkowych zgłoszeń. Oprócz 
tych, na uwagę zasługiwały przedmioty znalezione na terenie późnośredniowiecznej i nowożytnej 
huty szkła w Biesowicach, gm. Kępice, a także wyroby bursztynowe z kopalni odkrywkowej tego 
surowca w okolicach Dretynia, gm. Miastko. Z innych zabytków wystawiane były też niewielkie okazy 
przyrodnicze oraz 13 szt. zabytków ze sztuki kościelnej i religijnej192. Na ścianach wisiały portrety 
zmarłych, zasłużonych obywateli miasta. Muzeum posiadało kartotekę zbiorów archeologicznych 
(250 szt) i zdjęć, a także szkice terenowe znalezisk wraz z opisami. Nauczyciel szkoły podstawowej

86

■



G. Giesen prowadził szeroką akcję wykładów na tematy prahistoryczne w szkołach miasteckich i w
okolicznych wsiach.

Po II wojnie światowej muzeum w Miastku nie odrodziło się. Centrum miasta, jak większość miast 
na Pomorzu, zostało spalone i zburzone w euforii wyzwolenia. Ocalałe częściowo zbiory muzealne 
zgromadzono w budynku dawnego starostwa, gdzie je wstępnie uporządkowano i zabezpieczono193. 
Dnia 19 III 1946 r. referat muzeów i ochrony zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przejął 
do swojej składnicy w Muzeum Miejskim 13 zabytków archeologicznych, a później we wrześniu tego 
samego roku następnych 15 okazów194. Prawdopodobnie i z innych dziedzin zabytki, jeżeli ocalały, 
zostały przekazane do Szczecina. Dzisiaj w Miastku z dawnych zbiorów w starostwie nie zachowało 
się nic195.

SŁUPSK

Początki zbieractwa w Słupsku wiążą się z powstaniem w 1905/1906 r. „Towarzystwa Regional
nego Pomorza Środkowego w Słupsku” (Verein für die Heimatkunde Hinterpommerns in Stolp), któ
rego założycielem był dyrektor Rzeźni Miejskiej - Johann Werner. Już w 1907-1908 r. zbiory były 
na tyle liczne, że wystawiono je w wydzierżawionym mieszkaniu prywatnym przy Kleine Ackerstrasse 
(dzisiejsza ul. Jaracza). Składały się na nie archiwalia historyczne, miejskie rękopisy, zbiory cecho
we, przyrodnicze i numizmatyczne oraz zbiory archeologiczne, które stanowiły zdecydowaną więk
szość. Napisy przy poszczególnych przedmiotach nie były umieszczane, ponieważ ówczesny opie
kun tego zbioru J. Werner znał każdy okaz. Sprawa dopiero skomplikowała się później, po jego śmierci 
i próbie identyfikacji zabytków na otwartej w 1924 r. ekspozycji w Bramie Nowej. Dokonano tego 
ostatecznie, ale przy pomocy wielu członków Towarzystwa Regionalnego i „Miejskiego Towarzystwa 
Sztuki" (Verein für die Heimatkunde Hinterpommerens Städtischer Kunstverein Stolp i. Pom.). W 
1910 r. Towarzystwo podarowało zbiory miastu na rocznicę 600-lecia, zastrzegając sobie, aby zbiory 
stanowiły trzon przyszłego muzeum. Miasto z wdzięcznością przyjęło tak cenny podarunek i podję
ło uchwałę o założeniu muzeum miejskiego. Na siedzibę przyszłego muzeum wyznaczono pomiesz
czenia Bramy Nowej (ryc. 53). Niestety, tak jak wszędzie, I wojna światowa i związana z nią inflacja 
nie sprzyjały wypełnieniu tego zobowiązania. Nie było nawet możliwości aby wystawiane w prywat
nym mieszkaniu zabytki mogły być w dalszym ciągu udostępniane. Na początku wojny, z braku fun
duszy, zabytki zostały spakowane i złożone do przechowania na strychu szkoły. Przez te kilka lat 
nie było również możliwości wzbogacenia kolekcji. Dopiero po wojnie zaistniała możliwość adapta
cji na muzeum zabytkowej budowli.

Brama Nowa jest elementem murów obronnych z drugiej połowy XIV w., która w ciągu następ
nych stuleci ulegała przebudowom i przystosowaniu do różnych celów. Starannie wybudowana jako 
wieża i brama w systemie murów obronnych w stylu gotyckim, ma jednak już pewne cechy rene
sansowe. Stoi w miejscu największego ruchu łącząc rynek z dawnym placem H. Stephana (twórca 
nowoczesnej, światowej poczty, urodzony w Słupsku). Szczyty i dwuspadowy dach zniszczone zosta
ły w czasie pożaru w 1476 roku. W roku 1724 otrzymała interesujący dach namiotowy z latarnią na 
szczycie196. Gdy z biegiem czasu upadały urządzenia obronne, w Bramie został założony w 1724 r. 
zakład przędzalniczy, który jednak w 1755 r. został zamknięty. Od połowy XIX w. do I wojny świato
wej budowla służyła jako magazyn mundurowy garnizonu słupskiego pułku huzarów (Blüchera). 
Remontu Bramy i przystosowania jej do celów muzealnych podjął się Miejski Zarząd Budowlany pod 
kierownictwem inż. Kienitza. Wielkiej pomocy w zaopatrzeniu w materiały budowlane i wyposaże
niu wnętrza udzieliły bezinteresownie cechy rzemieślnicze Słupska, prywatni przedsiębiorcy han
dlowi i wielu pojedyńczych rzemieślników.

Muzeum Regionalne Miasta i Powiatu Słupsk (Heimatmuseum für Stadt und Land Stolp) zosta
ło otwarte w Bramie Nowej dnia 29 XI 1924 r., w obecności nadburmistrza Zielkiego, władz miej
skich i powiatowych oraz przyjaciół muzeum. Zasłużony inicjator zbiorów i przewodniczący Towa
rzystwa Regionalnego - Johann Werner doczekał się jeszcze otwarcia muzeum, lecz pół roku póź
niej zmarł. Krótko przed śmiercią opracował jeszcze mały przewodnik po zbiorach słupskiego mu-
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zeum, który stanowił jedną z ważniejszych części wydanego w 1926 r. przewodnika po Słupsku197. 
Kuratelę nad muzeum sprawował Zarząd Opiekuńczy muzeum, czyli tzw. Kuratorium do Spraw 
Muzeum. Zarząd składał się z przedstawicieli miasta i powiatu, którzy działali społecznie pod pro
tektoratem magistratu. Kuratorium miało prawo deputacji swoich członków w Radzie Miejskiej, utrzy
mywało też ścisły kontakt z Towarzystwem Regionalnym Pomorza Środkowego, Miejskim Towarzy
stwem Artystycznym (Sztuki) i Pomorskim Towarzystwem Przyrodniczym w Słupsku. Ze swojego 
grona przedstawiciele Towarzystw wybierali przewodniczącego Kuratorium, który oczywiście dzia
łał społecznie. Muzeum posiadało trzy poziomy wieży, gdzie znajdowało się 1 duże pomieszczenie i 
5 mniejszych oraz poddasze na magazyny. Wszystko to było za szczupłe już w chwili otwarcia na tak 
dużą liczbę obiektów zabytkowych gromadzonych przez lata.

Ryc. 53. Słupsk - Bra
ma Nowa. Siedziba Mu
zeum Miejskiego od 1924- 
1965 r. Zdjęcia przedwojen
ne. Repr. I. Łujkaniuk.
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W pomieszczeniach tych byiy prezentowane z konieczności ciekawsze zbiory z zakresu historii 
miasta i kultury, zbiory włościańskie i kościelne, przyrodnicze i wojskowe, zbiory numizmatów po
morskich i medali, pamiątki cechowe, zbiory sztuki, rękopisy i dyplomy oraz skamieliny. Duża część 
zbiorów miejskich (meble, dokumenty) została podarowana muzeum przez kupca Hugona Freun- 
dlicha ze Słupska. Z powodu braku miejsca nie mogła być wystawiana kolekcja ok. 100 obrazów 
(płótna, akwarele, grafiki). Rozwieszono je tymczasowo w pomieszczeniach magistratu, w szkołach 
i w biurach Rzeźni Miejskiej. Te, nieobramowane, leżały po prostu w szafach. Z dużej ilości rękopi
sów, dyplomów, medali i numizmatów mogły być tylko urządzane wystawy czasowe. Kilka większych 
przedmiotów ustawiono pod przejazdem Bramy. Najciekawszym z nich, a jednocześnie najstarszym 
zabytkiem historycznym, byl „kamień pokutny” z 1380 r. ze Stupska, chociaż właściwe miejsce jego 
pochodzenia nie jest znane. Pierwotnie miał on kształt krzyża z wyrytą figurą Ukrzyżowanego i her
bem zamordowanego. Innymi, były dwa pomniki nagrobne z Główczyc „z krzyżami kaszubskimi”, 
czy też odlew pomnika żeliwnego pastora Kummera z Dobieszewa. Wysoko nad przejazdem pod 
Bramą Nową wywieszono szyldy cechowe: rzeźników, szewców czy też czeladników ślusarskich. Na 
bocznych ścianach przy wejściu do muzeum zawieszono dwa kartusze herbowe miasta i dwie tar
cze zegarów wieżowych starego ratusza z XVIII w., który stał na rynku. Ponadto chorągiewki, żela
zna z Gryfem z dawnego ratusza z 1797 r. i chorągiewka z kościoła w Objeździe. Stanowiły one świa
dectwa kunsztu rzemieślników kowalskich ze Słupska, którzy na Pomorzu mieli starą tradycję.

Przy wejściu na I piętro, w małym pomieszczeniu, wywieszono mapy Pomorza z tą najważniej
szą, mapą prof. Eilharda Lubinusa z Rostoku, którą wykona! w latach 1612-1618 na zlecenie księcia 
Filipa II. Były i inne, wśród nich drzeworyt z Kosmografii Sebastiana Miinstera z 1541 roku. Przy 
ścianie południowej w tym pomieszczeniu ustawiony byl ołtarz drewniany z kościoła w Duninowie 
z pocz. XVIII w., usunięty z kościoła w roku 1878. Jest on dziełem rzeźbiarza Dawida Häsena, który 
zbudował ołtarze w kościołach w Starym Krakowie w d. pow. sławneńskim i w Damnie, d. pow. słup
skim. Pod mapą Lubinusa stała ława wykonana z belki z napisami i datą 1705 roku. Z tego małego 
pomieszczenia drzwi skrzydłowe prowadziły do właściwej sali - największej, gdzie zgromadzone 
zostały zabytki archeologiczne. Te mniejsze, ułożone w gablotach wg przynależności kulturowej 
i chronologicznej i większe, głównie naczynia z grobów skrzynkowych, ustawione na półkach 
w oszklonych szafach. Wśród nich kilka okazałych urn twarzowych. Na ścianach wisiały tablice i 
plansze poglądowe przedstawiające ery geologiczne ziemi, fazy rozwoju człowieka i zestaw narzę
dzi, którymi on się posługiwał oraz zdjęcia ciekawszych zabytków w terenie jak grodziska, kurhany, 
megality. Z cenniejszych zabytków na ówczesnej wystawie na uwagę zasługiwał skarb ozdób brązo
wych z epoki brązu składający się z 17 przedmiotów (naszyjniki, bransolety) znaleziony w 1923 r. 
w Lubuczewie oraz zabytki z okresu lateńskiego i rzymskiego w tym: miecz żelazny z Drzeżewa 
i Będzichowa, fibule, groty oszczepów, monety rzymskie z Choćmirowa i Główczyc. Największa ilość 
prezentowanych naczyń z wczesnej epoki żelaza pochodziła z lasku południowego w Słupsku (Wald- 
katze), a odkryto je przy urządzaniu terenów wypoczynkowych. Ozdobą zabytków wczesnośrednio
wiecznych były skarby „siekańców” i ozdób srebrnych znalezione w Słupsku przy Alei Brzozowej 
i w Malczkowie, gm. Łupawa.

Z zabytków sztuki kościelnej, najstarszym okazem była Pieta (Matka Boska Bolesna) z kościoła 
w Wieszynie, wykonana około 1420 r., a także rzeźba św. Anny Samotrzeć z kościoła w Objeździe 
i płaskorzeźba przedstawiająca św. Rodzinę z kościoła w Strzelinie z pocz. XVI w. (ryc. 54).

Na środku sali umieszczono drewnianą chrzcielnicę z kościoła w Kwakowie z 1688 r., a u sufitu 
wisiał drewniany świecznik z kościoła NMP w Słupsku. Na ścianach były rozwieszone portrety wy
bitnych obywateli słupskich stanu duchownego, a przy poręczy schodów stara chorągwią pospolite
go ruszenia z wojen napoleońskich z 1813 r. We wnękach okiennych i na meblach ustawiono lichta
rze cynowe, z których dwa pochodziły z ołtarza kaplicy Św. Jerzego w Słupsku. W tym pomieszcze
niu ustawiono również kilka przedmiotów nie związanych ze zbiorami kościelnymi, m.in. szafę gdań
ską z XVII w. i szafę dębową również z XVII w. oraz stary klawikord. Ustawiono je tutaj z braku miejsca 
w innych salach. W płaskich gablotach umieszczono zbiór pieczęci kościelnych, biblii, śpiewników 
i modlitewników, z których najcenniejszy był śpiewnik z pięknymi drzeworytami, wydrukowany w 
1551 r. w Upsku.Drugie piętro Bramy Nowej zajmowały zabytki związane z historią miasta Słupska.
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Rye. 54. Słupsk - Brama Nowa. Fragment ekspozycji sztuki kościelnej. Lata 30. XX w. Repr. I. Łujkaniuk.

Na środku stała oszklona szafa z mundurami huzarów Bellinga i Bliichera i z innymi pamiątka
mi tego słynnego garnizonu słupskiego. Na ścianach wisiały portrety zasłużonych slupszczan i pla
ny miasta, z których najstarszy jest z 1735 r. Bogato reprezentowane było rzemiosło artystyczne; 
wspaniałe lichtarze mosiężne, piękne wyroby z cyny i fajansu, a przede wszystkim stare moździe
rze, z których najstarszy miał wyrytą datę 1614 r. oraz znak ludwisarski taki jaki znajduje się na 
dzwonach w Bruskowie Wielkim i w Kuleszewie (1594-1596). Pomieszczenie izby cechowej, do której 
prowadziły piękne barokowe drzwi, posiadało wystawiony bogaty zbiór pamiątek po cechach słup
skich, m.in. wilkomy cechu rzeżników z 1778 i 1789 r. cechu kowali z 1788 r„ itp. Muzeum posiada
ło też pamiątki z kiermaszu nazywanego „Windelbanfest”, obchodzonego przez szewców co kilka 
lat, przy udziale mieszkańców miasta. Godne uwagi były skrzynie cechu bractw czeladniczych, a 
także kasa miejska z malowidłami z wczesnego baroku. W gablotach ułożone były świadectwa mi
strzowskie i czeladnicze różnych cechów, z których najcenniejsze były statuty cechu tkaczy z 
1598 r., tokarzy bursztynu z 1570 r., stolarzy z 1567 r. i piekarzy. Uzupełnieniem były pieczęcie lako
we cechów, szczególnie starego cechu bursztyniarzy, sukienników i wytwórców cygar. W pobliżu 
okna zawieszony był wielki kandelabr kuty z 1615 r. zaopatrzony w gmerek wykonawcy (ryc. 55). 
Dawniej znajdował się on w stallach cechowych kościoła zamkowego przyświecając pięcioma świe
cami podczas nabożeństw żałobnych198. To tylko niektóre wymienione zabytki z bogatego zbioru 
eksponatów charakteryzujących mieszkańców miasta we wszystkich przejawach życia.

Na tym samym poziomie było jeszcze pomieszczenie urządzone w charakterze mieszkania miesz
czańskiego w stylu biedermeierowskim, które w połowie XIX w. było równocześnie kuchnią. Głów
nymi eksponatami były tam dwa łóżka z baldachimami i kołyska, stół, zegar ścienny i stołowy oraz 
kołowrotek, naczynia, tkane chusty, kapy i koronki. Na ścianach obrazy, które były zawsze ozdobą 
mieszkania mieszczańskiego (ryc. 56).

Trzecie piętro w Bramie Nowej zajmował przebogaty dział przyrodniczy składający się z mine
ralogii i geologii miasta i okolic. Najważniejszym surowcem był bursztyn, dzięki któremu Słupsk
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byl trzecim miastem w Niemczech, obok Lubeki i Brugii, gdzie powstał cech tokarzy bursztynu (1534 
r.). Obok surowca i okazów z inkluzjami owadów wystawiane były bogate wyroby z bursztynu, któ
re były ozdobą mieszczańskich mieszkań i świadczyły o zamożności posiadaczy199- Ten bogaty zbiór 
wytworów bursztynowych muzeum zawdzięczało przedsiębiorstwu Brankiewitza ze Słupska. Boga
te zbiory cechu bursztyniarzy, tak jak i zbiory numizmatyczne zaginęły w Słupsku w 1945 r. Uzupe
łnieniem zbioru przyrodniczego była wielka kolekcja owadów i herbarium oraz liczne wypchane ptaki 
i zwierzęta pochodzące z najbliższej okolicy. Po śmierci J. Wernera, jego żona podarowała muzeum 
dużą kolekcję muszli jako spuściznę po nim. Na ścianach wisiała mapa geograficzna i geologiczna 
okolic Słupska oraz 15 szkiców ze scenami myśliwskimi. Z powodu braku miejsca w innych pomiesz

czeniach, była tutaj czaso
wo ustawiona szafa biała w 
stylu klasycyzującego ba
roku, którą podarowała 
hrabina von Puttkamer ze 
Słupska. W niej umiesz
czono mundury wojskowe 
i urzędnicze, a wśród nich 
mundur urzędniczy daw
niejszego burmistrza Słup
ska Fryderyka Dawida 
Seyfferta, który sprawo
wał urząd w latach 1786- 
1809 i po raz drugi w 
1813-1814 r. Ustawiono 
tutaj również stare drzwi 
drewniane zabytkowej ka
mienicy z ul. Nowobram- 
skiej 9, aż do czasu gdy w 
większych pomieszcze
niach muzeum będą mo
gły być należycie pokaza
ne.

Strych starej Bramy 
miał potężne obelkowania 
drewniane konstrukcji da
chowej i służył również 
zwiedzającym jako miej
sce widokowe na panora
mę miasta. Nie przeszka
dzało to, że ukośne zało
my dachu wykorzystywa
no na magazyn różnora
kich zbiorów, chociaż 
głównie na przechowywa
nie nieeksponowanych za
bytków służyły pomiesz
czenia zamkowe, (Zamek 
Książąt Pomorskich).

Ryc. 55. Słupsk - Brama 
Nowa. Fragment ekspozycji 
miejskiej. Lata 30. XX w. Repr. 
I. Łukjaniuk.

91



Muzeum było otwarte codziennie od 11.00-13.00. Za wstęp od dorosłych pobierano 20 fg, a 
od uczniów po 10 fg. Była to w tym czasie placówka bardzo prężna, organizująca średnio co dwa 
lata konferencje zarządów pomorskich muzeów regionalnych, na których omawiano stan orga
nizacyjny i finansowy muzealnictwa, problemy inwentaryzacji i dokumentacji, a także zagadnie
nia popularyzacji i konserwacji zbiorów200. Muzeum kierowane było kolegialnie, a przewodni
czący kolegium był z zasady kierownikiem muzeum, pracującym społecznie. Muzeum utrzymy
wało ścisły kontakt z utworzonym Towarzystwem Muzealnym, które nadzorowało zarządzanie 
placówką. Po otwarciu muzeum w 1924 r. kierownictwo spoczywało w rękach radnego miasta 
dr. Eylerta, później funkcję tę pełnił przez wiele lat nauczyciel rysunku Hardow, autor publika
cji z dziejów słupskiej sztuki od renesansu do XIX wieku. Od 1931 r. przekazano kierowanie mu
zeum w ręce dr. Paetowa, a po nim do końca II wojny światowej odpowiedzialność za muzeum 
ponosił nauczyciel Walter Witt. Za jego kierownictwa założono i uporządkowano katalog zabyt
ków archeologicznych i klisz fotograficznych, przeprowadzono inwentaryzację i plany tereno
we grodzisk wczesnośredniowiecznych i kurhanów w powiecie słupskim. Dokumentacja ta, która 
w większości odnalazła się po wojnie (jest w Muzeum Okręgowym w Koszalinie), była dublowa
na z przeznaczeniem jednego egzemplarza do Państwowego Muzeum w Szczecinie. Muzeum w 
Słupsku odwiedzi! w 1927 r,. polski wybitny archeolog prof, dr Józef Kostrzewski, który pona
nosił poprawki w datowaniu kilkunastu naczyń z młodszej epoki brązu i z późnego okresu lateń
skiego201. W 1931 roku w kwietniu, po niewielkiej przerwie spowodowanej okresowym remon
tem, uzupełniono lub wymieniono niektóre zabytki na dotychczasowej ekspozycji202. Duży pro
cent zabytków był zmagazynowany i nie mógł być udostępniony społeczeństwu. Nie można było 
wystawiać dużej ilości obrazów i grafik, mebli wiejskich i mieszczańskich, a także zbioru tek
styliów, haftów, dużej kolekcji monet, map i okazów przyrodniczych.

Muzeum prowadziło szeroką akcję popularyzatorską wśród szkól i stowarzyszeń społecznych 
(kulturalnych). Na wyposażeniu muzeum byl komplet przezroczy archeologicznych i historycz
nych oraz składanki obrazkowe z dziedziny kultury mieszczańskiej i sztuki kościelnej, które wy

Ryc. 56. Stupsk - Brama Nowa. Fragment ekspozycji mieszczańskiej. Lata 30. XX w. Repr. I. Łujkaniuk.
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pożyczano za drobną opłatą. Nauczyciele systematycznie prowadzili dzieci i młodzież do mu
zeum na lekcje germańskiej przeszłości i kultury. W gazetach lokalnych i Heimatkalendrach uka
zywały się często komunikaty muzealne o znaleziskach archeologicznych w powiecie oraz o 
nowych nabytkach. To właśnie szczątki tych doniesień, którymi dzisiaj dysponujemy, stanowią 
material do naszkicowania dziejów dawnego Kreisheimatmuseum w Słupsku.

CZASY POWOJENNE

W wyniku wojny i sytuacji powojennej, muzeum poniosło znaczne straty. Podaje się, że nie wię
cej jak 10% przedwojennych zbiorów udało się uratować203. Prawdopodobnie już w czasie wojny zbiory 
zostały rozśrodkowane w różnych miejscach w Słupsku i w powiecie, a na pewno również część 
została wysłana do Szczecina, Berlina i do Stralsundu. Wykonany jesienią 1945 r. spis ocalałych za
bytków liczył 613 pozycji inwentarzowych204. Początki muzeum słupskiego po wojnie związane są 
ściśle z okresem formowania się i kształtowania życia społecznego w mieście. Trudności żywnościowe 
i lokalowe napływającej ludności, sprawy koordynacji przemysłu, handlu i komunikacji zepchnęły 
na dalszy plan sprawę organizacji muzeum zwłaszcza, że znajdowało się ono w opłakanym stanie. 
Powybijane okna i wyrwane zamki z drzwi wejściowych ułatwiały grasowanie w pomieszczeniach 
Bramy Nowej różnym szabrownikom. Starania referenta kultury i sztuki Urzędu Pełnomocnika Rządu 
R.P w Słupsku szły w pierwszym okresie w kierunku zabezpieczenia budynku i znajdujących się 
tam zabytków. Przewożono i spisywano zbiory muzealne znajdujące się w magazynach w budynku 
zamkowym przy ul. Dominikańskiej 9. Dnia 26 IX 1945 r. powołano Miejską Radę Kultury, w ramach 
której działa m.in. Komisja Badań Słowiańskich, która z kolei miała na celu poszukiwanie dokumen
tów słowiańskiego rodowodu ziemi słupskiej oraz zabezpieczenia zabytków i dzieł sztuki205. Muzeum 
zostało też wtedy przekazane pod zarząd Oświaty, Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Słupsku. 
W okresie pierwszych tygodni opiekę nad budynkiem muzeum i zbiorami pełnili przypadkowi pra
cownicy tego wydziału, który jeszcze sam był w okresie organizacji. Dopiero jesienią 1945 r. obo
wiązki referenta ds. muzeum i zabytków powierzono Marii Bukowskiej, która pełniła je do 1 X 1946 
r., do czasu kiedy przeszła do pracy w szkolnictwie. W tym czasie wykonała ona, razem z byłą pra
cownicą Heimatmuseum - Niemką, spisu zabytków i zaprowadziła polski inwentarz zbiorów. W marcu 
1946 r. przyznana została muzeum subwencja z MKiS w wysokości 20.000 zł, z której pokryto najpil
niejsze potrzeby gospodarcze i drobne naprawy. Rozpoczęto już wtedy penetracje powiatu w poszu
kiwaniu zabytków. Ze wsi Smołdzino przywieziono do muzeum duży portret olejny pastora Michała 
Pontanusa (Mostnika) z XVII w., a także 2 książki w języku polskim z drukiem gotyckim. Odnale
ziono i przekazano muzeum zbroję rycerską.

W lutym 1946 r. powstało w Słupsku Polskie Towarzystwo Naukowe, którego członkowie żywo 
interesowali się losami powstającego muzeum i byli równocześnie autorytetami i podporą władz ad
ministracyjnych w sprawach merytorycznych206. Latem 1946 r. muzeum w Słupsku wizytował prof. 
St. Lorentz w towarzystwie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inż. Borowskiego. Stwierdził 
dobry stan utrzymania budynku i wnętrz, jak również ocalałych zbiorów; podkreślił dużą wartość 
gotyckiej sztuki sakralnej i naczyń cynowych, co „promuje to muzeum do szybkiego udostępnienia go 
społeczeństwu". W sierpniu gościła wizytacja muzealników warszawskich pod kierunkiem dr. Ludwi
ka Sawickiego207, która poświadczyła dużą wartość naukową zbiorów, zwłaszcza z historii miasta i 
życia cechów oraz zbiorów etnograficznych. W tym czasie muzeum było udostępniane do zwiedza
nia tylko szkołom i różnym delegacjom. Zbiory rozmieszczone były w 6 salach na trzech kodygna- 
cjach w Bramie Nowej i ułożone tematycznie jak w dawnym Heimatmuseum, tylko z jakże dużym 
ubytkiem w inwentarzu. Oprócz tradycyjnych zbiorów znalazło się miejsce na urządzenie rekonstruk
cji izby kaszubskiej z warsztatem tkackim.

Wiosną 1947 r. obowiązki referenta ds. muzeum i zabytków, a od roku 1948 kierownika referatu 
oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku, przejęła Maria Zaborowska, organizatorka i póź
niejsza wieloletnia kierowniczka tego muzeum. Rozpoczęto przygotowania do oficjalnego otwarcia 
placówki. Sukcesem pierwszych miesięcy 1948 r. było odnalezienie części archiwum i dokumenta
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cji, w tym też fotograficznej, zbiorów muzealnych co podniosło wartość posiadanych zabytków. 
Z pobieżnego przeglądu archiwaliów wynikało, że eksponaty znajdujące się w Bramie Nowej stano
wiły tylko część zbiorów byłego Heimatmuseum. Znaczna natomiast ich ilość była rozlokowana* 
szkołach (głównie zbiory przyrodnicze), a obrazy i mapy znaleziono w ratuszu i w Rzeźni Miejskiej. 
Tylko nieliczne z tych ostatnich udało się odzyskać. Nieznane pozostały nadal losy zbiorów burszty- 
niarstwa słupskiego i numizmatów.

Oficjalnego otwarcia Muzeum Miejskiego w Słupsku dokonano dnia 1 V 1948 r., kiedy to udo 
stępniono stałą ekspozycję o przeszłości ziemi słupskiej. Zabytki rozmieszczono w 7 salach na trzech 
kondygnacjach Bramy Nowej. Ustalono czas zwiedzania na okres od 1 V do 15 XI, trzy dni w tygo
dniu oraz w niedzielę i święta od 10.00-13.00. Ten pierwszy okres, tak jak we wszystkich muzeach 
regionalnych na Pomorzu był trudny. Nie było fachowej kadry, pieniędzy na działalność i pozyski
wanie zbiorów, a także remonty i naprawy nadwyrężonych przez czas wojny budynków. Z dniem 11 
1950 r. działające dotychczas pod zarządem miejskim muzeum zostało upaństwowione i przejęte pod 
bezpośredni nadzór przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie. Powierzyło ono opiekę me 
rytoryczną, organizacyjną i nadzór finansowy dyrekcji Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczeci; 
nie. Stopniowo poprawiają się warunki pracy w muzeum, rozwija się działalność wystawiennicza i [ 
popularyzatorska. Zapoczątkowano pierwsze ratownicze interwencje archeologiczne i zbieractwo 
etnograficzne. Działania te nabrały odpowiedniego klimatu, kiedy 1 III 1950 r. na kierownika etato
wego do muzeum przyszła Maria Zaborowska - człowiek o niezwykłej pasji, ujmującym sposobie 
bycia i ofiarności. To ona po wojnie stworzyła właściwe podstawy tej placówki, która dzisiaj jest* 
czołówce muzeów w kraju.

W wyniku decentralizacji, od roku 1958 zarządzanie muzeum w Słupsku przejmuje Wydział 
Kultury i Sztuki UW w Koszalinie, natomiast nadzór merytoryczny pozostaje przy MPZ w Szczeci
nie. Powstaje plan znacznego rozwoju muzeum; odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku i 
utworzenie muzeum skansenowskiego w Klukach. W latach 1961-64 muzeum rozwijało swoją dzia
łalność pod zarządem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku, a rolę koordynatora mery
torycznego i organizacyjnego wszystkich muzeów regionalnych na terenie woj. koszalińskiego prze 
jęło Muzeum w Koszalinie. Wzrastają środki finansowe, zwiększa się ilość pracowników merytorycz
nych, pozyskuje się coraz więcej zabytków. W roku 1963 nastąpiło oficjalne otwarcie skansenu Mu
zealnej Zagrody Słowińskiej w Klukach, dzisiaj Muzeum wsi Słowińskiej, filii Muzeum Pomorza Śród- j 
kowego w Słupsku. Rok 1964 był w historii muzeum w Słupsku rokiem przełomowym i najbardziej 
znaczącym. Z dniem 19 VIII 1964 r. zostaje ono przekształcone w muzeum okręgowe o nazwie Mu
zeum Pomorza Środkowego z siedzibą w odremontowanym Zamku Książąt Pomorskich (oficjalne 
otwarcie ekspozycji w zamku w dniu 12 VI 1965)208. W 1968 r. następuje oficjalne otwarcie stałej 
ekspozycji etnograficznej w odbudowanym zabytkowym młynie przyzamkowym. Muzeum krzepnie 
i rozwija się, każdy dział powiększa swoje zbiory. Dział Sztuki Współczesnej pozyskuje największą 
w Polsce kolekcję portretów Witkacego. W maju 1969 r. dyrekcja Muzeum Pomorza Środkowegob 
przeniesiona zostaje do Koszalina, a muzeum słupskie staje się Oddziałem. W1972 r. uchwala PWRN j 
w Koszalinie przywraca na powrót słupskiej placówce status muzeum okręgowego w dawnym woj. 
koszalińskim. Po reformie administracyjnej w 1975 r. następuje ustalony do dzisiaj zasięg kompe
tencji placówki. W tej chwili jest to najbogatsze w zabytki i najbardziej dynamicznie działające na 
Pomorzu Środkowym muzeum wielodziałowe, liczące się poważnie w kraju i za granicą.

SZCZECINEK

Po epizodzie wystawienniczym mjr. F.W.Kasiskiego w latach 1866-1875 w Szczecinku, kiedy to 
zorganizował wielką wystawę muzealną w zbrojowni (Landwerzeughaus - rye. 1), o której zresztą 
pisaliśmy już w pierwszej części naszego opracowania, nastąpiła w Szczecinku 35-letnia przerwa, gdy 
znów zaczęto organizować muzeum. Był to okres pokolenia wchodzącego w dorosłe życie na prze
łomie XIX/XX w. w całkiem innym świecie od poprzedniego, w okresie silnego rozwoju przemyślni 
handlu oraz dużym wpływem industralizacji na kulturę ludową. Nowe techniki w budownictwie, roz-
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wój sieci dróg, kolei szerokiej i wąskotorowej, zakładów przemysłowych itp. miały niemały wpływ 
na zanikanie kultury tradycyjnej. Władze pruskie widząc niszczycielskie skutki tego rozwoju przystą
piły do szeroko zakrojonej akcji popularyzującej organizowanie muzeów regionalnych. Należało ura
tować od zapomnienia i uwzględnić w salach muzealnych to co nieuchronnie odchodziło w prze
szłość historyczną razem z XIX wiekiem. Jest to drugi okres powstawania muzeów regionalnych na 
Pomorzu, w którym to Szczecinek znalazł się na pierwszym miejscu209.

Uroczyste obchody 600-lecia miasta w 1910 r. sprzyjały rozbudzeniu zainteresowań historycz
nych. Bez wątpienia wielka w tym była zasługa Karla Juliusa Tiimpla, autora bardzo dobrej jak na 
owe czasy monografii historycznej Szczecinka (Neustettin in 6 Jahrhunderten, 1910 r.). W przeci
wieństwie do pierwszej akcji muzealnej mjr. F.W.Kasiskiego, teraz pomysł ten zyskał wielu zwolen
ników. Pomimo czynionych prób w odzyskaniu jakichkolwiek zabytków z dawnej XIX w. kolekcji mjr. 
F.W.Kasiskiego, nie udało się pozyskać ani jednego. Wielkie muzea w Niemczech włączyły je do 
swoich inwentarzy. Znamienne jest, że zbiory szczecineckie przekazane po 1875 r. do Królewskiego 
Muzeum Etnologicznego w Berlinie, zostały zainwentaryzowane pod poz. 1. Były więc początkiem 
wielkich zbiorów późniejszego i obecnego Muzeum Prahistorycznego w Berlinie. Obawiano się, czy 
w terenie już kiedyś penetrowanym, uda się zebrać tyle eksponatów, aby uzasadnić założenie mu
zeum. Dnia 11 VII 1911 r. burmistrz Szczecinka - Sasse, wystosował apel do mieszkańców o pomoc 
w zorganizowaniu muzeum, podając równocześnie oficjalną, urzędową, decyzję o powołaniu Muzeum 
Regionalnego w Szczecinku210. Na siedzibę muzeum przeznaczono XVI w. pokościelną wieżę, do
piero co rozebranego (1909 r.) kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Św. Mikołaja (ryc. 57). Sto
jąca od przeszło roku pusta budowla, licząca sobie wtedy 375 lat, musiała zostać najpierw przystoso
wana do tego celu. Należało przebudować wewnętrzne 4 kondygnacje wieży, wybić większe otwory 
okienne i pokryć dach. To jednak zadanie nie było tak trudne, jak pozyskanie zabytków do nowo 
tworzonego muzeum. Należało rozpocząć penetrację kościołów w powiecie i przekonać księży, aby 
przekazywali na wyposażenie placówki zabytki godne zbiorów muzealnych, a także rozpocząć roz
mowy z cechami rzemieślniczymi, w których Izbach znajdowały się piękne skrzynie cechowe, kry
jące pamiątki cynowe z dawnych czasów, dyplomy mistrzowskie i czeladnicze, protokóły itp. Nale
żało dotrzeć również do prywatnych kolekcjonerów i uzasadnić im potrzeby wyeksponowania pu
blicznego tych, nieraz bardzo okazałych, kolekcji domowych. Na apel rozesłany do szkół i nauczy
cieli zaczęły również napływać zgłoszenia o zabytkach archeologicznych, mimo dosyć szczegółowej 
pentracji terenowej mjr. F.W.Kasiskiego sprzed kilkudziesięciu lat.

Planowa i energiczna praca zbieracka przynosiła jednak rezultaty. Wymagało to również rozwi
nięcia szerokiej informacji wśród ludności, głównie wiejskiej, o wartości zabytkowych rzeczy, ich 
ochronie i znaczeniu dla przemijających cywilizacji. W tym celu jesienią 1913 r. została powołana 
specjalna Komisja Muzealna, która miała się zająć pracą organizacyjną tworzenia muzeum, popula
ryzatorską i zarządzaniem gromadzonych zbiorów. Do Komisji, oprócz burmistrza Sasse, weszli: 
nauczyciel gimnazjalny Tesch, który objął zarząd zbiorami, dyrektor gimnazjum dr Otto Wöhlermann, 
starosta von Herzberg, prezes banku Zernicke, dr medycyny Stubbe, a także tacy znawcy dziejów 
regionu jak prof, dr K. Tümpel, czy prof. E. Wille, których prace historyczne również dzisiaj są wielce 
pomocne dla history ków regionu.

W styczniu 1914 roku komisja założyła Towarzystwo Muzealne, którego zadaniem było wspo
maganie muzeum przez zbiórkę pieniędzy. Towarzystwo zabrało się energicznie do pracy i przy 
pomocy zebranych przez siebie pieniędzy oraz dotacji z Rady Miejskiej, a także szeroko zakrojonej 
akcji zbierania zabytków, muzeum w czerwcu 1914 r. zakończyło wszystkie prace przygotowawcze i 
już w lipcu mogło być otwarte dla publiczności. Udostępnieniu ekspozycji dla zwiedzających prze
szkodził jednak wybuch I wojny światowej. Przez lata 1914-1918 praca muzealna całkowicie ustała. 
Pomimo to rok 1914 uważa się obecnie za datę otwarcia muzeum w Szczecinku (w 1994 r. muzeum 
to obchodziło swoje 80-lecie).

Po I wojnie światowej na czele miasta stanął burmistrz Uske, który razem z nauczycielem Te- 
schem, opiekunem muzeum, wzięli kierownictwo placówki w swoje ręce. W miejsce dawnego To
warzystwa Muzealnego, które przez czas wojny rozpadło się, założono dnia 3 V 1919 r., nowe, które
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go zadania ograniczono tylko do zorganizowania na nowo muzeum regionalnego. Do prac włączono 
państwowego opiekuna zabytków archeolgicznych, powoływanego przez Muzeum Państwowe w 
Szczecinie (Landesmuseum), który prowadząc w terenie różne prace ratownicze, wzbogacił muzeum 
o niejeden zabytek. Po niezbędnych pracach przygotowawczych muzeum udostępniono społeczeń
stwu w 1919 r., tak jak zakładano wcześniej w pokościelnej wieży Św. Mikołaja. Na przełomie 1921/ 
22 r. kierownictwo muzeum w Szczecinku przejął z rąk nauczyciela Tescha, inny nauczyciel - W. 
Möller. Funkcja ta była honorowa, pełniona po kolei przez nauczycieli miejscowego gimnazjum. Nie 
znamy w kolejności wszystkich kierowników ówczesnego muzeum, ale o niektórych pozostały in
formacje w gazetach lokalnych bądź wspóleczesne wspomnienia ich rodzin211.

11,1«

Ryc. 57. Szczecinek - 
wieża dawnego kościoła Św. 
Mikołaja, pierwsza (1914) i 
obecna siedziba Muzeum 
Regionalnego. Lata 60. XX 
w. Fot. Archiwum.

Muzeum Miejskie w Szczecinku działało prężnie; miało duże możliwości rozwoju w regionie hi
storycznie i kulturowo zróżnicowanym. Cieszyło się poparciem władz lokalnych i uznaniem elity 
intelektualnej miasteczka. Pomieszczenia w wieży pokościelnej były jednak niewystarczające. Stara
niem Towarzystwa Muzealnego i nauczycieli gimnazjalnych, m.in. dr. Neitzke, dr. F. Geyera - profe
sora biologii i mineralogii, który do 1933 r. pełnił funkcję kierownika muzeum, czy też jego następ 
cy na tej posadzie w latach 1933-1944 prof. G. Zehma, muzeum pozyskało nowe pomieszczenia dla
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wyeksponowania zbiorów muzealnych. Nową siedzibą placówki od 1935 r. stal się dwukondygnacyj
ny budynek przy północnym skrzydle zamku (ryc. 58). Po dokonaniu adaptacji wnętrza i po wybu
dowaniu osobnego wejścia od strony rzeki Niezdobnej, przeniesiono do zamku wszystkie ekspona
ty muzealne z wieży. Prace te były finansowane ze środków Zarządu Prowincjonalnego Pomorza. 
Wprawdzie placówka była dość skromna, prowadziła jednak stosunkowo aktywną działalność popu
larno-naukową, czego wynikiem było wydanie od 1927 r. do II wojny co najmniej 6 numerów cztero- 
stronnicowego miesięcznika pt.„Unser Heimat Museum”, w których przedstawiano historię muzeum 
szczecineckiego i jego zbiorów212. W 1940 r. wydano pośmiertnie pracę prof. E. Wille o zasiedleniu 
ziemi szczecineckiej, (Zur Besiedlung des Neuen-Stettiner Landes). Prowadzono prace wykopalisko
we w mieście przy dzisiejszej ul. Polnej (na tzw. Zigenbergu) i na obszarze klasztoru Marientron na 
Wzgórzu Świątki k. Szczecinka, a także w Grąbczynie, Suchej Szczecineckiej, Jeleniu i Borzęcinie. 
Zabezpieczano i wydobywano zawartość grobów skrzynkowych wyorywanych przypadkowo przy pra
cach polnych. Zbiory muzeum, chociaż nieliczne, których liczba inwentarzowa pod koniec 1939 r. 
wynosiła 200 pozycji, przedstawiały jednak wartość i miały tę zaletę, że związane były z historią miasta 
i regionu.

Ryc. 58. Szczecinek - północne skrzydło zamku, siedziba Muzeum Regionalnego w latach 1935-1945. Stan obec
ny. Fot. Archiwum muzeum w Szczecinku.

Przeważały zabytki archeologiczne, z których na uwagę zasługiwały urny twarzowe, a także 
okazała amfora neolityczna z grobu ze Storkowa, łódź-dłubanka z pobliskiego bagna oraz ozdoby 
brązowe ze skarbów bagiennych z V okresu epoki brązu z Komorza i Wierzchowa (ryc. 59)213. Wśród 
eksponatów z późniejszych okresów historycznych wyróżnić należy obrazy, monety, banknoty, ko
lorowa ceramika glazurowana z późnego średniowiecza, przedmioty etnograficzne, pewna ilość 
świeczników i kielichów wykonanych z cyny i srebra, z których jeden posiadał stempel cechu szcze
cineckiego z 1752 r., pieczęcie z XVII w., skrzynie cechowe i kufry, nagrobki kamienne, dokument 
pergaminowy księcia Bogusława XIV wystawiony w Szczecinku w 1623 r., sztandar cechowy z XIX 
w., czy też przedmioty prezentujące miejscową mineralogię, geologię czy też paleontologię 214. Uwagę
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gę zwiedzających przyciągały stare archiwalia z uwagami poczynionymi ręką króla pruskiego Fry
deryka II, czy też model roweru z ubiegłego stulecia.

W bibliotece muzealnej, liczącej pod koniec lat 30. około 50 tomów, przechowywano dokumen
tację z prac badawczych i opracowania historyczne takich znawców regionu jak E. Wille czy też K. 
Tümpel. Muzeum było dostępne dla zwiedzających w środy od 14.00-16.00 oraz soboty od 11.00- 
13.00. Oprowadzania, według życzenia zwiedzających dokonywał kierownik placówki, pełniący tę 
funkcję społecznie. Zbiory udostępniano również dla studiów, poza godzinami otwarcia dla publicz
ności. Muzeum posiadało też zbiór fotografii, głównie z wykopalisk, oraz około setki przezroczy do
tyczących przeszłości Szczecinka i powiatu, sporządzane od 1919 do 1933 roku215.

W końcowej fazie wojny zbiory muzealne, nie zabezpieczone, uległy zniszczeniu i wyszabrowa
niu. Nie można wykluczyć, że najcenniejsze zabytki, takie jak chociażby kielichy srebrne, zostały 
przez Niemców wywiezione. W obecnej kolekcji muzealnej znajduje się tylko znikomy procent eks
ponatów z byłego Heimatmuseum. Przypuszczenie, że zostały one zatopione w jeziorze Trzesiecko 
nie opodal zamku, nie zostały potwierdzone przez penetrujących dno nurków216. Tak więc Szczeci
nek, po kolekcji mjr. G.W. Kasiskiego, powtórnie utracił swoje zbiory.

Ryc. 59. Szczecinek. Fragment ekspozycji archeologicznej (skarb brązowy z Wierzchowa) w Muzeum Regio
nalnym. Lata 30. XX w. Repr. 1. Lukjaniuk.

CZASY POWOJENNE ]
i

Po II wojnie światowej, prowadzone pod kierunkiem dr. L. Sawickiego w 1946 r. wizytacje placó- 2 
wek pomorskich, nie natrafiły na żadne wiadomości dotyczące zbiorów szczecineckich. Dowiaduje- j
my się z nich, że «... budynek, w którym przed wojną znajdowało się muzeum, został zajęty przez woj j
ska radzieckie, do którego dostępu nie ma”. Według informacji zasłyszanych od mistrza kominiarskie- s
go w Szczecinku i przekazanych komisji, w piwnicach zamku miały znajdować się jakieś zbiory. ^
Ówczesny kierownik referatu kultury i sztuki prof, dr A. Różański, zwracał się z w tej sprawie do z 
dowództwa wojsk radzieckich, lecz otrzymał odpowiedź, że w budynku żadnych zbiorów nie ma. j.
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Prawdopodobnie cenne zabytki archeologiczne zostały po wojnie wysiane do Szczecina. O innych 
brak danych 217-

Krótko po wojnie powstał w Szczecinku Obywatelski Komitet Muzeum w Szczecinku i Ziemi 
Szczecineckiej, w którego skład wchodzili, m.in. Aleksander Stafirtski i ks. Anatol Salaga. W lipcu 
1947 r. komitet ten przejął wieżę po kościele Św. Mikołaja, przeznaczając ją na tymczasową siedzibę 
muzeum. Jednak trudności pierwszych lat powojennych sprawiły, że organizacja muzeum przesu
nęła się dość w czasie. Tymczasem sprawami ochrony zabytków zajmował się referent kultury i sztuki 
Starostwa Powiatowego w Szczecinku, prof, dr A Różański. On to właśnie zabezpieczył 16 fragmen
tów sławnej ambony Króla Jana III Sobieskiego, która w 1947 r. została czasowo zdeponowana w 
referacie zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, a później w styczniu 1948 r. została prze
kazana do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, które z kolei ten zabytek ofiarowało do dzia
łu sztuki starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie (por. WAP w Szczecinie, syg. 4985).

Sprawa ochrony zabytków archeologicznych na terenie powiatu szczecineckiego też była powo
dem wymiany pism pomiędzy Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Urzędem Wojewódzkim w 
Szczecinie i Ministrem Ziem Odzyskanych w Warszawie. Prof, dr Józef Kostrzewski - dyrektor 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, mianował Aleksandra Stafińskiego delegatem tegoż muzeum 
w sprawach zabezpieczania zabytków archeologicznych na terenie Pomorza Środkowego. Na taką 
decyzję nie zgadzał się Urząd Wojewódzki w Szczecinie twierdząc, że tę funkcję mają spełniać refe
renci kultury i sztuki w poszczególnych starostwach i że zabytki z tych terenów mają trafiać do Szcze
cina, a nie do Poznania. Dopiero interwencja Ministra Ziem Odzyskanych w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki w Warszawie spowodowała, że pismem z dnia 20 VII 1946 r. Aleksander Stafiński został 
delegatem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w sprawach archeologicznych na teren Pomo
rza Środkowego. Stąd też wiele archiwaliów i zabytków z naszego terenu znajduje się w zbiorach 
archeologicznych muzeum poznańskiego. W czerwcu 1947 r. kierownik referatu prof. A. Różański 
odnalazł też we wsi Łubowo posąg kamienny, tzw. „Belbuk”, który stał w ogródku dawnego niemiec
kiego oberżysty. Wcześniej, w lutym 1946 r., natrafił prof. A. Różański w archiwum muzealnym na 
przezrocza, gdzie przedstawiony był „Belbuk”. Stąd też ta jego wyprawa dnia 5 VI 1947 r. do Łubo
wa. Niestety, nie miał wtedy aparatu fotograficznego i nie mógł zrobić zdjęcia posągu ani z braku 
transportu nie mógł też go zabrać. Różne koleje losu sprawiły, że dopiero w 1957 r. Aleksander Sta
fiński przewiózł posąg do organizującego się muzeum w Szczecinku, gdzie do dzisiaj jest jednym z 
najokazalszych zabytków tego muzeum218.

We wrześniu 1956 r. Prezydium MRN w Szczecinku powołało nowy Komitet Organizacyjny 
Muzeum, w skład którego m.in. wszedł A Stafiński, organizator i pierwszy jego kierownik. Komisja 
organizacyjna borykała się z wieloma trudnościami, zwłaszcza natury finansowej. Z pomocą inicja
tywie społecznej przyszły liczne zakłady pracy, stowarzyszenia i osoby prywatne, które swoimi dat
kami przyczyniły się do odrestaurowania wieży pokościelnej i wykonania najniezbędniejszych inwe
stycji. Gromadzeniem zabytków z regionu szczecineckiego zajmowali się członkowie komitetu oraz 
wielu sympatyków tego przedsięwzięcia. Prace przygotowawcze dobiegły końca zimą 1957/58 roku. 
Powstające muzeum zostało zasilone pewną ilością zabytków z Muzeum Pomorza Zachodniego w 
Szczecinie i z Muzeum w Koszalinie. Archeolodzy tych muzeów, doc. dr K. Siuchniński i mgr M. 
Sikora przyczynili się znacznie do urządzenia pierwszej ekspozycji. Uroczyste otwarcie Muzeum 
Regionalnego w Szczecinku nastąpiło 23 II 1958 roku. Zgodnie ze statutem objęło ono swoją działal
nością powiaty: drawski, szczecinecki i czluchowski. Pod względem merytorycznym podlegało Mu
zeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie i Muzeum w Koszalinie, a organizacyjnie Wojewódzkiej 
Radzie Narodowej w Koszalinie. W całokształcie poczynań tej placówki były okresy lepsze i gorsze. 
Muzeum rozbudowało się nieznacznie, powiększając swoją część administracyjną. Nie powiększyły 
się tylko od 1914 r. powierzchnie ekspozycyjne i w dalszym ciągu są to trzy kondygnacje wieży po
kościelnej. Dzisiejsze muzeum posiada interesującą kolekcję starych sreber i broni myśliwskiej oraz 
zabytków związanych z regionem. Muzeum prowadzi ambitną działalność wystawienniczą i popu
laryzatorską.
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WAŁCZ

Ze skromnych informacji wynika, że również w Wałczu położonym na terenie Grenzmark Po- 
sen-Westpreussen, rozpoczęto gromadzenie różnych przedmiotów zabytkowych już bardzo wcześnie, 
Tak jak wszędzie, tak i tutaj inicjatorami byli miejscowi nauczyciele. Już w 1913 r. powstał pierwszy 
zbiór, który umieszczono w Szkole Budowlanej. Zbiory pochodziły od osób prywatnych i darów mło, 
dzieży szkolnej, znajdujących zabytki - głównie archeologiczne, przy różnych pracach potowych, 
Pomimo, że muzeum działało w szkole, jego nazwa brzmiała Heimatmuseum219. Na eksponaty skła
dały się znaleziska archeologiczne, przedmioty cynowe, zbiory sztuki kościelnej oraz zabytki kultu-1 
ry chłopskiej, z których na uwagę zasługiwały interesujące modele chat z Mielęcina, Człopy, Brzeź
nicy, Karsiboru i Skrzatusza. Jeszcze po wojnie w Liceum Wałeckim, tzw. Atenach Wałeckich, znaj
dowały się popielnice kultury pomorskiej, być może stanowiące pozostałość przedwojennych kolek
cji przeniesionych do liceum. O dalszych losach zbiorów wałeckich narazie brak danych220.

Powojenne starania o reaktywowanie muzeum sięgają 1967 r., kiedy to myśl o jego założeniu 
zrodziła się z pomysłów kilku działaczy społecznych. Niedługo po tym powołano Komitet Organiza
cyjny Muzeum, który opracował strukturę organizacyjną, profil i sposób zdobywania zabytków. Sroil 
na zakupy i konserwacje pozyskiwanych eksponatów przekazywał Wydział Kultury PPRN wWałcą 
którym wówczas kierował inicjator i realizator tego pomysłu - mgr Jerzy Pulsakowski. Miało to byt 
muzeum o profilu historycznym od czasów archeologicznych do współczesnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem walk żołnierzy I Armii Wojska Polskiego przy wyzwalaniu ziemi wałeckiej. Opr» 
wano i rozesłano apel pt. Zbieramy dowody polskości Ziemi Wałeckiej. Odpowiedzią były liczne prze 
kazy zabytków głównie odnoszących się do okresu II wojny światowej. Kiedy tych zabytków zgro
madziło się wystarczającą ilość zaczęto zastanawiać się nad ich eksponowaniem. W mieście nart 
zie nie było odpowiedniego budynku na muzeum, a zabytki nie mogły zajmować pomieszczeń biu
rowych. Postanowiono utworzyć w powiecie izby pamięci nawiązujące do walk o przełamanie walu 
pomorskiego. Pierwszą izbę otwarto w Zdbicach, następnie w Sypniewie, Szwecji, Jastrowiu i Miro 
sławcu. Duży wysiłek w ich organizację włożył mgr Bruno Rychert - kierownik muzeum w Zlot» 
wie, który opracowywał scenariusze wystaw i czuwał nad ich realizacją.

W wyniku starań PPRN w Wałczu i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, ni 
siedzibę muzeum wytypowano dworek klasycystyczny z przełomu XV1II/XIX w. przy ul. Pocztowy 
14. Z chwilą przyznania dworku, nastąpiło oficjalne zatwierdzenie nowej placówki Uchwałą Wojewóił 
kiej Rady Narodowej w Koszalinie w dniu 7 III 1968 r. Budynek musiał być poddany gruntowne* 
remontowi i zaadoptowaniu na cele muzealne. W międzyczasie opracowano szczegółowy scenariis 
(mgr B. Rychert) wystaw stałych w trzech przewidzianych do tego celu salach oraz sposób wyk» 
rzystania zabytkowych piwnic w budynku. Równolegle z tymi pracami trwało pozyskiwanie zabyt
ków, których liczba w 1970 r. wynosiła ponad 1200 egzemplarzy221. Prace przy budynku, które mia
ły Się zakończyć na początku lat 70. przedłużały się w nieskończoność, aż przyszła reorganizacja kraju 
(1975 r.). Całość starań przejęła więc Miejska Rada Narodowa w Wałczu, a później zorganizował« 
też od początku Muzeum Okręgowego w Pile. Remont budynku ukończono w 1982 r. i dopiero* 
dy można było myśleć o powtórnym organizowaniu placówki. W międzyczasie rozdysponował* 
dotychczasowe zbiory po różnych izbach pamięci. Zmieniono też koncepcję nowego muzeum, p» 
nieważ sprawy walk o przełamanie wału pomorskiego wyeksponowano w nowo otwartej placówce 
w Pile (później po 1989 r. zlikwidowanej) oraz w Mirosławcu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kuk 
tury. Otwarcie Muzeum Regionalnego w Wałczu nastąpiło w 1984 r. Jest to placówka o profilu hist» 
rycznym, o skromnych własnych zbiorach, bazująca raczej na depozytach muzeów poznańskich I 
pomorskich, nastawiona na działalność wystawienniczą eksponatów sprowadzanych z zewnątrz. Stidl 
ekspozycja nosi tytuł „Dzieje Ziemi Wałeckiej”, obrazująca ciekawy przekrój wydarzeń historycznych 
na pograniczu północno-zachodnim222.

ZŁOTÓW

Krajna Złotowska posiada bogate tradycje kulturowe i historyczne, graniczy bezpośrednio i; 
Wielkopolską i Kaszubami i stąd też zauważa się duże wpływy kulturowe tych regionów. Od XIV*
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Zlotów byl ważnym ośrodkiem całej Krajny chociaż należał do kasztelani nakielskiej. Przez ziemie 
Krajny przebiegały główne drogi handlowe nad Bałtyk, m. in. szlak bursztynowy w czasach wpły
wów rzymskich. Nic więc dziwnego, że o region krajeński toczyły się wojny Polski z Pomorzanami 
i Brandenburczykami. Szczególnie mocno ucierpiała Krajna ze strony Zakonu Krzyżackiego. O wy
prawach rycerzy - zakonników spod tego znaku na ziemie Krajny pisze w 1918 r. historyk niemiec
ki ze Złotowa Otto Georke, „wszędzie tam, gdzie się pojawili, płonęły wsie, zrabowany został dobytek 
(...), a gdy Krzyżacy opuścili Krajnę, pozostawili po sobie wsie i miasta, kościoły i klasztory w zwałach 
zgliszcz i ruin”223. W czasach wojen szwedzkich i północnych zagony wojsk nieprzyjacielskich nie 
raz niszczyły te ziemie. W wyniku I rozbioru Polski Krajna popadła w niemiecką niewolę na 173 
lata. Obfitująca w bogate wydarzenia historia oraz tradycje kulturowe dawały podstawy do utworze
nia w Złotowie placówki muzealnej.

Pierwsze zainteresowanie zbieractwem zabytków w Złotowie, poparte wpływami administracyj
nymi, wykazał starosta powiatowy dr Curd Janssen urzędujący w Złotowie od 1916 r. Do tego czasu, 
już od 1912 r., były czynione próby gromadzenia zabytków, ale niezorganizowane, bez stałego miej
sca eksponowania. Obowiązująca w Niemczech od 1914 r. „Ustawa o Wykopaliskach” (Ausgrabungs
gesetz) zobowiązywała obywateli do zgłaszania każdego odkrycia zabytku policji najpóźniej do na
stępnego dnia. Spowodowało to przynoszenie przez rolników do starostwa bardzo licznych naczyń 
i narzędzi kamiennych znajdowanych w ziemi podczas robót rolnych i budowlanych. Na ożywienie 
zainteresowań regionem i pradziejami wpłynęło też bez wątpienia wydanie dzieła monograficznego 
o powiecie złotowskim napisane przez nauczyciela O. Goerkego w 1918 roku. Praca ta nie tylko roz
budzała zainteresowania swoim najbliższym regionem, ale i zachęcała do zbierania zabytków. Pe
wien wpływ na powstawanie zbiorów w Złotowie miały też przykłady z innych miast powiatowych, 
takich jak Szczecinek (1910/11 r.), czy też Słupsk (1905/6 r.), gdzie akcja zbieracka miała wcze
śniejszą tradycję.

We wspomnianej już publikacji powiatu złotowskiego z 1918 r. (O. Goereke) znajduje się pierw
sza wzmianka o zabytkach archeologicznych: „W zbiorach znajdujących się w Urzędzie Powiatowym 
są kościane i kamienne narzędzia wczesnohistoryczne, urny twarzowe i przedmioty brązowe”. Z przed
miotów tych najznamienitszym znaleziskiem byl skarb brązowy ozdób do uprzęży końskiej z wcze
snego okresu epoki żelaza, wykopany przypadkowo w bagnie w pobliżu Buczka Małego w 1915 r. 
składający się z tarczek z guzem i zestawie tzw. brzękadełek 224.

Pierwszą wystawę muzealną otwarto na przełomie 1916/17 r. i zlokalizowano ją na przestron
nym korytarzu starostwa. W licznych szafach i gablotach umieszczono rzeźby sakralne, grób szkie
letowy, skarb monet i luźne zabytki archeologiczne. Wystawę udostępniono zwiedzającym w godzi
nach urzędowania starostwa bez opłat Z biegiem czasu wystawę wzbogacono. Na ścianie korytarza 
miejscowy rzeźbiarz Sutkowski zbudował ołtarz, w którym umieszczono figury świętych, w tym 2 
męskie, 2 żeńskie i 2 figury aniołków. Rzeźby pochodziły z ołtarza dawnego zboru ewangelickiego 
w Krajence225. Otwarte muzeum było reklamowane w lokalnej prasie, a także w przewodniku tury
stycznym z 1931 r., gdzie zawarte są informacje o zbiorach i godzinach zwiedzania 226. Starano się 
także pozyskiwać zbiory poprzez zamieszczanie apeli do społeczeństwa. Na terenie pogranicza po
wstało Stowarzyszenie Archeologiczne (Verein der Freunde der grenzmärkischen Vorgeschichte), 
którego członek ksiądz Hessler, mieszkający w Trzciance przyjmował wszelkie zgłoszenia z terenu. 
W kalendarzu złotowskim z 1925 r., na s. 27 znajduje się Odezwa do przyjaciół prahistorii, w której 
zawarte są cele i zadania zbieractwa regionalnego. Te wszystkie działania, a także poparcie władz 
administracyjnych regionu zwiększyło wydatnie poparcie społecznikowskie lokalnych działaczy 
w tym zakresie.

W międzyczasie powstaje w Złotowie drugi zbiór zabytków jako hobby kolekcjonerskie burmi
strza C. F. Brandta, który jak to wówczas było modne, zajmował się m.in. badaniem przeszłości hi
storycznej swojego miasta 227. Zbiory te jednak nigdy nie miały charakteru publicznego. Niewiele 
więcej udało nam się zebrać do historii pierwszego muzeum w Złotowie. Nie ma też całkowitej ja
sności co się ze zbiorami stało. Prawdopodobnie w okresie organizowania się muzeum w Pile (Lan
desmuseum der Grenzmark Posen-Westpreussen) w latach 1928-1935, zbiory złotowskie zostały tam 
częściowo przekazane. Nie były to jednak wszystkie zabytki, bowiem z informacji dawnych miesz
kańców Złotowa dowiadujemy się, że jeszcze po II wojnie światowej wiele naczyń archeologicznych
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znajdowało się w pomieszczeniach Starostwa 228. Co się z nimi stało, nie wiadomo. Pewnie tak jak 
w wielu miastach podzieliły one los przeznaczony w tych czasach niemieckim zabytkom.

CZASY POWOJENNE

Po II wojnie pomysł założenia muzeum regionalnego w Złotowie powstał u kilku działaczy spo
łecznych, dawnych członków przedwojennej V Dzielnicy Polaków w Niemczech. Dopiero jednak w 
latach popaździernikowych (1956-1958) zaistniał odpowiedni klimat do ożywienia się ruchów spo
łeczno-kulturalnych, podkreślających w swojej działalności wysoki walor regionalistyki. Przy Powia
towym Domu Kultury w Złotowie założone zostało Koło Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 
które w marcu 1956 r. ogłosiło konkurs etnograficzny, w którym wzywano społeczeństwo do organi
zowania regionalnego muzeum, aby ocalić resztki kultury ludności rodzimej dla potomności i dla nauki 
polskiej229. Zbieractwem zabytków zajmował się przez pewien czas Uniwersytet Ludowy w Radaw- 
nicy. Dnia 23 I 1957 r., z inicjatywy działaczy dawnej Polonii, nauczycieli i ludzi czynnie zaangażo
wanych w tworzenie życia kulturalnego w swoim mieście, powstał Oddział Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Złotowie. Jednym z głównych zadań członków - założycieli tego Towarzystwa, do 
którego zapisało się na początek 29 osób, było zbieranie pamiątek i dokumentów polskości ziemi zło
towskie;/ z myślą zorganizowania w przeszłości muzeum regionalnego. Na czele Towarzystwa Histo
rycznego stanął Jan Kocik, zasłużony działacz polonijny tych ziem. Koncepcja utworzenia muzeum 
w Złotowie spotkała się z dużym poparciem władz powiatowych i miejskich. Wiele inicjatywy i za 
chęty w tworzeniu pierwszych kroków w tym zakresie, wyszło od dyrektora Muzeum Pomorza Za
chodniego w Szczecinie i ówczesnego dyrektora muzeum w Koszalinie.

Ryc. 60. Złotów, ul. Zamkowa 5. Nie istniejący budynek pierwszego po wojnie Muzeum Regionalnego w latach 
1961-1966. Fot. Archiwum muzeum w Złotowie.

Po wielu zabiegach dnia 14 X 1959 r„ z inicjatywy Towarzystwa Historycznego, odbyło się pierw
sze zebranie organizacyjne, na którym utworzony został Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum 
Regionalnego w Złotowie. Przewodniczącym Komitetu został wybrany Jan Kocik, który od począt-
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ku bardzo energicznie zaczął zabiegać o przydział lokalu dla przyszłego muzeum. Na kolejnym po
siedzeniu Komitetu, dnia 30 XII 1959 r. przewodniczący J. Kocik poinformował zebranych, że uzy
skano przydział lokalu tymczasowego na siedzibę dla muzeum w budynku przy ul. Zamkowej 5, wy
dzierżawionym od Państwowego Technikum Rolniczego. Były to trzy pomieszczenia na parterze 
starego budynku dawniejszego Rentamtu, określanego na planie z 1810 r., jako „Das Amts-Haus” 
(rye. 60). Łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 105 m kw, natomiast na wystawy przeznaczono 
2 pomieszczenia o powierzchni 77 m kw. Do czasu uzyskania budynku, zabytki przechowywane były 
czasowo w pomieszczeniach Liceum Pedagogicznego w Złotowie, jako że większość z nich została 
zebrana przez uczniów tego liceum oraz u osób prywatnych - członków Towarzystwa Historyczne
go. Przy pomocy Powiatowej Rady Narodowej w Złotowie i kilku zakładów pracy, wyasygnowano 
odpowiednią kwotę na remont i urządzenie pierwszej ekspozycji. Pewną pomocą, w postaci sprzętu 
wystawowego, służyło muzeum w Koszalinie.

Po wieloletnich staraniach miejscowych społeczników, w październiku 1961 r. otwarto w Złoto
wie pierwszą wystawę muzealną pod nazwą: „Pamiątki historyczne Ziemi Złotowskiej”. Na wystawę 
złożyły się zabytki archeologiczne z aktualnie prowadzonych przez koszalińskich archeologów ba
dań wykopaliskowych, zabytki kultury ludowej oraz dokumenty o znaczeniu historycznym dla po
wiatu złotowskiego (ryc. 61). Pomimo, że muzeum już działało, to jego akceptacja formalno-prawna 
dokonana przez MKiS w Warszawie nastąpiła dopiero 19 IX 1962 r. Opieszałość urzędników mini
sterialnych spowodowała, że kwota 80 tys. złotych wyasygnowana w 1961 r. przez PPRN w Złotowie 
na cele muzealne nie została wykorzystana właśnie z powodu tych formalności 23°.

Ryc. 61. Zlotów - Muzeum Regionalne przy ul. Zamkowej 5. Fragment ekspozycji historycznej (1962). Fot. Ar
chiwum Muzeum w Złotowie.

Pierwszym kierownikiem muzeum była mgr Bogumiła Rozlachowska-Traczyk, która jako arche
olog brała czynny udział w badaniach ratowniczych na terenie powiatu. W szybkim tempie przyby-
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walo zabytków i nie tylko archeologicznych, ale przede wszystkim etnograficznych. W 1962 r. mu
zeum w Złotowie wspólnie z Muzeum Etnograficznym i Katedrą Etnografii UMK w Toruniu prowa
dziło badania nad kulturą ludową Krajniaków, których plonem było pozyskanie do muzeum 120 cie
kawych zabytków. Z tych zbiorów jak i wcześniej zgromadzonych muzeum w Złotowie planowało w 
przyszłości stworzyć muzeum typu skansenowskiego we wsi Stara Święta, gdzie znajdowała się za
bytkowa chałupa podcieniowa z 1790 r. W miarę przybywania zabytków dotychczasowe pomiesz
czenia już nie wystarczyły. Dzięki inwencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie i 
władz lokalnych przystąpiono do remontu zabytkowej kamieniczki mieszczańskiej z połowy XVIII 
w., zlokalizowanej w centrum miasta przy ul. Wojska Polskiego 2a (ryc. 62). Prace remontowe tego 
obiektu potrwały do 1966 r., kiedy to w październiku została otwarta tam stała ekspozycja muzealna 
pt. „Historia i etnografia Krajny Złotowskiej”. Złotów uzyskał więc nowe pomieszczenia muzealne w 
centrum miasta o powierzchni wystawienniczej 231 m kw. Dopiero teraz muzeum złotowskie zaczę
ło spełniać właściwą rolę służąc swojemu społeczeństwu. Na całość ekspozycji w muzeum składają 
się zbiory archeologiczne, etnograficzne i historyczne ze szczególnym uwzględnieniem działalno
ści V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech.
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Ryc. 62. Muzeum Ziemi 
Złotowskiej w kamieniczce 
mieszczańskiej z XVIII wieku 
przy ul. Wojska Polskiego- 
widok z lat 70. XX w. Fot. Ar
chiwum muzeum w Złotowie.
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Zusammenfassung

Zur Geschichte des Museumswesens in Mittelpommern

Im vorliegenden Beitrag sind die Anfänge von Zusammenführung der Altertümer in Pommern 
am Ausgang des 19. unddin den Anfängen des 20. Jahrhundert besprochen. Weiter ist die Geschichte 
einzelner Museen in Mittelpommern bis 1945 und in den ersten Nachkriegsjahren (60-80-er Jah
re), sowie die Entstehung neuer Museen dargestellt. Die Arbeit umfasst die Heimatmuseen der 
ehemaligen Provinz Pommern, sowie diejenigen, welche sich nach dem zweiten Weltkrieg in den 
Grenzen des sog. MittelpommernS (Człuchów, Wałcz, Złotów) eingefunden haben und konventio
nell das Gebiet der ehemaligen Woiwodschaft Koszalin nach der Verwaltungsreform Polens im Jahre 
1975 umfassen.

Das Netzt der deutschen Heimatmuseen in Pommern war damals sehr dicht. In jeder Kreis
stadt und manchmal in grösseren Städten oder in den Schulen befanden sich Regional oder He
imatmuseen, unterstellt der Kreis oder Stadtselbstverwaltung. Manche Museen gehörten den kul
turellen Gesellschaften an.

Die Gründung von pommerschen Heimatmuseen fällt hauptsächlich in die Jahre 1910-1930 und 
ihre intensive Entstehung oder Neugründung ist nach dem I Weltkrieg zu verzeichnen. Diese Mu
seen sollten als Zentren zur Erhaltung und Gestaltung der Volkskultur in der Region sein. Auf dem 
Gebiet von jetzigen West - und Mittelpommern waren zur deutschen Zeiten 28 Heimatmuseen in 
unterschiedlicher Organisationsstufe. Neben den Kreis - und Stadtmuseen gab es Dorf - und Schul
museen. Nur in Mittelpommern (das Gebiet der ehern. Woiwodschaft Koszalin bis 1975 mit Berück
sichtigung von Lębork), waren bis zum zweiten Weltkrieg 14 Regionalmuseen tätig. Nur in Koło
brzeg 3 Museumsgebäude enthielten Sammlungen von unterschiedlichem Profil. Es gab Museen 
in: Białogard, Bobolice, Bytów, Człuchów, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Lę
bork, Miastko, Słupsk, Szczecinek, Wałcz und Złotów. Wir wollen hier ihre kurze Geschichte dar
stellen.

Das seit 45 Jahre nicht bestehende Kreisheimatmuseum in Białogard ist auf die Initiative des 
Bürgermeisters Dr Trieschmann und der im Jahre 1921 enstandenen Historischen Regionalgesell
schaft zurüchzuführen. Die feierliche Eröffnung dieses Museums ha am 26 X 1924 stattgefunden. 
Diese Dienststelle sammelte archäologisch-historische, naturkundliche und geologisch-geographi
sche Altertümer. Bis zum Jahre 1935 befand sich das Museum im Hochturm (Polzinerturm) der 
Stadtmauer und später in den Räumen des alten Rathauses aus dem Jahr 1847. Die Sammlungen 
des belgarder Museums haben den zweiten Krieg im guten Zustand bestanden und wurden dem 
Publikum 1947 zugänglich gemacht. Der Museumsdirektor in der Nachkriegszeit wurde Wojciech 
Sawilski, bildender Künstler aus Warszawa, gestorben 1996. Wegen Mangel an Finanzen zur Re
staurierung des Rathauses und Modernisierung der Ausstellung, musste das Museum aufgelöst 
werden. Die Sammlungen hat das Pommersche Museum in Szczecin übernommen.

Im Jahre 1922 ist in Bobolice, damals Kreihauptstadt, die Regionalgesellschaft entstanden, de
ren Aufgabe war das Sammeln von Altertümern für das zukünftige Museum. Zuerst befanden sich 
die Sammlungen mit Gesichtsurnen und bronzenen Gegenständen in einem Zimmer des Landrat
samtes und später wurden sie in die Landwirtschaftsschule überführt. Nach Auflösung des Kreises 
1932 hat die Überwachung des Museums die Stadtverwaltung übernommen. Im Jahre 1934 wurde 
eine ständige archäologisch-historische Ausstellung, bearbeitet vom Lehrer E. Dalimann organisiert 
Während des letzten Krieges wurden die Museumsgegenstände dem Provinzialmuseum in Szcze
cin übergeben.

In Bytów befand sich das Heimatmuseum in der Zwischenkriegszeit in dem Gebäude an der 
heutigen W. Sikorski-Str. (ehern. Lauenburger-Str.). Die Sammlungen scheinen umfangreich zu sein, 
denn das im Jahr 1946 angefertige Inventar aufbewahrt im Kreisamt, enthielt 1142 archäologische 
und ethnographische Relikte. Ende 1947 hat die Prähistorische Abteilung des Stadtmuseums in 
Szczecin die archäologischen Funde über nommen. Nach langjährigen Bemühungen und Bürgeri
nitiative ist 1972 das West-Kaschubische Museum im bütower Schloss entstanden. Sein Ziel ist die
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Ausstellung der kaschubischen Volkskultur. Die offizielle Eröffnung einer ständigen, ethnographisch- 
historischen Ausstellung hat erst am 10 IV 1992 stattgefunden.

Auch in Człuchów haben die Tätigkeiten von Bürgerschaft zur Eröffnung einer ständigen Aus
stellung 1911 in den Räumen des Landrats amtes beigetragen. Nach Zusammenführung unterschie
dlicher Museumsgegenstände wurde 1927 ein Heimatmuseum auch im Gebäude des Landratsam- 
tes (Abb. 15) gegründet. Es enthielt hauptsächlich die archäologischen Exponate, Militaria, Innungs
gegenstände und einzelne Naturexponate. Im Jahre 1933 wurden für das Heimtamuseum 7 Räume 
in der Lehrerschule an der Stettiner-Str. zur Verfügung gestellt (Abb. 16). Nach dem Kriege wur
den in diesem Gebäude die restlichen Exponate sichergestellt, aber wegen unzureichender Aufsicht 
sind zahlreiche Relikte verlorengegangen. In den Jahren 1952-53 wurden die archäologischen Funde 
dem Archäologischen Museum in Poznań überwiesen. In den 60-er Jahren ist auf Anregung der 
Liebhaber des Schlohauer Landes eine Idee zur Gründung des Heimatmuseums entstanden. Die 
erste Ausstellung wurde im Schloss der Kreuzritter 1964 organisiert (Abb. 18), obwohl statutmäs- 
sig das Museum erst 1976 entstanden ist. In den Jahren 1985-1990 wurde der jetzige Museumsitz 
an der Allee Wojska Polskiego 3a grundsätzlich renoviert, so dass im Juni 1993 das jetzige Regio 
nalmuseum eröffnet wurde (Abb. 19).

Die Idee von Sammeln der Altertümer in Darłowo hat 1917 der Lehrer und Regionalist K. Rose 
now vorgenommen. Die ersten Sammlungen wurden in der Grundschule (jetzt Schule Nr 1) unter
gebracht und seit 1923 hat ihre erste Ausstellung im Gebäude der Patriotischen Frauengesellschall; 
(jetzt Kindergarten) stattgefunden. Seit 1929 hat die Stadtverwaltung zuerst zwei Räume im Schloss 
für das Heimatmuseum bestimmt. Nach vollendeter Restaurierung im Jahre 1931, erst 1933 wur
den alle Sammlungen zum Schloss überführt und dort in 12 Sälen zugänglich gemacht. Das Mu
seum unter der Leitung von K. Rosenow überdauerte die Kriegswirren und schon am 1 Juli 1945 
konnte besucht werden. Nach Beendigung der Renovierung des Schlosses im Jahre 1988 konnten 
die polnischen und ausländischen Turisten das Schloss mit dem Museum besichtigen. (Abb. 25).

Bescheidend war das Heimatmuseum in Drawsko Pomorskie. Mit dem Sammeln von Relikten 
in dieser Zeit wurde 1924 begonnen, aber die Eröffnung des Museums hat erst 1926 stattgefunden. 
Einige Räume hat das Museum 1931 im Gebäude des Lehrerseminars erhalten, wo 1938 eine Re
gionalausstellung durch den Lehrer Dr P. Faust organisiert wurde (Abb. 33). Nach dem II Weltkrieg 
hat das Museum seine Tätigkeit nicht aufgenommen und seine Sammlungen hat in der Zeit 1947- 
1954 das Museum Westpommerns in Szczecin übernommen.

Die Versuche ein Museum in Kołobrzeg zu gründen wurden im Jahre 1907 unternommen. Aber 
erst die Bemühungen von O. Dibbelt haben dazu beigetragen, dass am 17 III 1935 die erste Aus
stellung im Gymnasium eröffnet wurde. Zu den interessantesten, archäologischen Funden gehörte 
ein goldenes Halsband aus dem 4. Jh. u. Ära im Gewicht von 1883 g, vorgefunden in Piotrowice 
1913. Später hat die Stadtverwaltung ein Haus an der jetzigen Budowlana - Str. gekauft (das Haus 
besteht nicht mehr), wo 1937 das Stadtmuseum eröffnet wurde (Abb. 36-37). Diesem Museum 
gehörte auch das J. Nettelbeck-Museum, untergebracht an der Schlieffen-Str. 15 (jetzt E. Gierczak- 
Str. 5), wo am 20 IX 1935 eine biographische Ausstellung organisiert wurde (Abb. 35). Kurz vor 
dem II Weltkrieg wurde für das Stadtmuseum ein drittes Haus, das sog. Plüdderman-Plais gekauft 
(heute befindet sich dort das Polnische Waffenmuseum - Abb. 38). Während schwerer Kämpfe um 
Kołobrzeg im März 1945 wurden kolberger Museen vollständig zerstört. Kołobrzeg wartete 18 Jah
re lang bis 1963 ein Regionalmuseum organisiert wurde. Infolge einer Reorganisation wurde das 
Museum 1971 als Museum der polnischen Waffen umbenannt. •

In Koszalin ist 1879 eine Wissenschaftliche Gesellschaft entstanden, die angefangen hat Gegen
stände für das zukünftige Museum zu sammeln. Lange Zeit aber konnte diese Idee nicht verwir
klicht werden, so dass die gesammelten Schaustücke dem Stettiner Museum übergeben wurden 
Eine kleine Ausstellung hat 1912 die neugegründete Landeskundliche Gesellschaft organisiert Erst 
nach dem I Weltkrieg wurde 1919 eine ständige Ausstellung in zwei Räumen des Stadthauses an 
der Lazarett-Str. 8 (jetzt Szpitalna-Str. 2 - Abb. 40) organisiert Infolge Vergrösserung der Samm
lungen hat das Museum 1929 ein eigenes Gebäude an der jetzigen Marschal J. Pilsudski-Str. 53 (Abi
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41) erhalten, wo sich heute die Archäologische Abteilund des Bezirksmuseums befindet. Nach dem 
II Weltkrieg wurde die erste, polnische Ausstellung in demselben Gebäude am 15 VI 1947 eröffnet 
(Abb. 43). Bis Ende des Jahres 1949 war das Museum in Koszalin durch die Stadtverwaltung ge
führt und in den Jahren 1950-1958 übte eine Aufsicht das Kultusministerium und indirekt das 
Museum in Szczecin. Infolge einer Reorganisation durch das Woiwodschaftsamt wurde das kösli- 
ner Museum in eine Archäologische Abteilung des Bezirksmuseums in Słupsk umgewandelt. In den 
Jahren 1969 bis Ende 1971 wals als Bezirksmuseum tätig und 1972-1975 arbeitete das kösliner 
Museum unter Bezeichnung eines Archäologisch-Historischen Museums. Nach der Verwaltungsre
form im Jahre 1976 wurde wieder Bezierksmuseum mit dem Sitz an der Mlyńska-Str. 37/39 (Abb. 
46).

Bereits im Jahre 1890 wurde mit dem Sammeln von Relikten für das zukünftige Museum in 
Lębork begonnen. Die erste Austeilung wurde aber erst 1924 im Rathaus eröffnet (Abb. 48) und 
1925 im Landratsamt gezeigt (Abb. 49). Die Betreuung der Sammlungen hatte E. Stielow, der unun
terbrochen bis 1947 tätig war. Das Museum hat den letzten Krieg überstanden, obwohl mehrere 
Schaustüche zerstört wurden. Nach Kriegsende hat das Museum einige Räume im Kulturhaus schon 
im Jahre 1946 für die Ausstellung vorbereitet, aber erst am 5 VIII 1952 hat das Museum offiziel die 
Tätigkeit aufgenommen. Heute befindet sich das Heimatmuseum in demselben Gebäude mit gros
seren Räumen und hat den Charakter eines archäologisch-historischen Museums (Abb. 51).

In Miastko hat 1923 der Lehrer R. Siewerth aus Trzebielino begonnen die Relikte zu sammeln. 
Die Eröffnung des Heimatmuseums hat erst im Jahre 1933 in den Räumen des Landratsamtes stat
tgefunden (Abb. 52). Als ehrenamtlicher Museumsleiter war der Lehrer G. Giesen, der 1937 eine 
neue archäologische und Kunstkirchliche Ausstellung vorbereitet hat. Im Jahre 1946 wurden die 
geretteten Altertümer durch das Stadtmuseum in Szczecin übernommen.

Das Heimatmuseum in Słupsk hat die Regionalgesellschaft gegründet. Sein Initiator war der 
Direktor des Schlachthauses J. Werner. Die vorläufige Ausstellung wurde in vermieteter Wohnung 
an der heutigen Jaracza-Str. organisiert. Dank der Tätigkeit erwähnter Regionalgesellschaft wurde 
am 29 IX 1924 das Heimatmuseum in Neuen Tor eröffnet (Abb. 53), welches bis 1945 tätig war. 
Offizielle Eröffnung des polnischen Museums in Słupsk hat am 1 Mai 1945 stattgefunden. Heute 
befindet sich das Museum Mittelpommerns mit sehr interessanten Sammlungern im Schloss der 
pommerschen Herzoge.

In Szczecinek war die 1866 organisierte archäologische Ausstellung durch einen Forscher und 
Major der preusischen Armee F. W. Kasiske nur eine Episode. Nach 1875 wurden die Sammlungen 
dem Museum in Berlin und Stettin übergeben. Eine wiederholte Organisation des Heimatmuseums 
wurde aber 1911 unternommen, als der Rat der Stadt den Turm heiliger Nikolaus-Kirche für das 
Museum bestimmt hat. Der Ausbruch des ersten Weltkrieges hat die Eröffnung des vorbereiteten 
Museums im Jahre 1914 verhindert. Sie hat aber 1919 stattgefunden. Kurz vor Kriegsende 1945 
sind die Sammlungen verlorengegangen. Vielleicht wurden sie irgendwo ausgelagert? Wiederhol
te Eröffnung des neustettiner Museums hat 1958 stattgefunden. Der erste und verdiente Organisa
tor und Leiter des Regionalmuseums war Aleksander Stafiriski. Heute ist das Städtische Museum 
welches sich hauptsächlich auf Depositen aus pommerschen und posener Museen stützt.

In den Jahren 1916/17 wurde mit der Ansammlung von Altertümern in Zlotów begonnen. Sehr 
interessiert daran war der Landrat Dr C. Jansen. Die erste Ausstellung wurde im Landratsamt ge
zeigt, wo in einigen Schränken die archäologischen Sammlungen nur während der Dienststunden 
zu sehen waren. Wahrscheinlich wurden 1935 die Sammlungen teilweise nach Piła für eine Aus
stellung im zukünftigen Museum im Landratsamt ausgeliehen. Dort befanden sich die Sammlun
gen bis zum Kriegsende, aber ihre Spuren sind im Jahr 1945 nich auffindbar. Nach dem Kriege 
wurde erst 1962 ein Heimatmuseum mit Hilfe der Mitglieger von Polnischer Gesellschaft der Ge
schichte in Złotów eröffnet. Heute befindet sich das Regionalmuseum in einem Bürgerhaus in Fa
chwerkkonstruktion an der Wojska Polskiego-Str. 2a (Abb. 62). Jetzt gehört das Museum der Stad- 
tverwaltungan, in dem archäologische, ethnographische und vor allem historische Funde ausgestellt 
sind, die mit Tätigkeit des Bundes der Polen - V Bezirk in Deutschland verbunden sind.

Übersetzung: B. Frankiewicz
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KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

Henryk Janocha
MUZEUM OKRĘGOWE KOSZALIN

ARCHEOLOGIA W MUZEUM W KOSZALINIE

WSTĘP

Archeologia w muzeum koszalińskim początkami swymi sięga schyłku XIX i początków XX wie
ku. Rozwój jej w tych czasach był wyjątkowo skromny i w zasadzie ograniczał się tylko do doraź
nych prac ratowniczych i zbieractwa typu kolekcjonerskiego1.

Początki jej rozwoju po 1945 r., tj. włączeniu Koszalina i Pomorza do Państwa Polskiego były 
również więcej niż skromne. Wynikało to głównie z tego, że w okresie powojennym brak było tu 
pracowników merytorycznych, a już archeologów szczególnie. Z upływem czasu, powoli zaczyna się 
kształtować i rozwijać miejscowy Koszaliński Ośrodek Archeologiczny. W tym zakresie istotne zna
czenie miało utworzenie w 1952 r. województwa koszalińskiego, z siedzibą w Koszalinie. W stolicy 
województwa zaczyna przybywać placówek kultury, a już istniejące nabierają większego znaczenia, 
w tym i Muzeum Miejskie w Koszalinie.

Zdj. 1. Mgr Marian Sikora, archeolog, kierownik muzeum i Działu Archeologicznego od 1956 do 1973 r. 
Fot. E Lachowicz.

W ciągu lat 50. pojawiają się w muzealnictwie środkowopomorskim, a zwłaszcza w Koszalinie 
pracownicy merytoryczni po ukończonych studiach wyższych, w tym i archeolodzy. W 1956 r. funk
cję kierownika muzeum w Koszalinie obejmuje archeolog, absolwent UAM w Poznaniu mgr Marian 
Sikora. Następnie w 1958 r. pojawia się następny archeolog również absolwent UAM w Poznaniu 
mgr Henryk Janocha, któremu powierzono funkcję zastępcy kierownika muzeum. Również w tym 
samym roku w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostaje zaangażowany absolwent
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archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Franciszek Lachowicz, który obejmuje sta
nowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych. W tym też czasie, cho
ciaż początkowo w szkolnictwie, rozpoczyna pracę następny archeolog, absolwentka Uniwer
sytetu Wrocławskiego mgr Romualda Lachowicz, która w 1966 r. przechodzi do pracy w Mu
zeum Pomorza Środkowego - Oddział Archeologiczny w Koszalinie2. Kolejny archeolog, ab
solwent UAM w Poznaniu mgr Ignacy Skrzypek rozpoczyna pracę w 1964 r., a w 1976 r. do 
Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego zostaje zaangażowana mgr Jolanta Dębowska- 
Ilkiewicz, także absolwentka archeologii UAM w Poznaniu. W 1984 r. z dwóch zatrudnionych 
archeologów w Muzeum Okręgowym w Koszalinie, absolwentek UMK w Toruniu, w Dziale 
Archeologicznym pracę obejmuje mgr Krystyna Hahula, a w Zespole Pracowni Konserwacji; 
Zabytków zostaje zaangażowana mgr Leokadia Piszko-Szyszka.

Obecny zespół pracowników Działu Archeologicznego składa się z czterech archeologów i jedne 
go rysownika. Archeolodzy zajmują się: mgr Jolanta Ilkiewicz epoką kamienia; mgr Ignacy Skrzypek 
epoką brązu i wczesną epoką żelaza; mgr Krystyna Hahula okresem przedrzymskim, wpływów rzym
skich i wędrówek ludów; mgr Henryk Janocha okresem wczesnośredniowiecznym, średniowiecznymi 
i czasami nowożytnymi. Pracami kreślarskimi, rysowniczymi i plastycznymi zajmuje się Grażyna Bez- . 
owska - absolwentka liceum Plastycznego w Koszalinie.

Zdj. 2. Pierwsze prace przy zabezpieczaniu zabytków archeologicznych w muzeum w Koszalinie w 1958 r. (mg 
H. Janocha, mgr M. Grudniewska, mgr M. Sikora). Fot. Archiwum.

Kierownikiem muzealnym zespołu archeologicznego (Działu Archeologicznego) do 1973 r. bjł 
mgr Marian Sikora. Po jego odejściu funkcję kierownika Działu Archeologicznego powierzono mgr, 
Henrykowi Janosze, który pełni ją do chwili obecnej (1997 rok). W końcu 1970 r. do ówczesneg# 
Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie3 został włączony organizacyjnie również Wojewódzki 
Konserwator Zabytków Archeologicznych, jako odrębny dział - kierowany przez mgr. Franciszki 
Lachowicza. Tego typu układ organizacyjny, chociaż z pewną modyfikacją, przetrwał do końca 1975 
roku4.
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W 1972 r., w wyniku ponownych zmian organizacyjnych, Muzeum Pomorza Środkowego w Ko
szalinie zostaje przekształcone w specjalistyczną placówkę pod nazwą Muzeum Archeologiczno-Hi- 
storyczne w Koszalinie5, a funkcję dyrektora tej nowej instytucji powierzono mgr. Franciszkowi La
chowiczowi. W układzie organizacyjnym tej nowej placówki muzealnej istniały następujące działy: 
Dział Archeologiczny, Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych, Dział Historyczny 
i Dział Naukowo-Oświatorjy. Dział Naukowo-Oświatowy kierowany przez mgr Romualdę Lachowicz 
odegra! bardzo istotną rolę w rozwoju wystawiennictwa archeologicznego, popularyzacji archeolo
gii, a także edycji wydawnictw muzealnych o znacznej przewadze tematycznej - archeologii. W ra
mach nowego układu organizacyjnego istniała również Pracownia Konserwacji Zabytków kierowa
na przez Zbigniewa Drywę oraz Biblioteka muzealna.

Po reorganizacji administracyjnej kraju w 1975 r. i powołaniu nowych województw, Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne w Koszalinie zostaje przekształcone od początku 1976 r. w Muzeum 
Okręgowe w Koszalinie6. Z jego struktury organizacyjnej zostaje wyłączony Wojewódzki Konserwa
tor Zabytków Archeologicznych i przeniesiony z powrotem do Urzędu Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków i utworzonego przy nim Biura Dokumentacji Zabytków w Koszalinie. Natomiast Dział 
Archeologiczny, jako jeden z wiodących merytorycznie i zabytkowo pozostaje w strukturze Muzeum 
Okręgowego do chwili obecnej.

Istotne znaczenie dla rozwoju badań, opracowań naukowych, wystawiennictwa i popularyzacji 
archeologii na terenie województwa koszalińskiego miało utworzenie na przełomie lat 1959/1960 
„Koszalińskiego Ośrodka Archeologicznego”. Powstał on na bazie trzech instytucji, a mianowicie: 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, muzeum w Koszalinie i Polskiego To
warzystwa Archeologicznego Oddział w Koszalinie. Istotną zasługą tegoż ośrodka było to, że w nurt 
prac badawczych włączyli się nie tylko sami archeolodzy, ale także pewna grupa miłośników arche
ologii (A. Stafiński, J. Frankowski, M. Zaborowska, J. Chrząszczyński, A. Benesz - późniejszy ar
cheolog i inni). Utworzenie ośrodka i włączenie się w nurt jego działania różnych osób przyczyniło 
się do lepszego rozpoznania archeologicznego w terenie. Miało to istotne znaczenie dla rozwoju badań 
wykopaliskowych, popularyzacji archeologii, a także wpływało na powstanie nowych placówek mu
zealnych ze zbiorami archeologicznymi (Szczecinek, Walcz, Zlotów, Człuchów).

W uproszczonej formie zasygnalizowaliśmy tu tylko najważniejsze problemy jakie miały wpływ 
na rozwój archeologii koszalińskiej, zwłaszcza muzealnej. Uczyniliśmy to świadomie ponieważ pro
blemy badawcze w znaczeniu szerszym, wojewódzkim zakresie były już przedmiotem bardziej szcze
gółowych opracowań7. Informacje o prowadzonych badaniach, opracowaniach, wystawiennictwie i 
popularyzacji były też systematycznie zamieszczane w corocznych sprawozdaniach z działalności 
muzeum w „Materiałach Zachodniopomorskich”8 i „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych”.9 Dorob
kowi archeologicznemu w zakresie prowadzonych badań były też poświęcane wystawy czasowe or
ganizowane przez Muzeum w Koszalinie i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, 
których wykaz dołączamy do niniejszego opracowania.

Prezentując osiągnięcia i dorobek archeologii koszalińskiej w minionym 50-leciu pragniemy przed
stawić głównie te działania, które realizowało muzeum i Dział Archeologiczny niezależnie od tego 
jakie posiadało nazwy. Podkreślić również pragniemy te prace, które tworzone były wspólnie w ra
mach Koszalińskiego Ośrodka Archeologicznego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Za
bytków Archeologicznych, Polskim Towarzystwem Archeologicznym, Koszalińskim Towarzystwem 
Społeczno-Kulturalnym w Koszalinie, a także muzeami, konserwatorami województw ościennych 
(Słupsk, Pila) oraz niektórymi ośrodkami uniwersyteckimi.

Począwszy od lat 60. powoli i systematycznie zaczął kształtować się profil samego działu arche
ologicznego i kierunków jego działania, przyjmując następnie taką formę, jaka trwa do chwili obec
nej. Dział Archeologiczny jako jedyna muzealna specjalistyczna placówka archeologiczna na Pomo
rzu Środkowym w swym profilu określił przede wszystkim zakres działania terytorialnego i progra
mu merytorycznego. Terenem jego działania stało się województwo koszalińskie w dawnych grani
cach adminstracyjnych, obowiązujących do 1975 r., czyli teren w ujęciu regionalnym określany mia
nem Pomorza Środkowego. Natomiast merytorycznym działaniem objął całą złożoną problematykę
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nie tylko pradziejową i wczesnośredniowieczną, ale także czasy średniowieczne, a nawet nowożyt
ne. Te ostatnie podyktowane były potrzebami wynikającymi z odbudowy zniszczonych po ostatniej 
wojnie miast i zabytków architektury.

W wyniku własnych prac, a także przekazów innych instytucji naukowych, które na zlecenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych prowadziły badania wykopaliskowe na 
Pomorzu Środkowym jak np. Instytut Archeologii UAM w Poznaniu czy PKZ ze Szczecina i z War
szawy, zbiory archeologiczne muzeum zostały znacznie wzbogacone. Od podstaw założono archi
wum naukowe oraz dokonano pełnej inwentaryzacji materiałów zabytkowych. W oparciu o zgroma
dzone zbiory zabytkowe stało się możliwe organizowanie stałych, czasowych i oświatowych wystaw 
archeologicznych. Archeolodzy w ciągu omawianego 50-lecia wykonali cały szereg opracowań au
torskich, a także byli współrealizatorami wydawnictw zarówno muzealnych jak i w innych instytu
cjach. W omawianym okresie nawiązano dość szeroką współpracę z różnymi instytucjami naukowy
mi, stowarzyszeniami, a także wybitnymi naukowcami z zakresu archeologii i specjalistycznych nauk 
pokrewnych. Mając tak uporządkowane i urządzone zaplecze można było organizacyjnie wyróżnić 
w Dziale Archeologicznym cztery podstawowe pracownie, o których mówiliśmy wyżej i powierzyć 
je zatrudnionym archeologom.

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Na temat dorobku badawczego w zakresie badań archeologicznych na Pomorzu Środkowym 
ukazało się do tej pory kilka opracowań naukowych i wydawnictw szczegółowych. Czasowo obey 
mują one prowadzone badania od 1945 do 1980 roku10. W opracowaniach i publikacjach uwzględ
niono w zasadzie wszystkie prace jakie były realizowane na Pomorzu Środkowym przez różne insty
tucje archeologiczne. Sporo danych poświęcono również pracom prowadzonym przez miejscowe 
środowisko archeologiczne (WKZA, Muzeum, PTAiN i KTSK) do 1980 roku. Natomiast prace reali
zowane po 1980 r. są wykazywane w dorocznych sprawozdaniach z działalności muzeum w Koszali
nie, zamieszczanych w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych” u.

Z uwagi na to, że dla archeologii podstawowym problemem są przede wszystkim badania tere
nowe, stanowiące bazę dla wszelkich innych działań, jak opracowania naukowe, popularyzacja, wy
stawiennictwo, stąd też w początkowych okresach one właśnie były przedmiotem szczególnego za 
interesowania muzeum i Działu Archeologicznego w Koszalinie. Prace te w zdecydowanej większo
ści zostały już omówione w dotychczasowej literaturze, dlatego ograniczymy się tylko do zasygnali
zowania tych, których realizatorem lub współrealizatorem było muzeum w Koszalinie. Wykaz tych 
prac prezentujemy na załączonym zestawieniu tabelarycznym i na mapce (rye. 1).

Omawiając prowadzone badania należy też podkreślić, że mogły one być realizowane dzięki środ
kom łożonym na ten cel przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, konserwato
rów województw sąsiednich, muzea, przez niektóre dawne Powiatowe Rady Narodowe i Zarządy 
Miejskie (Walcz, Szczecinek, Człuchów, Miastko, Koszalin, Połczyn Zdrój, Karlino i Białogard).

Wspomniano już wyżej, że systematyczne badania wykopaliskowe na Pomorzu Środkowym w 
zasadzie rozpoczęto po 1945 roku. W nurt ten muzeum w Koszalinie zaczęło włączać się od 1956 r, 
początkowo dość skromnie. W zasadzie badania te ograniczały się do prac ratowniczych i zabezpie
czających. Archeolodzy z muzeum w Koszalinie, w wyniku uzyskiwanych informacji i zgłoszeń z 
terenu, dokonywali zabezpieczeń odkrywanych obiektów, prowadząc równocześnie doraźne bada
nia. W tych wczesnych latach muzeum w Koszalinie realizowało badania ratownicze głównie na 
cmentarzyskach kultury pomorskiej w Dęborogach, Maryńcu, Starej Wiśniewce i Domaradzu”, 
Niektóre z tych obiektów stały się przedmiotem późniejszych badań systematycznych. Rozpoczęto 
już wówczas nadzory archeologiczno-konserwatorskie nad wykopami ziemnymi prowadzonymi przy 
odbudowie miast średniowiecznych po zniszczeniach wojennych (Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg), W 
tym też czasie (1958 r.) rozpoczęto pierwsze systematyczne badania wykopaliskowe na Górze Che 
łmskiej koło Koszalina, miejscu kultu pogańskiego i chrześcijańskiego13.

Znacznie większy zakres badań archeologicznych był realizowany przez muzeum samodzielnie
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i we współpracy z utworzonym Koszalińskim Ośrodkiem Archeologicznym po 1959 roku. W począt
kowym okresie można się jedynie dopatrywać pewnych braków w zakresie badań nad wszystkimi 
okresami pradziejowymi Pomorza Środkowego (epoka kamienia i okres wpływów rzymskich). Te 
luki uzupełniał Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych oraz inne instytucje, a zwłasz
cza Instytut Archeologii UAM z Poznania14. Od połowy lat 70. do prac nad tymi okresami włącza 
się również Dział Archeologiczny Muzeum Okręgowego15.

w'' \J \

*

Rye. 1. Mapa województwa koszalińskiego (sprzed 1975 roku) z lokalizacją stanowisk archeologicznych bada
nych wykopaliskowo przez muzeum i we współpracy (z WKZA, PTAiN, KTSK i Zakładem Antropologii UAM i UMK) 
w latach 1956 - 1996.Numery na mapie odpowiadają numerom porządkowym wykazu badanych stanowisk.

Muzeum w Koszalinie począwszy od 1958 r. zaangażowało się w prowadzenie archeologicznych 
badań wykopaliskowych na obiektach zabytkowych, chronologicznie związanych z dziejami Pomorza 
Środkowego we wczesnym średniowieczu i średniowieczu. Na stan taki miało istotny wpływ włącze
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nie się archeologii do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966 r.), a także i to, że szereg obiektów 
zabytkowych poddawanych pracom konserwatorskim wymagało przeprowadzenia archeologicznoar- 
chitektonicznych badań wykopaliskowych. Badania przeprowadzone na tego typu obiektach dostar
czyły nam znacznych ilości źródeł materialnych do odtwarzania i uzupełniania pewnych procesów hi
storycznych w dobie kształtowania się państwowości polskiej. Prace te kontynuowano w dość dużym 
zakresie i po 1966 r., dostarczając dalszych cennych archeologicznych materiałów źródłowych do stu
diów nad dziejami Pomorza Środkowego we wczesnym średniowieczu i średniowieczu.

Do szczególnie liczących się obiektów wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych badanych 
wspólnie z Zakładami Antropologii UAM Poznań i UMK Toruń przez cztery lata pod kierownictwem 
prof. dr. Franciszka Wokroja i mgr. Henryka Janochy należy Góra Chełmska kolo Koszalina. Obiekt 
ten, jako miejsce kultu pogańskiego we wczesnym średniowieczu, a następnie w średniowieczu kultu 
chrześcijańskiego z resztkami kaplicy z początku XIII w., słynnego na Pomorzu miejsca pielgrzymko
wego oraz rozległego cmentarzyska szkieletowego, dostarczył szeregu materiałów zabytkowych do 
źródłowych uzupełnień historycznych, a także do badań antropologicznych nad strukturą pochowa
nej na Górze Chełmskiej średniowiecznej ludności Pomorza Środkowego. Przeprowadzone badania i 
uzyskane wyniki dały też pewne podstawy do reaktywowania na niej w 1990 r. obiektu chrześcijań
skiego o dużym znaczeniu kultowym. Wzniesiona nowa kaplica, w pobliżu ruin starej z XIII w. została 
odwiedzona i poświęcona przez papieża Jana Pawła II w 1991 r., podczas jego pobytu w Koszalinie“.

Zdj. 3. Mgr Romualda la- 
chowicz, starszy kustosz Mu
zeum Okręgowego w Koszali
nie podczas wykopalisk w 
Gostkowie. Fot. E Lachowicz.

-
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Inne obiekty wczesnośredniowieczne badane przez muzeum przy współudziale Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Archeologicznych i Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Koszali
nie to: dwa grodziska w Starym Drawsku, grodzisko w Kluczewie oraz Strącznie i Wiesiółce17. Z 
dalszych wymienić należy badania na grodzisku w Słupsku, Kretominie i Złotowie, a także osadach 
w Błotnicy i Mielenku Drawskim oraz na cmentarzysku kurhanowym w Jastrzębnikach18. Wykaz 
badanych obiektów z tych czasów podajemy w zamieszczonym ujęciu tabelarycznym, a także na 
mapie (rye. 1).

Szczególnie dużym dorobkiem badawczym muzeum i Koszaliński Ośrodek Archeologiczny może 
się wykazać nad okresem średniowiecznym i czasami nowożytnymi. Badania nad tymi czasami roz
poczęto już u schyłku lat 50., a szczególnie ich nasilenie przypadło na lata 60. i 70. Prace badawcze 
nad tymi okresami prowadzone są również współcześnie. Problem realizacji prac badawczych na 
średniowiecznych i nowożytnych obiektach zabytkowych w głównej mierze podyktowany był pra
cami konserwatorskimi, związanymi z odbudową i remontem zniszczonych podczas ostatniej wojny 
zabytkowych Starych Miast, kościołów, zamków i innych obiektów architektury.

Zdj. 4. Badania wyko
paliskowe na grodzisku i 
zamku w Starym Drawsku. 
Fot. F. Lachowicz.

Do najważniejszych prac tego typu zaliczyć należy badania archeologiczno-architektoniczne na 
terenach średniowiecznych starych miast Pomorza Środkowego: w Koszalinie, Słupsku, Kołobrze
gu, Szczecinku, Drawsku Pomorskim, Świdwinie, Darłowie, Sławnie, Karlinie, Połczynie Zdroju i Bia
łogardzie19 oraz na odbudowywanych i remontowanych obiektach zamkowych: w Tucznie, Starym
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Drawsku, Człuchowie, Machlinach, Mirosławcu, Darłowie i Koszalinie Prace badawcze realizo
wano w zabytkowych kościołach i na terenach przykościelnych; na wspomnianej już Górze Chełm
skiej, w bazylice kołobrzeskiej, w kościele zamkowym w Koszalinie, w kościele w Karlinie, zespole 
klasztornym na wzgórzu Świątki w Szczecinku, w Czaplinku przy kościele Św. Trójcy, w Słupsku w 
kościele Św. Mikołaja, w kościele w Suchej Koszalińskiej oraz w kościele i na terenie zespołu klasz
tornego cystersów w Bukowie Morskim21. Z innych wymienić należy badania na wielokulturowej 
osadzie w Starym Drawsku na wyspie Bielawie, badania w Czaplinku, oraz przy Młynie Zamkowym 
w Słupsku i osadzie produkcyjnej (kaflarskiej) w Brzeźnie22.

Zdj. 5. Badania wykopa
liskowe przy bazylice koto 
brzeskiej.

FoL Archiwum

Za szczególnie interesujące uznać należy badania w Słupsku na starym rynku, gdzie odsłonięto 
resztki konstrukcji drewnianych, związanych z architektoniczną zabudową miasta, chronologicznie 
powiązanych z okresem bezpośrednio przedlokacyjnym i polokacyjnym (schyłek XII, początki XIV 
wieku). W skład odkrytego zespołu wchodzą fragmenty ulic wykładanych drewnem, domostw miesz
kalnych i gospodarczych, piec piekarniczy oraz liczne ruchome materiały zabytkowe23. Ciekawych 
odkryć dokonano też na wzgórzu Świątki w Szczecinku, gdzie odsłonięto kamienne mury funda
mentowe klasztoru augustianów z początków XIV w. oraz przyległe doń cmentarzysko posadowione 
na wczesnośredniowiecznej osadzie obronnej24.

W ramach współpracy z Katedrami Antropologii UMK w Toruniu i UAM w Poznaniu przez kilka 
lat prowadzono badania na średniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych, na wspomnianej już 
Górze Chełmskiej, przy i w bazylice kołobrzeskiej oraz przy kościele (być może starszym zamku) 
Św. Trójcy w Czaplinku. Badania, prócz odsłonięcia nowych elementów architektonicznej zabudo
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wy, dostarczyły cały szereg materiałów źródłowych (kostnych) do rozpoznania i opracowania struk
tury antropologicznej mieszkańców Pomorza Środkowego w średniowieczu25.

Koszaliński Ośrodek Badawczy, poważne osiągnięcia może odnotować w zakresie badań arche- 
ologiczno-architektonicznych na średniowiecznych i późnośredniowiecznych obiektach zamkowych 
Pomorza Środkowego. Pierwszym obiektem zamkowym, na którym podjęli prace badawcze mgr H. 
Janocha i mgr F. Lachowicz był zamek Wedlów Tuczyńskich w Tucznie. Wyniki uzyskane podczas 
kilkuletnich badań posłużyły do rekonstrukcji całego szeregu elementów, podczas odbudowy moc
no zniszczonego obiektu zamkowego26. Do najważniejszych osiągnięć badawczych, prowadzonych 
przez kilka lat pod kierownictwem mgr. H. Janochy i mgr. F. Lachowicza należy zaliczyć wykopali
ska archeologiczno-architektoniczne na obiekcie grodowo-zamkowym w Starym Drawsku. Zamek 
drahimski, szczycący się bogatą historią, został pobudowany przez zakon joannitów w latach 1360- 
1366. Od 1407 do 1668 r. był siedzibą niegrodowego starostwa drahimskiego. Po zajęciu go przez 
Brandenburczyków w 1668 r. traci swoje znaczenie i powoli popada w ruinę z zachowanymi tylko 
murami obronnymi i nielicznymi resztkami architektonicznej zabudowy wewnętrznej. Przeprowa
dzone prace wykopaliskowe w pierwszym rzędzie dostarczyły cały szereg materiałów związanych z 
jego XIV-XVII w. zabudową architektoniczną. Z wyjątkowo, bardzo bogatego materiału zabytkowe
go zasługuje na uwagę broń miotająca, wśród której dominują groty strzał, bełty kusz, groty osze- 
pów, fragmenty pancerzy i itp. Z innych materiałów wymienić należy różne narzędzia pracy, związa
ne z budownictwem i gospodarką rolniczą i rybacką. Bogaty jest też zestaw ceramiki naczyniowej 
oraz fragmentów kafli z interesującym ornamentem postaciowym i roślinnym. Do najciekawszych i 
unikatowych znalezisk należy zaliczyć odkrycie śladów fałszerskiej mennicy, która w pierwszej po
łowie XV w. wytwarzała i puszczała w obieg około 30 rodzajów monet miast Pomorza Zachodniego, 
krzyżackich, świdnickich i królewskich. Wyniki prac badawczych stwierdziły, że omawiany zamek 
został założony na nieznanym dotąd grodzisku wczesnośredniowiecznym, datowanym na V1I/VIII- 
XII wiek27.

Z prac o charakterze archeologiczno-architektonicznych wymienić należy prowadzone przez 
muzeum w Koszalinie (mgr. Mariana Sikorę) wykopaliska na zamku książąt zachodniopomorskich 
w Darłowie. Ich realizacja podyktowana była koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumen
tacji architektonicznej, niezbędnej do przeprowadzenia generalnego remontu zamku. W pierwszym 
etapie, trwającym cztery lata, odkryto cały szereg elementów architektonicznych, które zostały 
wykorzystane przy rekonstrukcji, podczas kapitalnego remontu zamku. Prace po 1966 r. na tym 
obiekcie kontynuowała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Oddziału PP PKZ w Szczecinie28. 
Podobny charakter miały również badania archeologiczno-architektoniczne, prowadzone przez mgr. 
H. Janochę i mgr. I. Skrzypka na zamku krzyżackim w Człuchowie, dzięki którym odkryto cały sze
reg fragmentów konstrukcji architektonicznych związanych z zabudową Zamku Wysokiego. W związ
ku z rezygnacją z realizacji planu zagospodarowania i wyeksponowania obecnego terenu dziedzińca 
Zamku Wysokiego, dokonane odkrycia nie zostały wykorzystane w praktyce29.

Za szczególnie interesujące uznać należy badania przeprowadzone przez muzeum w Koszalinie, 
pod kierownictwem mgr. H. Janochy i mgr. I. Skrzypka, na półwyspie jeziora Złotowskiego, na któ
rym odkryto resztki konstrukcji architektonicznych, związanych z zbudowanym na tym miejscu w 
XVII w. zamkiem rodu Potulickich. Zamek ten został zburzony podczas najazdu Szwedów na Polskę 
(potop szwedzki). Ważnym efektem prac badawczych było stwierdzenie, że XVII w. zamek został 
zbudowany na zniszczonej, wczesnośredniowiecznej osadzie obronnej. W trakcie prac zebrano rów
nież duże ilości ruchomych materiałów zabytkowych, które w części eksponowane są na wystawie 
muzeum w Złotowie30.

Dla rozpoznania problematyki osadniczej w rejonie Starego Drawska, a w zasadzie średniowiecz
nego terytorium starostwa drahimskiego, istotne znaczenie miały kilkuletnie prace wykopaliskowe 
na wyspie Bielawie, położonej na jeziorze drawskim. Prace badawcze rozpoczął mgr H. Janocha, a 
kontynuowali je mgr M. Sikora i mgr I. Skrzypek. Efektem tych prac było odkrycie śladów osadni
czych od epoki kamienia do późnego średniowiecza. Rozpoznanie archeologiczne ponad 70. hekta
rowej wyspy miało też posłużyć planowanemu urządzeniu rezerwatu etnograficznego, który jednak 
nie doczekał się realizacji31.
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Zdj. 7. Badania podwodne w rzece Wieprzy k. Darłowa przy wydobywaniu łodzi dłubanki (płetwonurkowie klu
bu „Kronos” i archeolodzy). Fot. F. Lachowicz.
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Zdj. 6. Badania wykopaliskowe przy odsłanianiu skarbu monet z XV/XVI w. w Koszalinie-Dzierżęcinie. Fot 
F. Lachowicz.



Reasumując krótko wyniki jakie osiągnięto podczas badań nad okresem średniowiecznym na Po
morzu Środkowym można stwierdzić, że bardzo poważnie wzbogaciły one naszą wiedzę o nowe źró
dła materialne, o których dawne źródła pisane na ogół nie wspominają lub wzmiankują w sposób 
marginalny. Szereg odkrytych podczas badań elementów architektonicznych włączono do remonto
wanych, zabudowywanych i odbudowywanych obiektów zabytkowych (zamki, kościoły, stare mia
sta). Wyniki tych prac opublikowano w opracowaniach tak naukowych czy popularnonaukowych, 
zamieszczanych w różnych wydawnictwach 32.

Zdj. 8. Zbigniew Drywa 
przy odsłanianiu łodzi dłu
banki na polderze w Kazi
mierzu Pomorskim. Fot. E 
Lachowicz.

Do nielicznych, ale bardzo wartościowych odkryć przy których badaniu i zabezpieczaniu uczest
niczyli archeolodzy koszalińscy należy zaliczyć skarby monet srebrnych. Na terenach Pomorza Środ
kowego w minionych latach udało się odkryć i zabezpieczyć kilka tego typu skarbów. Należą do 
nich: skarb monet srebrnych z X-XI w. w Mosinach; skarb monet srebrnych z XV/XVI w. przy za
budowaniu gospodarczym w Koszalinie-Dzierżęcinie; skarb monet srebrnych z XVII w. na boisku 
szkolnym w Białym Borze; skarb monet srebrnych z XVII w. w Głodzinie i skarb monet srebrnych 
z XVIII w. w Doblua.

Omawiając dorobek dotyczący okresu wczesnośredniowiecznego, średniowiecznego i czasów 
nowożytnych należy jeszcze wspomnieć o współudziale muzeum przy pracach podwodnych związa
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nych z pozyskiwaniem łodzi-dłubanek. W ich wyniku muzeum pozyskało dłubanki z jeziora Kłącz- 
no, rzeki Wieprzy k. Cisowa, z rzeki Głomi k. Błękwitu, z rzeki Czerwonej k. Chałup, z rzeki Grabo
wej k. Żukowa i rzeki Debrzynki w Gniewnie oraz z polderu po wyschniętym jeziorze w Kazimierzu 
Pomorskim. Niektóre z wymienionych tu łodzi-dłubanek zachowały się tylko w stanie szczątkowym *,

Zdj. 9. Badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej w Buszynie. Fot F. Lachowicz.

Znaczne zasługi ma muzeum w zakresie prac ratowniczych i systematycznych, prowadzonych 
na obiektach z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka i pomorska). Podobnie jak przy 
poprzednich okresach chronologicznych badania te realizowane były samodzielnie lub we współpracy 
z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Koszalinie, a po części w Słupsku i Pile. Wykaz 
badanych obiektów prezentujemy w załączonym wykazie-zestawieniu, a także w cytowanych już 
opracowaniach. Pracami badawczymi objęte były zarówno cmentarzyska kultury łużyckiej jak i po
morskiej. Z ważniejszych wymienić należy cmentarzyska kultury łużyckiej ze Starych Bielic, Szcze
cinka, Złocieńca, Świdwinka, Kłanina, Nowego Łowicza i innych. Podobne prace realizowano też na 
osadach tej kultury, w Koszalinie, Starych Bielicach, Parnowie, Buszynie i innych, a także na gro
dzisku związanym z kulturą łużycką w Starym Drawsku (stanowisko 2)35. Wyniki prac wraz z inny
mi badaniami (antropologia) stanowią cenny zespól źródeł materialnych do rozpatrywania zagad
nień kulturowych i stanu zasiedlenia Pomorza Środkowego w omawianych czasach.

Szczególny dorobek posiada muzeum w zakresie prac nad kulturą pomorską na Pomorzu Środ
kowym. Odkrywane licznie podczas prac ziemnych obiekty związane z tą kulturą, zwłaszcza groby 
skrzynkowe zmuszały do interwencji i badań cmentarzysk na całym obszarze Pomorza Środkowe
go. Z szeregu przebadanych cmentarzysk tej kultury wymienić należy: Klukowo, Zlptów, Nową 
Wiśniewkę, Łomczewo, Łubowo, Pile, Gwieżdzin, Olszanowo-Biernatkę, Płonice, Polanów, Tycho
wo, Wełdkówko, Dęborogi, Porost, Ugoszcz, Półczenko, Żochowo, Swolowo, Rzuszcze i inne. Były 
to cmentarzyska ciałopalne z charakterystycznymi grobami skrzyniowymi, zbudowanymi z dużych 
płyt kamiennych, zawierające wewnątrz popielnice gliniane, niekiedy z zarysowanymi wyobrażenia-
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Zdj. 11. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Gostkowie. Fot. 
F Lachowicz.
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mi twarzy ludzkiej. W minionym czasie pracami badawczymi objęto też szereg osad tej kultury. I 
ważniejszych wymienić można: Klukowo, Łubowo, Parnowo, Glomsk, Wąsosz oraz szereg innych 
odkrytych i badanych przez różne instytucje archeologiczne na Pomorzu Środkowym. Problemy tej 
kultury są przedmiotem szczegółowych badań mgr. Ignacego Skrzypka, który publikuje je w opra
cowaniach naukowych3B. Z omawianą kulturą wiąże się też bardzo ciekawy skarb naszyjników brą
zowych znaleziony (odkryty) w Tatowie k. Koszalina w 1963 r.

Stosunkowo do niedawna Dział Archeologiczny muzeum nie posiadał większych osiągnięć w 
zakresie badań nad przełomem starej i nowej ery (okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich), I 
pomimo że te okresy pradziejowe należą do lepiej przebadanych i rozpoznanych archeologicznie na 
Pomorzu Środkowym. Wynikało to głównie z tego, że do połowy lat 80. nie było w muzeum specja- j 
listy archeologa, który zajmowałby się okresem przedrzymskim, wpływów rzymskich i wędrówek I 
ludów. Prace badawcze nad tymi czasami z dużym rozmachem były prowadzone przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych mgr. E Lachowicza (Konikowo, Gostkowo), Mu
zeum Narodowe w Szczecinie, dr. R. Wolągiewicza (Gronowo, Grzybnica) oraz Instytut Archeologii 
UAM w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana Żaka (Dębczyno, Kowalki, Rogowo, Buczk, 
Rzyszczewo, Motarzyno, Dzierżęcino i innych). Pracownicy muzeum z tych czasów badali w zasa
dzie tylko stanowisko osadnicze w Karlinie37.

Zdj. 12. Archeolodzy koszalińscy: mgr I. Skrzypek, mgr K. Hahuła i mgr H. Janocha z gen. M. Sobolewskim na 
stanowisku archeologicznym w Nowym Łowiczu. Fot. F. Lachowicz.

Wyraźny postęp w badaniach prowadzonych przez muzeum nad tymi czasami pradziejowymi 
nastąpił po 1986 r., tj. po zaangażowaniu w Dziale Archeologicznym mgr Krystyny Hahuly. Po wstęp
nym rozpoznaniu kilkunastu stanowisk archeologicznych w szeregu miejscowościach Pomorza Środ
kowego, do systematycznych prac badawczych autorka wytypowała rozległe cmentarzysko, składa
jące się z kilkudziesięciu kurhanów w Nowym Łowiczu. Badania rozpoczęte w 1988 r. na tym obiek
cie są i będą kontynuowane. Podkreślić należy, że zarówno sam obiekt jak i zebrane podczas badań 
zabytki ruchome, głównie biżuteria złota, srebrna, brązowa, szklana, bursztynowa, mają wyjątkową
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i niepowtarzalną wartość - naukową. Interesująca jest również ceramika grobowa. Należy też do
dać, że cmentarzysko to z uwagi na swój unikalny charakter jest przedmiotem dużego zaintereso
wania archeologów zajmujących się problematyką okresu wpływów rzymskich na Pomorzu Środko
wym.

Dzięki badaniom własnym jak i prowadzonym przez wymienione wyżej instytucje, Dział Arche
ologiczny muzeum bardzo poważnie wzbogacił się w zabytki okresu przedrzymskiego i okresu wpły
wów rzymskich (Konikowo, Gostkowo, Grzybnica i inne). Przebadane obiekty i zgromadzone zbio
ry zabytkowe stanowią bardzo cenny materiał źródłowy do poznania kultury materialnej, ducho
wej i społecznej ludów zamieszkujących Pomorze Środkowe u schyłku starożytności i w pierwszych 
wiekach nowej ery. Zebrane zabytki wskazują też na kontakty kulturowe, gospodarcze i handlowe 
tutejszych mieszkańców z bliższymi i dalszymi sąsiadami, a nawet prowincjami imperium rzym
skiego.

Zdj. 13. Mgr K. Hahuła i Z. Drywa (konserwator) z dyrektorem muzeum w Neubrandenburgu w Grzybnicy.
Fot. Archiwum.

Podobnie było z badaniami nad epoką kamienia. W planowe badania Dział Archeologiczny mu
zeum nad tym okresem pradziejowym na Pomorzu Środkowym włączył się w połowie lat 70. Ich 
rozpoczęcie związało się z zatrudnieniem archeologa - mgr Jolanty Ilkiewicz. Wprawdzie sporadyczne 
badania nad tym okresem były i wcześniej realizowane przez pracowników Działu Archeologiczne
go, ale ich zakres ograniczał się raczej do doraźnych prac, w miejscach znajdywanych i odkrywa
nych zabytków krzemiennych i kamiennych (wyroby krzemieniarskie, krzemienne i kamienne na
rzędzia pracy i inne), m.in. w Boninie, Kretominie, Złotowie, jeziorze Mausz i innych. Badaniami 
systematycznymi prowadzonymi przez muzeum w ciągu lat 60. objęto rozległą osadę kultury pu
charów lejkowatych, odkrytą przy okazji prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pomor
skiej w Czernicy oraz wzmiankowaną już wyspę Bielawę na jeziorze Drawsko, w Starym Drawsku.

Podkreślić jednak należy, że pomimo tego, iż okres ten we wcześniejszych latach nie był przed
miotem szerzej realizowanych prac badawczych przez Dział Archeologiczny muzeum, to jednak prace 
nad epoką kamienia na Pomorzu Środkowym były prowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Konser
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watora Zabytków Archeologicznych przez ekipy badawcze z Instytutu Archeologii UAM w Pozna
niu przez szereg lat w Łupawie, Poganicach, Potęgowie i na szeregu innych stanowisk na Pomorzu 
Środkowym (prof, dr hab. D. Jankowska, doc. dr K. Siuchniński i inni)38, Muzeum Narodowego» 
Szczecinie (dr M. Czarnecki) oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (prof, dr hab. 
Z. Bagniewski)39. Znaczna część zbiorów z tych badań (Łupawa, Poganice), została przekazana Dzia
łowi Archeologicznemu muzeum w Koszalinie.

Dział Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Koszalinie znacznie szersze i planowe badania 
nad epoką kamienia rozpoczął w 1977 roku. W pierwszym rzędzie przedmiotem kilkuletnich badali 
był rozległy zespół osadniczy z kręgu kultur Erteb<t>lle na etapie przechodzenia ludów myśliwsko- 
zbierackich do wyższej cywilizacyjnie neolitycznej gospodarki wytwórczej, hodowlano-rolniczej w Dąb
kach k. Darłowa. Badania te dostarczyły cały szereg ruchomych materiałów zabytkowych wykona
nych z krzemienia, kamienia rogu i kości, a także ceramiki40. Dalsze prace badawcze wiążą się z 
zespołem osad mezolitycznych, wczesnoneolitycznych i neolitycznych w Koszalinie-Dzierżęcinie. W 
ciągu ostatniego czasu badania ratownicze są realizowane na rozległym, przemysłowo eksploatowa
nym torfowisku w Chwalimku (Nowym Chwalimiu), gdzie odkryto ślady osadnicze z późnego neo
litu, a także wydobyto fragmenty dwóch łodzi dłubanek, datowanych na około 3600 lat temu.

Zdj. 14. Badania na osadzie z epoki kamienia w Dąbkach k. Darłowa (mgr J. Ilkiewicz, mgr I. Skrzypek, 
mgr H. Janocha). Fot. F. Lachowicz.

Omawiając dorobek badawczy archeologii koszalińskiej należy zaprezentować również bardzo 
duże osiągnięcia w tym zakresie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, w okre
sie jego przynależności organizacyjnej do Muzeum Pomorza Środkowego, a następnie Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w latach 1970-1975. Zakres prac, ich problematyka, współdziałanie 
i formy realizacji zostały szczegółowo omówione przez mgr. Franciszka Lachowicza w cytowanych 
już opracowaniach41, a także „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych”42. Stąd też nie będziemy ich
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szczegółowo rozpatrywać. Można tu jedynie dodać, że w pracach tych brali udział: Instytut Arche
ologii UMA Poznań, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Pracownie Archeologiczno-Konserwatorskie 
Pracowni Konserwacji Zabytków w Szczecinie i Warszawie, a także miejscowe placówki archeolo
giczne. Prace badawcze realizowane były na wielu obiektach pradziejowych, wczesnośredniowiecz
nych i średniowiecznych. Z ważniejszych wymienić można Łupawę, Poganice (epoka kamienia), Gro
nowo, Grzybnica, Kowalki, Dębczyno, Rogowo, Rzyszczewo, Nawino, Buczek, Motarzyno (okres wpły
wów rzymskich), Białogard, Darłowo, Krąg (okres wczesnośredniowieczny i średniowieczny), a pro
wadzono też badania doraźne i ratowniczo-rozpoznawcze. Pewną część zbiorów z niektórych wymie
nionych tu stanowisk przejął Dział Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Koszalinie. Nadto kilka 
obiektów uzyskało szczegółowe opracowanie monograficzne43.

BADANIA POWIERZCHNIOWE

Penetracja archeologiczna terenu mająca na celu odkrywanie i rejestrowanie nowych stanowisk 
osadniczych realizowana była przez muzeum w Koszalinie od wczesnych lat 60. Badania powierzch
niowe prowadzono głównie na pewnych niewielkich, ale wyróżniających się obszarach geograficz- 
no-morfologicznych. Prace tego typu już w 1962 r. zostały przeprowadzone przez mgr. M. Sikorę 
nad jeziorem Lubiatowo w rejonie Bonina, a następnie znacznie poszerzone przez mgr. I. Skrzypka 
i mgr. J. Ilkiewicz w 1984/1985. Przedmiotem badań powierzchniowych przeprowadzonych przez 
mgr. M. Sikorę i mgr. I. Skrzypka w 1969/1970 r. były też obrzeża jeziora Drawsko. W miarę szero
ki zakres miały badania powierzchniowe na Pobrzeżu Słowińskim, w północnej części byłego po
wiatu słupskiego, na części obrzeża jeziora Gardno, wykonywane przez zespół w składzie: mgr H. 
Janocha, mgr I. Skrzypek i mgr F. Lachowicz. W latach 1976-1977 przeprowadzono dość szczegóło
we badania w rejonie Złotowa, a zwłaszcza jeziora Złotowskiego, Baba i Zalewskiego oraz nad dol
nym biegiem rzeki Głomi (mgr H. Janocha i mgr I. Skrzypek). Z innych wymienić należy penetra
cję powierzchniową terenów w rejonie jeziora Bukowo Morskie, nad dolnym ujściem rzeki Grabo
wej i Wieprzy w 1977 roku (mgr J. Ilkiewicz, mgr H. Janocha, mgr I. Skrzypek). W 1978 r. zespół w 
składzie mgr H. Janocha, mgr F. Lachowicz i mgr I. Skrzypek dokonał penetracji terenów nad rzeką 
Chociel w jej górnym biegu w rejonie Bobolic, dokonując odkryć kilkudziesięciu stanowisk z róż
nych okresów chronologicznych. W związku z przygotowaniami do prac melioracyjnych w 1989 r. 
zostały przeprowadzone badania powierzchniowe w rejonie wsi Jamno nad jeziorem o tej samej na
zwie. W wyniku prac mgr. H. Janochy i mgr. F. Lachowicza w stosunkowo niewielkim mikroregio
nie przybrzeżnym jeziora Jamno odkryto ponad 40 stanowisk z różnych okresów chronologicznych, 
głównie epoki kamienia, wczesnego średniowiecza oraz średniowiecza W

Wykazując prace Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w okresie jego 
przynależności organizacyjnej do muzeum w Koszalinie wskazać należy na badania powierzchnio
we w dwóch wybranych mikroregionach Pomorza Środkowego, którymi kierowali prof, dr hab. Je
rzy Olczak i doc. dr Kazimierz Siuchniński z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu przy współu
dziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Koszalinie (1972 r.). Jeden z 
tych mikroregionów zasięgiem swoim obejmował tereny położone w rejonie jezior Wielimskiego i 
Wierzchowskiego na Pojezierzu Szczecineckim, przy styku moreny czołowej i dennej; drugi zajmo
wał obszar na Pobrzeżu Słowińskim, w rejonie jezior Gardno i Łebsko, w okolicach Smołdzina o ty
powej morfologii dla pasa przymorskiego. W wyniku prospekcji terenowej na obu mikroregionach 
odkryto 325 stanowisk jedno i wielokulturowych o różnej przynależności chronologicznej. Rezulta
ty tych prac i badań zostały opublikowane w specjalnym wydawnictwie naukowym45. Zebrane pod
czas badań ruchome materiały zabytkowe znajdują się na stanie inwentarzowym Działu Archeolo
gicznego muzeum w Koszalinie.

Jak już wyżej wspomniano wszystkie badania powierzchniowe były realizowane na bardzo inte
resujących dla osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego regionach morfologiczno-fi- 
zjograficznych Pomorza Środkowego, położonych w pobliżu dużych zbiorników wodnych w postaci 
jezior oraz cieków wodnych i większych rzek. Odkryte stanowiska archeologiczne jak i zebrane na 
nich ruchome materiały zabytkowe dają nam dość wyraźny pogląd na kształtowanie się i rozwój
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osadnictwa pradziejowego, wczesnośredniowiecznego, średniowiecznego i czasów nowożytnych, w 

różnych regionach Pomorza Środkowego od Pobrzeża Bałtyku do Pojezierza Południowopomorskiego 
i Zachodniopomorskiego (Wybrzeże Słowińskie, Równina Słupska, Równina Białogardzka, Pojezie
rze Drawsko-Szczecineckie i Pojezierze Krajeńskie).

___u.

Ryc. 2. Mapa województwa koszalińskiego z podziałem na obszary AZP. Prostokąty z cyframi wewnątrz ozna
czają tereny przebadane przez koszaliński zespół archeologiczny (WKŻA, Muzeum, PTA iN i KTSK). Umieszczone 
liczby wewnątrz prostokątów oznaczają także ilość odkrytych stanowisk archeologicznych.
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Omawiając realizację badań powierzchniowych na terenie województwa koszalińskiego należy 
również zaprezentować udział pracowników - archeologów Działu Archeologicznego muzeum w 
pracach ogólnopolskiego programu badawczego pod nazwą .Archeologiczne Zdjęcie Polski”. Zada
niem tej akcji, podjętej w ciągu lat 70. było określenie, ujednolicenie i usystematyzowanie badań 
powierzchnioivych dla całego kraju. Organizacyjnie akcja tych badań przypisana jest Wojewódzkie
mu Konserwatorowi Zabytków Archeologicznych i przez niego kierowana. W pracach badawczych 
na terenie województwa koszalińskiego w akcji tej bierze udział kilka ekip archeologicznych z róż
nych ośrodków naukowych, a mianowicie ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, a częściowo z Toru
nia i Warszawy. W wykonawstwo tych prac od samego początku włączył się również koszaliński ze
spół archeologiczny (Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych, Dział Archeologiczny 
muzeum i Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koszalinie). W ciągu lat 1977-1996 ko
szaliński zespół archeologiczny przeprowadził badania powierzchniowe na 112 obszarach z 272 
wydzielonych na terenie województwa koszalińskiego. Dla zbiorów pozyskanych z badań AZP, Dział 
Archeologiczny prowadzi oddzielne księgi inwentarzowe, w których na koniec 1996 r. jest zainwen- 
taryzowanych 7.798 zespołów zabytków. W koszalińskim zespole badawczym realizatorami tej akcji 
badawczej od jej rozpoczęcia są: mgr H. Janocha, mgr I. Skrzypek i mgr F. Lachowicz, a okresowo 
w różnych latach mgr J. Ilkiewicz i mgr K. Hahula. Wspomnieć również należy, że archeolodzy ko
szalińscy w różnym czasie brali także udział w badaniach AZP na terenie województw słupskiego 
i Pilskiego.

Badania powierzchniowe w ramach tej akcji są realizowane w oparciu o jednolitą zasadę ustalo
ną dla całej Polski. Zgodnie z założeniami merytorycznymi badania prowadzi się na obszarach wg 
podziału dokonanego dla całego kraju, i mieszczących się w granicach administracyjnych poszcze
gólnych województw. Każdemu takiemu obszarowi kartograficznie odpowiada wycinek mapy szta
bowej w skali 1:25000, na której lokalizuje się wszystkie odkryte stanowiska. Prócz mapy sporządza 
się Kartę Ewidencji Stanowiska Archeologicznego z szczegółowym szkicem stanowiska. Dla cało
ści dokumentacji dołącza się zebrane archiwalia, sprawozdanie, indeksy i inne niezbędne materiały.

Omawiana akcja badawcza ma dla archeologii i służb konserwatorskich bardzo duże znaczenie. 
Pozwala ona stworzyć centralne i wojewódzkie archiwa dotyczące aktualnych znalezisk, stanowią
cych bazę do dalszych studiów, badań i opracowań merytorycznych. Na Pomorzu Środkowym już 
w chwili obecnej wyniki z przeprowadzonych badań A2P dostarczają nowych, nieznanych dotąd 
danych źródłowych do rozpoznawania stosunków osadniczych na tym terenie w pradziejach, wcze
snym średniowieczu, a nawet w czasach nowożytnych (kolonizacje osadnicze nowych terenów pro
wadzone w XVIII i XIX wieku). Wyniki tych badań mają również znaczenie bardziej praktyczne, 
ponieważ ich ochrona czy ewnetualne badania muszą być brane pod uwagę przy opracowywaniu 
przestrzennych planów miejskich i gminnych, a także realizowaniu określonych inwestycji gospo
darczych.

GROMADZENIE ZBIORÓW, DOKUMENTOWANIE I OPRACOWYWANIE

Obecne zbiory Działu Archeologicznego pochodzą z muzealnych badań wykopaliskowych, prze
kazów i darów od osób i instytucji prowadzących prace badawcze na Pomorzu Środkowym. Ze zbio
rów przedwojennych (sprzed 1945 r.) zachowało się zaledwie kilka przedmiotów, głównie w postaci 
ceramiki. Dlatego też po 1945 r. prace nad gromadzeniem zbiorów archeologicznych należało roz
począć od nowa. W początkowym okresie tj. w 1947 r. część zbiorów (około 204 zabytków) do stałej 
ekspozycji „Z przeszłości Pomorza” przekazało ówczesne Muzeum Pomorza Zachodniego w Szcze
cinie (obecne Muzeum Narodowe). Po 1956 r. muzeum w Koszalinie rozpoczęło systematyczne gro
madzenie zbiorów z prowadzonych własnych badań wykopaliskowych.

Na wzrost zbiorów archeologicznych miała też pewien wpływ reorganizacja muzealnictwa ko
szalińskiego, przeprowadzona na przełomie 1965/1966 roku. Wówczas to w ramach powstałego 
Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą w Słupsku, w Koszalinie powołano podległy mu Oddział 
Archeologiczny. Układ taki spowodował, że dawne zbiory archeologiczne muzeum w Słupsku zosta-
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ly w 1966/1967 przekazane do Oddziału w Koszalinie (około 450 pozycji). Podobnie było ze zbiora
mi archeologicznymi zgromadzonymi w muzeum w Darłowie, które pod koniec 1969 r. również zo
stały przekazane do muzeum w Koszalinie w liczbie około 1.145 pozycji zabytkowych.

W czasach nowszych i najnowszych zbiory Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego były 
także powiększane w wyniku przekazów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, 
Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu, Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Pracowni Kon
serwacji Zabytków w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, a także Polskiego Towarzy
stwa Archeologicznego i Numizmatycznego Oddział w Koszalinie i Koszalińskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego w Koszalinie. Zgromadzone w Dziale Archeologicznym zbiory na koniec 1996 
r. osiągnęły liczbę 26.722 zabytków i zespołów zabytkowych.

Przejęcie zbiorów archeologicznych z muzeum w Darłowie, muzeum w Słupsku, a także z ba
dań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych bez przekazanej dokumentacji, a 
zwłaszcza katalogu naukowego spowodowało konieczność przeprowadzenia spisu z natury, a następ
nie wykonania prac inwentaryzacyjno-katologowych. Prace te rozpoczęto w 1972 roku. Począwszy 
od tegoż roku cały wysiłek muzealnego zespołu archeologicznego został skoncentrowany na upo
rządkowaniu zbiorów, przeprowadzeniu inwentaryzacji, założeniu nowych ksiąg inwentarzowych, 
opracowaniu katalogu naukowego oraz wykonaniu niezbędnej dokumentacji ilustracyjnej, głównie 
dla potrzeb katalogu. Dzięki tej akcji w ciągu lat następnych można było już systematycznie i na 
bieżąco inwentaryzować i katalogować pozyskiwane zbiory archeologiczne.

Systematyczne pozyskiwanie i gromadzenie zbiorów archeologicznych w ciągu całego omawia
nego okresu pozwoliło zebrać na koniec 1996 r. 18.924 zespoły zabytkowe zbiorów podstawowych 
oraz 7.798 zespołów zabytkowych z badań AZP. Łącznie stan zbiorów archeologicznych wynosi wspo
mnianą już liczbę 26.722 zespoły zabytkowe. W tym samym czasie w zakresie prowadzonych doku
mentacji naukowych wykonano ogółem 16.955 kart katalogu naukowego. Archiwum naukowe reali
zowane od zera, osiągnęło liczbę 1.576 teczek i 525 dokumentacji oprawnych (opracowania w ma
szynopisach z ilustracjami fotograficznymi i rysunkowymi). Zdjęciowy katalog ważniejszych obiek
tów archeologicznych i ciekawszych zabytków osiągnął liczbę 1.560 pozycji, zaś barwne przezrocza 
825 ilustracji. Zgromadzono również pokaźny zestaw planów z prowadzonych prac wykopaliskowych, 
zdjęcia i klisze fotograficzne oraz inne pomocnicze materiały do prowadzenia działalności archeolo
gicznej.

Zebrany w ten sposób materiał naukowo-dokumentacyjny wraz z posiadanymi zbiorami jest w 
pełni dostępny dla każdego zainteresowanego badacza, zajmującego się archeologią Pomorza Środ
kowego. Można więc stwierdzić, że zgromadzone zbiory i dokumentacja w Dziale Archeologicznym 
stanowią pokaźną bazę źródłową do studiów naukowych nad pradziejami Pomorza Środkowego. 
Zbiory Działu Archeologicznego stanowią obecnie większy zespół zabytków, wypełniających lukę 
terytorialną pomiędzy zbiorami zgromadzonymi w muzeach: Gdańska, Szczecina i Poznania.

Zbiory zgromadzone w Dziale Archeologicznym reprezentują wszystkie okresy pradziejowe 
Pomorza Środkowego, a także szereg wyróżnionych w nich kultur archeologicznych (np. kultura 
pucharów lejkowatych, kultura łużycka, kultura pomorska, wielbarska, wczesnośredniowieczna i 
inne). W całym zgromadzonym zbiorze dla wszystkich okresów pradziejowych najliczniejsza jest 
ceramika (naczynia, popielnice, kubki, misy, kafle). Bogaty jest zestaw narzędzi krzemiennych, ka
miennych i rogowych (wióry, skrobacze, odłupki krzemienne, siekierki, toporki, groty, sierpy i inne). 
Liczny i bogaty jest zestaw przedmiotów wykonanych z brązu (ozdoby: szpile, bransolety, naszyjni
ki, zapinki; broń: miecze, groty oszczepów, a także narzędzia pracy, siekierki, noże, brzytwy i inne). 
Dział Archeologiczny posiada szczególnie bogaty i liczny zestaw zabytków, pochodzących ze schy
łku starej i początków nowej ery jak: monety rzymskie, srebrne bransolety i zapinki, kolie pacior
ków, a także szereg narzędzi pracy i broni wykonanej z żelaza. Pokaźny zbiór stanowią zabytki po
chodzące z wczesnego średniowiecza i średniowiecza, związane z gospodarką rolniczą i rybacką, a 
również uprawianymi rzemiosłami (narzędzia pracy wykonane z żelaza: broń - groty strzał, bełty 
kusz, groty oszczepów i inne, a także wykonane z metali szlachetnych ozdoby i monety). W zespole 
tym bardzo ciekawe są zabytki związane z fałszerską mennicą działającą w XV w. na zamku w Sta
rym Drawsku. Z innych wymienić należy łodzie dłubanki, wydobyte z rzek i jezior.
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Oprócz zgromadzonych zbiorów i wykonanych opracowań naukowych, Dział Archeologiczny w 
minionych latach wzbogacił się w liczne i szczegółowe ekspertyzy naukowe z dziedzin pokrewnych 
archeologii. Z ważniejszych wymienić należy opracowania antropologiczne, archeozoologiczne, ich- 
tiologiczne, geomorfologiczne, paleobotaniczne, numizmatyczne, radiowęglowe, petrograficzne, C14, 
metalograficzne i inne.

Omawiając zgromadzone zbiory archeologiczne należy w krótkim zarysie przedstawić problem 
ich zabezpieczenia i przechowywania. Do 1983 r. zgromadzone liczne zbiory archeologiczne w prak
tyce nie posiadały odpowiedniego pomieszczenia magazynowego. Składowane były doraźne i w du
żym zagęszczeniu, przeważnie w nieprzystosowanych do tego celu piwnicach budynku muzeum przy 
obecnej ul. Marszałka J. Piłsudskiego 53. Wyjątkowo duże ich ściśnienie i przemieszanie w prakty
ce uniemożliwiało ich udostępnianie zainteresowanym badaczom, a także poważnie utrudniało ich 
opracowanie merytoryczne.

Stan taki uległ generalnej zmianie i zdecydowanej poprawie w ciągu 1982 i 1983 roku. W tych to 
latach Dział Archeologiczny otrzymał zbudowane pomieszczenie, przeznaczone na cele gospodar
cze z propozycją adaptacji na magazyn zbiorów archeologicznych. Po dokonanej adaptacji i wyposa
żeniu go w odpowiednie regały metalowe stworzono warunki na przechowywanie zgromadzonych 
zbiorów archeologicznych. W poszczególnych pomieszczeniach tego obiektu oddzielnie zmagazy
nowano zbiory przynależne do epoki kamienia, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, okresu przed- 
rzymskiego i wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza, średniowiecza i czasów nowożyt
nych, a także pochodzące z badań „Archeologicznego Zdjęcia Polski”. Uporządkowane i odpowied
nio oznakowane (numerem katalogu i nazwą miejscowości skąd pochodzą) są obecnie łatwo i w pełni 
dostępne dla każdego badacza, zajmującego się archeologią Pomorza Środkowego.

POPULARYZACJA ARCHEOLOGII

Oprócz badań naukowych, bardzo ważną formą działalności muzealnej, a już szczególnie Działu 
Archeologicznego była popularyzacja archeologii. Realizowano ją poprzez odczyty, prelekcje, poga
danki, sesje popularnonaukowe, informacje prasowe, radiowe, a później i telewizyjne.

Pracami oświatowymi w praktyce obejmowano teren całego województwa koszalińskiego w sta
rym (do 1975 r.) i nowym układzie administracyjnym. Pracą oświatową objęto różne środowiska i 
instytucje. Z ważniejszych wymienić należy szkoły, domy kultury, świetlice wiejskie, Kluby Państwo
wych Gospodarstw Rolnych, jednostki wojskowe, ośrodki wczasowe i inne. Archeolodzy koszaliń
scy przeprowadzili także cykl szkoleń w zakresie ochrony zabytków i archeologii dla nauczycieli na 
różnych organizowanych przez Kuratorium Oświaty kursach dokształcających. Ważnym zadaniem 
były też wykłady z zakresu archeologii dla słuchaczy Studium Nauczycielskiego w Kołobrzegu, pro
wadzone przez mgr. Mariana Sikorę przez kilka lat, a także zajęcia dla studentów historii WSP w 
Słupsku, prowadzone przez mgr. H. Janochę w 1968/1969 r. i mgr. I. Skrzypka w 1987/1988 roku.

Do ważnej akcji popularyzatorskiej należy zaliczyć zajęcia z zakresu archeologii, przeprowadzo
ne przez mgr. H. Janochę, mgr. M. Sikorę i A. Stafińskiego dla instruktorów harcerstwa z całej Pol
ski, zgromadzonych na tzw. Centralnej Akcji Szkoleniowej w rejonie lasów złocienieckich w 1958 
roku. W prowadzonych zajęciach ochrona zabytków i popularyzacja archeologii miały poczesne 
miejsce.

W działalności oświatowej ochrona zabytków archeologicznych i zabezpieczenie dóbr kultury 
zawsze odgrywały dużą rolę. W tą pracę muzeum i Dział Archeologiczny włączały się różnymi spo
sobami. Rozwinięciu tej akcji sprzyjała stała i systematyczna współpraca z Wojewódzkim Konserwa
torem Zabytków, z muzeami województwa koszalińskiego z Komisją Społecznej Opieki nad Zabyt
kami przy ZO PTTK, z Polskim Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym w Koszalinie 
i Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym. Szczególne miejsce odgrywały tu szkolenia 
i seminaria dla społecznych opiekunów zabytków, połączone z dorocznymi zjazdami w różnych miej
scowościach Pomorza Środkowego i zwiedzaniem obiektów zabytkowych. Dzięki tego typu akcjom 
oraz prowadzonemu instruktażowi, szereg obiektów i zabytków zostało uratowanych od zniszcze
nia, a niektóre z nich stały się przedmiotem prac badawczych.
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Zdj. 15. Fragment Rezerwatu Archeologicznego na Górze Chełmskiej. Fot. I. Łukjaniuk.

Do udanych form należy zaliczyć działalność popularyzatorską i oświatową, polegającą na bez
pośrednim prezentowaniu badanego wykopaliskowego zabytku, zorganizowanym grupom wyciecz
kowym czy nawet poszczególnym osobom. Ta forma popularyzacji miała zawsze duże znaczenie 
emocjonalne, wizualne, a tym samym i dydaktyczno-wychowawcze dla zwiedzających dany obiekt 
W trakcie prowadzonych badań wykopaliskowych młodzież szkolna, kuracjusze i wczasowicze, a także 
zorganizowane grupy wycieczkowe w miarę licznie odwiedzali tego typu obiekty, zapoznając się z 
ich dziejami. Do szczególnie odwiedzanych stanowisk archeologicznych należała Góra Chełmska 
k. Koszalina (dawny ośrodek kultu pogańskiego i chrześcijańskiego), gród i zamek w Starym Dra* 
sku (Drahimiu), Czaplinek (kościół Św. Trójcy), grodzisko i teren starego miasta w Słupsku, osada 
i zamek w Złotowie, a także szereg innych obiektów poddawanych pracom archeologicznym46. Oma
wiając działalność oświatową z zakresu archeologii należy jeszcze wspomnieć o lekcjach muzealnych,, 
gdzie na zorganizowanych wystawach młodzież szkolna w oparciu o prezentowane zabytki zapozna
wała się z najdawniejszymi dziejami Pomorza Środkowego, lub też wybranymi zagadnieniami z kul 
tury pradziejowej i wczesnohistorycznej mieszkańców tych ziem.

Ważnym czynnikiem w popularyzacji archeologii i ochrony zabytków była bardzo dobra współ 
praca z prasą, zwłaszcza miejscową „Glos Pomorza”, „Glos Koszaliński”, IKP, „Pobrzeże”), dla której 
pisali sami archeolodzy, bądź też udzielali dziennikarzom odpowiednich informacji o tematach ar
cheologicznych. Dużą rolę w popularyzacji archeologii odegrało też Polskie Radio w Koszalinie, które 
począwszy od połowy lat 50. informowało o wszystkich ważniejszych wydarzeniach archeolo
gicznych.

W ciągu ostatnich lat także telewizja koszalińska i szczecińska wiele razy prezentowała w swo
ich programach tematykę archeologiczną i muzealną. Przedmiotem tych prezentacji były ważniej 
sze i ciekawsze obiekty archeologiczne jak np. wspomniana już Góra Chełmska - Sbiekt dawnych 
kultów pogańskich, a następnie Sanktuarium Maryjne, grobowce kamienne tzw. illegality z Borko
wa, zamek i gród w Starym Drawsku, rezerwat archeologiczny” Kręgi kamienne w Grzybnicy’, 
a także ekspozycje muzealne.
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Tematyka wygłaszanych odczytów i prelekcji w ciągu omawianych czasów była bardzo zróżni
cowana, chociaż w głównej mierze dotyczyła prahistorii ziem Pomorza Środkowego. Trudno tu oczy
wiście wymienić wszystkie tematy wygłaszanych prelekcji, pogadanek i odczytów. Stąd też ograni
czymy się tylko do wymienienia kilka wiodących tematów jak np.: Pradzieje Pomorza Środkowego; 
Pogranicze wielkopolsko-pomorskie we wczesnym średniowieczu; Miejsca kultu pogańskiego na 
Pomorzu; Najstarsi mieszkańcy Pomorza Środkowego; Rola Kołobrzegu we wczesnym średniowie
czu; Kultura łużycka i pomorska; Pomorze Środkowe u schyłku starożytności; Sztuka pradziejowa; 
Początki miast na Pomorzu Środkowym; Wierzenia i obrzędy pogrzebowe w pradziejach; Rola bursz
tynu w pradziejach; Zamki Pomorza Środkowego; Rola Bałtyku w pradziejach; Goci na południowym 
wybrzeżu Bałtyku i inne wybrane według potrzeb tematy z zakresu archeologii i wczesnej historii 
Pomorza Środkowego.

WYSTAWIENNICTWO ARCHEOLOGICZNE

W popularyzacji archeologii i ochrony zabytków najbardziej przemawiającą formą dla widza były 
organizowane przez muzeum i współpracujące z nim instytucje i stowarzyszenia-wystawy, które po
przez oryginalne zabytki, odpowiednio wyeksponowane informowały w sposób najbardziej zrozumiały 
o przeszłości historycznej, względnie o wybranych problemach kulturowych dawnych społeczności 
Pomorza. Tym zagadnieniem i tym problemom były podporządkowane zarówno stale jak i czasowe 
ekspozycje w muzeum w Koszalinie. Ze stałych ekspozycji archeologicznych, zrealizowanych przy 
udziale muzeum w Koszalinie (archeologów koszalińskich) wymienić należy: „Pradzieje Ziemi Szcze
cineckiej” w muzeum w Szczecinku; „Pradzieje Ziemi Wałeckiej” w muzeum w Wałczu; „Pradzieje 
Ziemi Człuchowskiej” w muzeum w Człuchowie; „Pradzieje Ziemi Złotowskiej” w muzeum w Złoto
wie oraz wprowadzenia archeologiczne do ekspozycji historycznych w Słupsku, Koszalinie, Koło
brzegu, Człuchowie i Złotowie. Wykaz tych wystaw prezentujemy w załączonym ujęciu tabelarycz
nym.

Zdj. 16. Mgr I. Skrzypek - starszy kustosz na wystawie p.t. „40 lat badań archeologicznych na Pomorzu Środ
kowym” w 1987 roku. Fot. I. Łukjaniuk.
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Zdj. 17. Fragment wy
stawy archeologicznej pi 
„Dzieje regionu koszaliń
skiego w muzeum w Kosza
linie”. Fot. F. Lachowicz.

Prócz wystaw stałych muzeum we współpracy z WKZA, PTAiN, PTTK, TRZZ a także niektóry
mi wydziałami kultury ówczesnych Rad Powiatowych przygotowało kilkanaście wystaw czasowych 
i oświatowych prezentowanych następnie w różnych miejscowościach Pomorza Środkowego, zwłasz
cza w siedzibach dawnych powiatów i mniejszych miasteczkach. Wystawy te posiadające odpowied
ni dobór eksponatów, ciekawą i estetycznie wykonaną oprawę plastyczną, proste rozwiązanie kon
strukcyjne mogły być eksponowane w różnych pomieszczeniach np. salach klubowych, na koryta
rzach szkolnych, czytelniach i Domach Kultury. Tematyka tych wystaw była zróżnicowana, ale pra
wie zawsze poświęcona problemom archeologii, ochrony zabytków historycznych lub wybranym 
zagadnieniom tematycznym jak np.: Gród i zamek w Starym Drawsku; Kultura pomorska; Cerami
ka w pradziejach, czy dorobkowi archeologicznemu w poszczególnych okresach.

Z pośród wystaw czasowych na szczególną uwagę zasługuje ekspozycja zorganizowana na Dni 
Kultury Polskiej, obchodzone w 1982 r. w byłej NRD. Ekspozycja ta pt. „35 lat badań archeologicz
nych na Pomorzu Środkowym” eksponowana była w Neubrandenburgu, mieście współpracującym 
wówczas z Koszalinem. Wystawa ta cieszyła się dużą frekwencją zwiedzających, a po powrocie była 
eksponowana w salach muzeum w Koszalinie oraz kilku miejscowościach województwa koszalińskie 
go. Z wystawą związane było wydawnictwo pt. „Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym', 
autorstwa H. Janochy i F. Lachowicza. Wspomnieć jeszcze należy o kilku mniejszych wystawkach
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archeologicznych, zorganizowanych przez archeologów muzeum w Koszalinie dla Izb Szkolnych jako 
pomoce dydaktyczne przy nauczaniu historii regionu, między innymi w Koszalinie, Biesiekierzu, 
Mścicach i innych.

Zdj. 19. Na otwarciu wystawy w muzeum w Koszalinie p.t. „Badania archeologiczne w okolicach Neubranden- 
burga, zorganizowanej przez muzeum w Neubrandenburgu w 1989 r. (mgr H. Janocha, dyrektor mgr J. Bastrzyk 
i dyrektor muzeum w Neubrandenburgu). Fot F. Lachowicz.

Zdj. 18. Fragment wystawy p.t. „Gród i zamek w Starym Drawsku” w muzeum w Koszalinie. Fot E. Strzemiecka.
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Bardzo ważnym kierunkiem działania muzeum w zakresie popularyzowania archeologii było 
sprowadzanie wystaw czasowych o bardzo zróżnicowanej problematyce archeologicznej ogólnopol
skiej, europejskiej, a nawet światowej. I tak w 1964/1965 r. prezentowana była wystawa pt „Polskie 
badania archeologiczne na Bliskim Wschodzie i w Basenie Morza Czarnego - Egipt, Syria, Krym 
„ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Następną była wystawa pt. „Grody Słowiańskie w 
Meklemburgii” zorganizowana przez Museum Für Deutsche Geschichte w Berlinie i Museum Für i 
Ur - und Frühgeschichte w Schwerinie.

Znacznie szerszy zakres wystaw czasowych o tematyce archeologicznej lub do niej zbliżonej byl 
realizowany w latach 1972-1975, tj. po utworzeniu w Koszalinie samodzielnej placówki muzealnej o I 
nazwie Muzeum Archeologiczno-Historyczne i objęciu dyrekcji przez archeologa mgr. Franciszka I 
Lachowicza. W tym okresie sprowadzono szereg wystaw poświęconych takim problemom jak: Kul i 
tura Peru; Kultura Meksyku; Kultura Indii; Kultura Japonii; Cypr starożytny; Badania archeolog» J 
ne w Novae w Bułgarii; Historia hutnictwa żelaza w Polsce, a nawet Archeologia w malarstwie i gra
fice. Pod koniec lat 80. i na początku 90. prezentowane były takie wystawy jak: „Badania archeolo- i 
giczne w okolicach Neubrandenburga”, zorganizowane przez muzeum w Neubrandenburgu; „Popiel [ 
nice twarzowe” przez muzeum w Bydgoszczy oraz Jaćwierz i Litwa w starożytności i we wczesnym I 
średniowieczu” przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Szczegółowy wykaz tych 
wystaw zamieszczamy w załączonym wykazie-zestawieniu.

Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć, że zabytki archeologiczne, zgromadzone w muzeum | 
w Koszalinie były użyczane i prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych. W kraju eks
ponowano je w muzeum w Słupsku, Lęborku, Gdańsku, Kołobrzegu, Szczecinku, Złotowie, Wałczu, [ 
Warszawie i Opolu, a za granicą w Niemczech.

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, SZKOLENIA

Ważną formą działalności muzeum w zakresie archeologii była organizacja różnego rodzaju spo
tkań z zakresu działalności naukowej, popularnonaukowej i szkoleniowej. Tego typu spotkania były 
najczęściej organizowane we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Archeologia [ 
nych i Polskim Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym w Koszalinie.

Inną formą tego typu działalności było uczestnictwo pracowników muzeum (archeologów) w 
sesjach naukowych, konferencjach naradach i szkoleniach organizowanych przez inne ośrodki na
ukowe oraz stowarzyszenia naukowe i regionalne. Na przestrzeni omawianych lat udział koszaliń
skich archeologów był tak znaczny, że nie sposób ich tu wymienić. Można tylko dodać, że archeolo
dzy koszalińscy byli uczestnikami prawie wszystkich sesji naukowych i zjazdów, organizowanych [ 
corocznie przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Podobnie częsty byl ich 
udział w zjazdach i sesjach naukowych, organizowanych przez IHKM PAN (obecny Instytut Arche
ologii i Etnologii PAN). Byli uczestnikami sesji naukowych, organizowanych przez Uniwersyteckie j 
Katedry Archeologii (Poznań, Toruń, Kraków, Warszawa, Lublin, Łódź). Uczestniczyli również w 
sesjach popularnonaukowych i naukowych, organizowanych przez muzea (Gdańsk, Szczecin, Poznań, 
Zieloną Górę, Białystok, Olsztyn, Rzeszów, Kraków, Lublin, Przemyśl i inne), a także przez różnego 
rodzaju stowarzyszenia regionalne.

Na spotkaniach tych archeolodzy koszalińscy wygłaszali referaty o problemach archeolologii Po
morza Środkowego. Dla przykładu można wymienić kilka tematów: Problemy neolityzacji Pomorza; 
Problemy kultury Ertebijille; Osada z VI tysiąclecia w Dąbkach (mgr J. Ilkiewicz); Dorobek badaw
czy nad kulturą pomorską na Pomorzu; Groby podkloszowe na cmentarzyskach kultury pomorskiej; 
Badania archeologiczne na Ziemiach Zachodnich; Badania na Ziemi Złotowskiej; Badania na zamku 
w Człuchowie (mgr I. Skrzypek); Kultura wielbarska na Ziemi Dobrzyńskiej; Ceramika kultury wie! 
barskiej na Ziemi Dobrzyńskiej; Wyniki dotychczasowych badań na cmentarzysku kurhanowym z 
okresu rzymskiego w Nowym Łowiczu na Pojezierzu Drawskim; Archeołogiczno-antropologiczne 
możliwości interpretacji wyników badań birytualnych cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich« 
przykładzie Nowego Łowicza (mgr K. Hahuła); Pomorze we wczesnym średniowieczu; Fałszerska
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mennica z XV wieku odkryta na zamku w Starym Drawsku; Pogranicze pomorsko-wielkopolskie we 
wczesnym średniowieczu i początkach średniowiecza; Koszalin przedlokacyjny w świetle archeolo
gii; Początki Darłowa w świetle archeologii; Góra Chełmska miejsce kultu pogańskiego i chrześci
jańskiego; Dorobek w zakresie badań archeologicznych na Pomorzu Środkowym (mgr H. Janocha); 
Pradzieje Pomorza Środkowego; Kultura Pomorska; Początki badań archeologicznych na Pomorzu 
Środkowym (mgr M. Sikora). Referaty te wygłaszano na sesjach naukowych poza Koszalinem.

Archeolodzy muzealni brali udział w szkoleniach i seminariach, na których wykładowcami byli 
wybitni fachowcy jak: prof, dr W. Kowalenko, prof. dr. K. Śląski, prof, dr F. Wokroj, prof, dr J. Bursz
ta, doc. dr B. Kostrzewski i inni. Sami pierwsze referaty wygłosili już w 1958 roku z okazji Dni Ko
szalina - mgr M. Sikora przedstawił zarys pradziejów Pomorza Środkowego, a mgr H. Janocha omówi! 
dzieje Pomorza Środkowego we wczesnym średniowieczu.

Pierwszą sesję naukową o zasięgu ogólnopolskim zorganizowało Polskie Towarzystwo Arche
ologiczne, muzeum w Koszalinie i Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych w 1964 
roku. Sesja ta związana była z XI Ogólnopolskim Zjazdem Delegatów Polskiego Towarzystwa Ar
cheologicznego. Na sesji tej, pierwszej w dziejach Koszalina, poświęconej archeologii Pomorza Środ
kowego referaty wygłosili: prof, dr Józef Kostrzewski - Prezes Towarzystwa; prof, dr Ryszard Kier- 
snowski; prof, dr Kazimierz Śląski; prof, dr Lech Leciejewicz, a z miejscowych archeologów mgr 
Marian Sikora; mgr Franciszek Lachowicz i mgr Henryk Janocha. Nadto z okazji Zjazdu ukazało się 
wydawnictwo popularnonaukowe pt. „Z pradziejów Pomorza Środkowego” autorstwa J. Kostrzew- 
skiego, K Siuchnińskiego, M. Sikory, E Lachowicza i H. Janochy.

W końcu 1972 r. zrodził się pomysł, wysunięty przez Oddział PTAiN w Szczecinie, organizacji 
corocznych spotkań archeologów Pomorza. Inicjatywa ta została przyjęta zarówno przez Oddział 
PTAiN w Koszalinie jak i Gdańsku. W ramach tego współdziałania w 1975 r. odbyły się „III Spotka
nia Archeologów Pomorza” w Koszalinie, którego współorganizatorem było także Muzeum Arche- 
ologiczno-Historyczne w Koszalinie. W spotkaniu tym wzięli udział archeolodzy z Gdańska, Szcze
cina, Torunia, Wrocławia, Warszawy, Malborka i Poznania, prezentując wyniki badań w pięciu wy
różnionych sekcjach problemowych. Z koszalińskich archeologów referaty wygłosili: mgr H. Jano
cha, mgr F. Lachowicz i mgr I. Skrzypek.

Do bardzo udanych i przez kilkanaście lat realizowanych form działalności szkoleniowej, nauko
wej i popularyzatorskiej należy zaliczyć organizowane przez muzeum i Oddział Polskiego Towarzy
stwa Archeologicznego i Numizmatycznego tzw. „Koszalińskie Wieczory Muzealne” - tradycyjnie 
organizowana w miesiącu listopadzie. Na tych spotkaniach począwszy od 1973 r. wybitni specjaliści 
z ośrodków naukowych i muzealnych prezentowali wybrane zagadnienia z zakresu archeologii, 
muzealnictwa i nauk pokrewnych. Wygłaszane prelekcje, odczyty i wykłady oraz referaty w znacz
nej części były bogato ilustrowane przezroczami i innymi materiałami poglądowymi. Spotkania te 
cieszyły się dużym zainteresowaniem sympatyków archeologii, numizmatyki i innych dyscyplin 
naukowych.

W1973 r. na I Koszalińskich Wieczorach Muzealnych wykładowcami byli: prof, dr hab. Jan Żak 
„Kontakty skandynawsko-słowiańskie w pradziejach”; dr Eugeniusz Cnotliwy „Białogard - wyniki 
badań archeologicznych na grodzisku”; dr Zbigniew Radacki „Znaczenie zabytków dla współczesnego 
człowieka i konsekwencje jego ingerencji w środowisku kulturowym oraz mgr Jerzy Piniński „Dzie
je pieniądza na Pomorzu”. Na II Wieczorach Muzealnych w 1974 r. referaty wygłosili: prof, dr hab. 
Władysław Filipowiak „Polskie badania archeologiczne w Afryce Zachodniej”; prof, dr hab. Andrzej 
Zbierski „Problem miast lokacyjnych na Pomorzu”; dr Ryszard Wołągiewicz „Pomorze w pierwszych 
wiekach naszej ery”; oraz dr Anatol Głupieniec „Pierwsze monety na ziemiach polskich”. Podczas 
III Wieczorów Muzealnych w 1975 r. zostały zaprezentowane następujące tematy: prof, dr hab. Ta
deusz Malinowski „Rola bursztynu w pradziejach”; prof, dr hab. Aleksander Posern-Zieliński „Za
gadka kontaktów prekolumbijskich Ameryki i Oceanii”; mgr Zofia Krzymuska-Fafius „Sztuka Po
morza Zachodniego w XIII-XVIII wieku”; oraz mgr Andrzej Bojanowski „Archeologiczne badania 
podwodne”. W 1976 r. na IV Wieczorach Muzealnych z zakresu archeologii zostały zaprezentowane 
dwa tematy: prof, dr hab. Lech Leciejewicz omówił „Polsko-włoskie badania nad początkami Wene
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cji”; a dr Włodzimierz Błaszczyk „Rezerwaty archeologiczne w Polsce”. Na V Wieczorach Muzeal
nych w 1977 r. z referatami wystąpili: prof, dr hab. Jerzy Olczak „Grody Pomorza Środkowego we 
wczesnym średniowieczu”; dr Henryk Knie „Pomorze we wczesnym średniowieczu”; oraz mgr Wła
dysław Garczyński „Słowianie na Bałtyku”. Nieco skromniejsze treściowo były VI Wieczory Muze
alne w 1978 r., na których dr Jerzy Szwej mówił o „Ochronie zabytków na Pomorzu Środkowym", a 
dr Artur Karp przygotował wykład „Ludzie i zabytki Indii”. Znacznie bogatsza była problematyka 
VII Wieczorów Muzealnych w 1979 r., a zaproszeni wykładowcy przedstawili następujące tematy: 
prof, dr hab. Aleksander Posern-Zieliński „Kultura Indian peruwiańskich dawniej i dziś”; dr Barbara 
Więcek - Badania nad nazewnictwem województwa koszalińskiego; mgr Marek Konopka - „Naj
nowsze odkrycia archeologiczne w Polsce i na świecie”; a inż. Marian Czerner „Latarnie morskie". 
Następne z kolei VIII Wieczory Muzealne w 1980 r. gościły trzech wykładowców, którzy mówili: prof, 
dr Andrzej Rzymkowski „O Poligonach archeologicznych”; dr Marek Gawęcki o „Tradycyjnej kultu
rze Afganistanu w procesie przemian”; a mgr Henryk Janocha o „Badaniach archeologicznych na 
Pomorzu Środkowym”. Na IX Wieczorach Muzealnych w 1981 r. zaprezentowane zostały tylko dwa 
tematy, a mianowicie: mgr Jacek Nowakowski „Sudan, kraj, jego mieszkańcy i historia", a mgr To
masz Bylicki mówił o „Dawnym i współczesnym kolekcjonerstwie numizmatycznym”. Z kolei X, już 
jubileuszowe Wieczory Muzealne w 1982 r. prawie w całości poświęcone były problematyce pomor
skiej i koszalińskiej. Prof, dr hab. Józef Spors przedstawił dwa tematy: „Wczesnośredniowieczne dzieje 
regionu kołobrzesko-białogardzko-koszalińskiego” oraz „Lokalizacja wczesnośredniowiecznego Ko
szalina”, a mgr Jerzy Piniński „Moneta pomorska”. W 1983 r. na XI Wieczorach Muzealnych wykła
dowcami byli: prof, dr hab. Tadeusz Wiślański „Życie w epoce kamienia na południowym wybrzeżu 
Bałtyku”; prof, dr hab. Zygmunt Boras „Książęta zachodniopomorscy” oraz prof, dr Franciszek Wo- 
krój (antropolog) „Człowiek w świecie”. Koszalińskie Wieczory muzealne z kolei XII, w 1984 r. 
miały następujących wykładowców: dr Ryszard Wolągiewicz omówił „Starożytny Rzym i Pompeje"; 
dr Hieronim Kroczyński mówił o „Zaślubinach Polski z Morzem, geneza, chronologia i zachowane 
pamiątki; a mgr Stanislaw Szpilewski przedstawił temat: „Ostatni Gryfici i ich pamiątki”. W związku 
z wprowadzeniem w 1985 r. tematów z innych dyscyplin naukowych na XIII Wieczorach Muzeal
nych z tradycyjnym profilem spotkań wiązał się tylko wykład mgr Mariana Pawlaczyka „Bałtyk wczo
raj i dziś”. Natomiast na XIV z kolei Wieczorach Muzealnych, w 1986 r., mgr Krystyna Zielińska- 
Rypniewska mówiła o „Dworach i pałacach Pomorza Środkowego”, a mgr Adam Muszyński przed
stawi! temat: Zbiory Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Koszalinie i ich wykorzystanie”. W 
1987 r. odbyły się ostatnie, XV Koszalińskie Wieczory Muzealne, na których referat wygłosiła mgr 
Irena Siwkowska pt. „Średniowieczne chrzcielnice kamienne w województwie koszalińskim”. Refe
rat oparty był w dużej mierze o dokonane odkrycia archeologiczne tego typu zabytków. Problema
tykę szkoleniową i naukową związaną z tą akcją prowadzoną przez 15 lat zakończono w 1987 r. za
mykając tym samym pewien etap szeroko rozwiniętej popularyzacji zabytków, archeologii i innych 
dziedzin naukowych, pokrewnych muzealnictwu i naukom humanistycznym.

Nową formę popularyzacji zbliżoną tematycznie do Koszalińskich Wieczorów Muzealnych, pod 
nazwą Koszalińskie Spotkania Muzealne rozpoczęto w 1985 roku. Spotkania te podobnie jak poprzed
nie, realizowane był przez muzeum i Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne w Ko
szalinie w miesiącach marzec-kwiecień danego roku. Ogółem odbyło się pięć tego typu spotkań. 
Zajęcia dydaktyczne na tych spotkaniach odbywały się zarówno w siedzibie muzeum jak i w terenie 
np. na Górze Chełmskiej.

Na I Spotkaniu w 1985 r. dr Jerzy Szwej omówi! „Muzealnictwo i ochronę zabytków na Pomorzu 
Środkowym w 40-leciu”; a mgr Henryk Janocha „Dorobek archeologii koszalińskiej w 40-leciu; Pod
czas II Spotkań w 1986 r. mgr inż. Roman Prądzyński przestawił „Problem ochrony zabytków w 
województwie koszalińskim”; z kolei na III Spotkaniach archeologia nie była reprezentowana. W1988 
r. na IV Spotkaniach Muzealnych przedstawiono następujące tematy: dr Jerzy Szwej „Zabytkowy 
zespół budowli muzealnych przy ul. Młyńskiej w Koszalinie”; mgr Barbara Mielniczuk „Zbiory nu
mizmatyczne Muzeum Okręgowego w Koszalinie”; a mgr Henryk Janocha „Rezerwat archeologicz
ny na Górze Chełmskiej”. Ostatnie V spotkanie z tego cyklu odbyło się w 1989 roku. Na tym spotka
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niu dr Volker Schmidt z muzeum w Neubrandenburgu, mówił o „Osadnictwie słowiańskim w okoli
cach Neubrandenburga „Wykład ten był połączony z otwarciem wystawy archeologicznej, zorgani
zowanej przez wspomniane muzeum pt. „Badania archeologiczne w okolicach Neubrandenburga”. 
Inż. Halina Piszczek przedstawiła wykład „Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty przyrody 
na terenie województwa koszalińskiego”; a mgr Stanisław Szpilewski omówił „Zabytki architektury 
województwa słupskiego”.

OPRACOWANIA, PUBLIKACJE, WYDAWNICTWA

Oprócz prac badawczych, wystawienniczych i popularyzatorskich, Dział Archeologiczny ma znacz
ne osiągnięcia w opracowaniach i publikowaniu problematyki archeologicznej w wydawnictwach 
muzeum w Koszalinie, w różnych publikacjach regionalnych, a także naukowych czasopismach kra
jowych. Wprawdzie sam Dział Archeologiczny nie był edytorem prac wydawniczych, ale z jego in
spiracji udało się zrealizować szereg wydawnictw i opracowań autorskich. Podkreślić należy, że ar
cheolodzy koszalińscy skupieni wokół muzeum, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeolo
gicznych, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz Koszalińskiego To
warzystwa Społeczno-kulturalnego w Koszalinie wywarli dość szeroki wpływ na tworzenie opraco
wań o tematyce archeologicznej oraz na sam proces wydawniczy. Podkreślając ten fakt można po
dać, że np. w roczniku muzealnym „Koszalińskie Zeszyty Muzealne" ponad 50% stanowią opracowa
nia o tematyce archeologicznej”.

Pierwsze wydawnictwa sięgają 1964 r„ kiedy to z okazji XI Zjazdu Delegatów PTA w Koszalinie 
wydano popularny zarys pradziejów Pomorza Środkowego pt. Z pradziejów Pomorza Środkowego. W 
tym też roku wydano obszerny przewodnik po stałej ekspozycji archeologicznej, autorstwa Mariana 
Sikory pt Pradzieje Pomorza Środkowego47.

Z wydawnictw Koszalińskiego Ośrodka Archeologicznego wymienić należy dwie pozycje firmo
wane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pt. „Sprawozdania z badań archeologicznych 
prowadzonych na terenie woj. koszalińskiego w 1966 oraz 1967-1968 roku”48.

Systematyczny rozwój akcji wydawniczej prowadzonej przez muzeum w Koszalinie rozpoczął się 
w 1970 roku. Ich przygotowywaniem zajmował się początkowo Dział Naukowo-0światowy, a następ
nie Dział Biblioteczno-Wydawniczy, kierowany przez mgr. Romualdę Lachowicz, pełniącą równocze
śnie obowiązki sekretarza redakcji. Od roku 1971 stałym organem wydawniczym muzeum w Ko
szalinie jest rocznik pt „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, których do 1996 r. ukazało się 20 tomów.

Z innych wydawnictw muzeum w Koszalinie wymienić należy: mgr. Franciszka Lachowicza Do
robek archeologii koszalińskiej w latach 1945-1970, wydany w 1973 r.; Problemy kultury pomorskiej, 
Koszalin 1979 r. (materiały z sesji naukowej na WSP w Słupsku); „Studia Archaeologica Pomerani- 
ca”, Koszalin 1974 (na 25-lecie pracy naukowej prof. dr. hab Jana Żaka); oraz „Studia i materiały do 
osadnictwa Pomorza Środkowego na przełomie ery”, Koszalin 1980.

Przez pewien czas wydawana była też przez muzeum w Koszalinie seria popularnońaukowa, głów
nie o tematyce archeologicznej. Zapoczątkowało ją opracowanie H. Janochy i F. Lachowicza „Śre
dniowieczna mennica w Starym Drawsku”, Koszalin 1973. Następne było opracowanie Danuty Pta- 
szyńskiej Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974. W 1977 r. wydano 
opracowane przez Ryszarda Wołągiewicza Kręgi kamienne w Grzybnicy, a w 1982 r. w opracowanie 
Eugeniusza Cnotliwego Białogard gród wczesnopolski. Natomiast w 1981 r. ukazały się dwa wydaw
nictwa: H. Janochy i F. Lachowicza Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym oraz opracowa
nie zbiorowe Koszalin dawniej i dziś (przewodnik po wystawach) z częścią archeologiczną „Zarys 
pradziejów Koszalina i jego okolic” autorstwa Ignacego Skrzypka.

W ramach współpracy, w serii wydawniczej „Biblioteka Słupska” tom 26, ukazała się praca zbio
rowa archeologów koszalińskich pt. Pradzieje Pomorza Środkowego Słupsk - Poznań 1975. Natomiast 
w 1992 r. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne w Koszalinie wspólnie 
z muzeum wydało opracowanie Krystyny Hałuły „Cmentarzysko Gotów w Grzybnicy”.
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Znaczny dorobek w zakresie publikowania materiałów archeologicznych mają archeolodzy ko j 
Szalińscy w wydawnictwach Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Koszalinie, I 
w jego organie popularnonaukowym „Zapiski Koszalińskie” ,9. Archeolodzy koszalińscy byli też współ I 
autorami opracowań do monografii powiatowych wydawanych przez KTSK pt. Dzieje Ziemi Bido- \ 
gardzkiej; Dzieje Ziemi Drawskiej; Dzieje Ziemi Miasteckiej: Dzieje Ziemi Szczecineckiej; Dzieje Ziemi 
Świdwińskiej i Dzieje Ziemi Złotowskiej50. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wydało rów- | 
nież publikację H. Janochy i F. Lachowicza Zamki Pomorza Środkowego. Koszalin 1990, oraz tychże j 
samych autorów Góra Chełmska miejsce dawnych kultów i Sanktuarium Maryjne. Koszalin 1991.

Wydawnictwem naukowym, w którym stosunkowo dużo publikowali koszalińscy archeolodzy! 1 
to już w 1956 r. to organ Muzeum Narodowego w Szczecinie (dawnego Muzeum Pomorza Zachód- I 
niego) pL „Materiały Zachodniopomorskie”. Prace ich publikowane są w różnych tomach (roczni- I 
kach) do chwili obecnej51.

Z innych publikacji opracowanych przez archeologów koszalińskich, a wydanych przez takie , 
wydawnictwa jak KAW czy Wydawnictwo Poznańskie wymienić należy: H. Janocha, F. Lachowicz,
D. Ptaszyńska, Gród i zamek w Starym Drawsku, Poznań 1972; H. Janocha, F. Lachowicz, Tuczno \ 
z dziejów zamku i miasta, Poznań 1981; H. Janocha, Lachowicz, Darłowo z dziejów miasta i zamku, i 
Szczecin 1989.

Prace swoje archeolodzy muzeum w Koszalinie publikują również w takich wydawnictwach jak: 
„Przegląd Archeologiczny”; „Wiadomości Archeologiczne”; „Z otchłani wieków”; „Rocznik Koszaliń- | 
ski"; „Koszalińskie Studia i Materiały”; „Pomorania Antiqua”; „Studia Gothica”; ,Akta Praehistorica I 
et Archaeologica”; „Archeologica” oraz w innych okazjonalnych publikacjach, wydawanych przez 
instytucje i stowarzyszenia92.

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI, MUZEAMI I STOWARZYSZENIAMI

Istotną rolę w realizacji archeologicznych badań naukowych, popularyzacji, wystawiennictwa! I 
publikacji odgrywały dobrze utrzymywane kontakty i współpraca z ośrodkami naukowymi, muzę- , 
ami i stowarzyszeniami, wojskiem a także wybitnymi specjalistami, różnych dyscyplin naukowych I 
w kraju i w miarę możliwości z zagranicą.

Począwszy od zatrudnienia się pierwszych archeologów w muzeum w Koszalinie, rozwinęła się ' 
bardzo dobra współpraca z Muzeum Narodowym w Szczecinie (dawnym Muzeum Pomorza Zachod
niego). Współpracy tej patronował prof, dr hab.: Władysław Filipowiak - dyrektor muzeum. W róż
nych okresach omawianego czasu istniała również dobra współpraca z Muzeum Archeologicznym | 
w Poznaniu (doc. dr B. Kostrzewski). W dużym zakresie realizowana była współpraca z Instytutem 
Archeologii UAM w Poznaniu, zwłaszcza w okresie działania Muzeum Archeologiczno-Historyczne- 
go w Koszalinie (prof, dr hab. Jan Żak; prof, dr hab. Jerzy Olczak, prof, dr hab. Dobrohna Jankow
ska, doc. dr hab. Kazimierz Siuchniński, dr Henryk Machajewski i inni). Bardzo owocne było współ 
działanie z Zakładem Antropologii UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu (prof, dr Franciszek Wokroj 
plus zespól). Realizowano współpracę z Instytutem Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu (prof 
Kazimierz Żurowski, dr Gerad Wilke). Dobrą współpracę należy odnotować z Instytutem Archeolo
gii i Etnologii PAN (dawny IHK PAN) we Wrocławiu (prof, dr hab. Lech Leciejewicz) i Poznaniu 
(prof, dr hab. Tadeusz Wiślański). Przez pewien czas ożywioną współpracę prowadzono z Instytu
tem Geografii UAM w Poznaniu (prof, dr hab. K. Tobolski plus zespól). Realizowana była współpra
ca z Akademią Rolniczą z Poznania, zwłaszcza w zakresie opracowań szczątków kostnych zwierząt 
oraz ości i łusek rybich (prof, dr Marian Sobociński i prof, dr Michał Iwaszkiewicz). Utrzymywano I 
kontakty z Wyższą Szkolą Pedagogiczną w Słupsku, z Instytutem Historii (prof, dr hab. Józef Spors 
i prof, dr hab. Tadeusz Malinowski) oraz Zakładem Antropologii (dr Franciszek Rożnowski).

Bieżącą stalą współpracę utrzymywano i realizowano z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
i Zabytków Archeologicznych (mgr. Franciszkiem Lachowiczem), a także Wojewódzkimi Konser
watorami Zabytków w Słupsku i Pile, oraz muzeami w Darłowie, Słupsku, Kołobrzegu, Szczednku, 
Człuchowie, Bytowie, Złotowie i Pile czy Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
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Bardzo dobrze układała się w całym omawianym okresie współpraca Działu Archeologicznego z 
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, stanowiąc wspólnie z 
muzeum i WKZA tzw. Koszaliński Ośrodek Archeologiczny, realizujący szereg różnego rodzaju prac 
archeologicznych. Równie dobra jest współpraca z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kultu
ralnym w Koszalinie, zwłaszcza w zakresie badań terenowych oraz wydawnictw popularnonauko
wych.

Z dużym powodzeniem kontynuowana była współpraca z Muzeum Okręgowym w Neubranden- 
burgu. W ramach tej współpracy archeolodzy muzeum w Koszalinie brali udział w badaniach wyko
paliskowych już w 1964 r. na wyspie Insel k. Neubrandenburga (mgr M. Sikora i Z. Drywa), a w 
1989 r. w badaniach na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Karstorf (mgr K. Hahuła i mgr I. 
Skrzypek). Współpraca ta nie ograniczała się tylko do badań wykopaliskowych, ale także konserwa
cji zabytków, wystaw i wymiany wydawnictw.

Omawiając zagadnienia współpracy wspomnieć jeszcze należy o wymianie wydawnictw muzeal
nych. Działalnością tą w muzeum w Koszalinie zajmował się Dział Wydawniczy i Biblioteka. Wy
dawnictwa naszego muzeum były wysyłane zarówno do placówek naukowych w kraju (Instytuty 
Archeologii i Etnologii PAN; Instytuty Archeologii Uniwersyteckie, muzea i inne instytucje). Z za
granicą taką wymianę prowadzono z Czechami, Słowacją, Niemcami i Węgrami, Danią i Szwecją53.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Zgromadzone zbiory archeologiczne oraz zebrane i opracowane dokumentacje naukowe i archi
walne pozwoliły nam na udostępnianie ich zainteresowanym pracownikom naukowym. Wypożyczo
ne przez Dział Archeologiczny zbiory były też prezentowane na wystawach stałych, a także czaso
wych. Eksponowano je na wystawach w muzeach w: Szczecinku, Złotowie, Człuchowie, Słupsku, 
Kołobrzegu. Wybrane okazy zabytków archeologicznych prezentowane były w Muzeum Archeolo
gicznym w Gdańsku, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, muzeach w Lęborku i 
Opolu.

Zabytki archeologiczne jako pomoce naukowe udostępniane były Instytutowi Historii Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Użyczano je także niektórym szkołom do gabinetów historycznych, 
a także Izbom Pamięci Historycznej.

Wybrane okazy zabytków z naszych zbiorów były prezentowane na wystawach zagranicznych, a 
mianowicie czasowej wystawie w Neubrandenburgu oraz przez Muzeum Okręgowe w Zamościu na 
wystawie „Skarby Wschodnich Gotów”, w Dolnej Saksonii (Bevern i innych miejscowościach).

Zbiory Działu Archeologicznego udostępniane były studentom piszącym prace magisterskie z 
Instytutów Archeologii UMK w Toruniu i UAM w Poznaniu (zbiory ze Starego Drawska, Przewłoki, 
Łupawy i Poganie), a w zakresie wybranych zagadnień kulturowych studentom z innych uczelni 
Lublina, Krakowa, Słupska. Ze zbiorów i dokumentacji naukowych i archiwalnych korzystali pracow
nicy naukowi z różnych ośrodków uniwersyteckich np. Poznania, Torunia, Lublina, Łodzi, Krako
wa, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Słupska, z naukowych ośrodków zagranicznych z Niemiec, Danii 
i Holandii5*.

UZUPEŁNIANIE WIEDZY, SZKOLENIA

W ramach uzupełniania wiedzy, szkolenia zawodowego i dokształcania na przestrzeni ponad 40 
lat pracownicy muzeum w Koszalinie (Działu Archeologicznego) odwiedzali ciekawsze badane obiek
ty zabytkowe na terenach Pomorza, Polski i za granicą. Poznawali także ciekawsze nowoczesne 
ekspozycje archeologiczne i inne w szeregu muzeów w kraju i poza jego granicami (np. w byłej 
NRD, byłej Czechosłowacji i byłym Związku Radzieckim). Uczestniczyli w całym szeregu konferen
cji naukowych, szkoleniowych, spotkaniach i sesjach naukowych organizowanych przez Instytut Ar
cheologii i Etnologii PAN (dawne IHKM PAN), archeologiczne Instytuty uniwersyteckie, Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną w Słupsku, PP Pracownie Konserwacji Zabytków, niektóre muzea w Polsce,
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a także stowarzyszenia takie jak polskie Towarzystwa Archeologiczne i Numizmatyczne, Stowarzy
szenie Naukowe Archeologów Polskich, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne oraz inne stowarzy
szenia działające w kraju i na Pomorzu, realizujące badania archeologiczne, propagujące archeolo
gię i muzealnictwo.

Podkreślenia wymaga również fakt, że to właśnie archeolodzy muzealni i służby konserwator 
skiej uczestniczyli bardzo aktywnie w pracach Komisji Społecznej Opieki nad Zabytkami przy Za
rządzie Okręgowym PTTK w Koszalinie. Oni byli też współorganizatorami w ramach własnych in
stytucji ponad 30 corocznych Zjazdów Społecznych Opiekunów Zabytków, przygotowując równocze
śnie szereg referatów, pogadanek, a także opracowań do wydawnictw popularnonaukowych (mgr 
M. Sikora, mgr I. Skrzypek, mgr H. Janocha i mgr F. Lachowicz)55.

W ramach podnoszenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych i naukowych mgr Ignacy Skrzy
pek ukończył w 1978/1979 r. Podyplomowe Studium z zakresu Muzealnictwa i Wystawiennictwa na 
Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, a mgr Henryk Janocha Podyplomowe Studium z Hi
storii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w 1990/1992 roku.

PRACOWNIA KONSERWATORSKA

Pracownia Konserwatorska służąca wyłącznie archeologii powstała w 1965 roku. Utworzono ją 
przy powstałym w wyniku reorganizacji muzealnictwa w Oddziale Archeologicznym Muzeum Po
morza Środkowego w Koszalinie. Powstała ona przy bardzo wydatnej pomocy Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Koszalinie. Od samego początku kierownictwo pracowni objął Zbigniew Dry- 
wa, który z niewielką tylko przerwą prowadził ją aż do przejścia na emeryturę w 1990 roku. Pra
cownia ta, początkowo wykonująca tylko prace nad zabytkami archeologicznymi, przekształciła się 
następnie w ogólnomuzealną Pracownię Konserwatorską. Począwszy od 1970 r. rozpoczęła prowa
dzenie konserwacji zabytków dla wszystkich działów merytorycznych muzeum w Koszalinie, a tak
że regionalnych muzeów województwa koszalińskiego56. W pracowni tej w początkowym okresie 
konserwacją zabytków zajmował się Zbigniew Drywa, natomiast wyklejaniem ceramiki Janina Kuja
wa, a następnie Weronika Bolińska. W czasach nowszych w Zespole Pracowni Konserwacji Zabyt
ków, renowacją zabytków archeologicznych i wyklejaniem ceramiki zajmują się mgr Leokadia Szyszko 
i Agata Durkiewicz. Natomiast zabytki ceramiczne z zakresu archeologii prezentowane na wysta
wach, wymagające estetycznego i artystycznego opracowania konserwuje Maria Mikita. Zabytki z 
metali szlachetnych, kolorowych, szkła i bursztynu wymagające przy konserwacji dużej precyzji i 
umiejętności manualnych przygotowuje Jarosław Skrobin z Pracowni Konserwatorskiej Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku.

RYSOWNIK

Pracami plastyczno-kreślarskimi już od 1959 r. w muzeum w Koszalinie zajmował się Zbigniew 
Holeczek. Po nim w 1963 r. rysunkiem, głównie dla archeologów zajął się Tadeusz Pawlak. Przez 
okres swej pracy w muzeum brał udział w kilku ekspedycjach wykopaliskowych (na zamku i gro
dzisku w Starym Drawsku, przy kościele Św. Trójcy w Czaplinku), podczas których prowadzi!bar
dzo dobrą dokumentację rysunkową, zwłaszcza barwną. Niezależnie od prac rysunkowych i kreślar
skich zajmował się także modelarstwem - rekonstrukcją obiektów archeologicznych, prezentowa
nych na wystawach. Po 1970 r., pracownia kreślarska została włączona organizacyjnie do Pracowni 
Konserwatorskiej. Do połowy lat 80. pracami kreślarsko-dokumentacyjnymi zajmowało się kolejno 
kilka osób m.in. Wanda Pytel, Bożena Adel późniejsza absolwentka archeologii, Barbara Bagińska 
W 1986 r. po wyremontowaniu zabytkowej kamienicy przy ul. Młyńskiej i przeniesieniu tam więk
szości działów merytorycznych, w tym Pracowni Konserwatorskiej, przy Dziale Archeologicznym 
utworzono stanowisko rysownika. Stanowisko to istnieje do chwili obecnej. Prowadzeniem dokumen
tacji rysunkowej zajmowała się Anna Sołochub, a w 1992 r. pracę tą przejęła i wykonuje do dziś Gra
żyna Bezowska.
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PRACE INTERWENCYJNO-KONSERWATORSKIE

Prace te, będące w kompetencjach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, 
od początku wspomagał Dział Archeologiczny muzeum. Przedmiotem wizytacji terenowych były 
obiekty zabytkowe zagrożone niszczeniem lub uszkodzeniem. Wizytowano miasta, w których pro
wadzono prace ziemne (Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Karlino, Białogard, Szczecinek, Połczyn Zdrój, 
Drawsko Pomorskie, Świdwin i Złotów) odbudowywane i remontowane obiekty zanikowe (Stare 
Drawsko, Tuczno, Darłowo, Słupsk, Połczyn Zdrój, Mirosławiec i inne), kościoły (Kołobrzeg, Cza
plinek, Karlino, Sucha Koszalińska, Bukowo Morskie i Koszalin). Wizytacje połączone z doraźnymi 
badaniami prowadzono na piaśnicach i wybierzyskach żwiru (Świdwinek, Barzowice, Mącznik, Mie- 
chęcino i innych), na terenach poddawanych pracom melioracyjnym (rejon Dębina - Rowy nad je
ziorem Gardno, a także na terenach Jamna - Łabusza nad jeziorem Jamno). Penetrowano także cią
gi wykopów pod rury gazociągowe (Wierzchowo - Szczecinek - Piła oraz Karlino - Białogard). Wi
zytowano rejony większych budów (elektrowni wodnej w Żydowie, Fabryki Płyt Pilśniowych w Kar
linie czy obszarów eksploatacji kredy jeziornej w Mielenku Drawskim). Szereg wymienionych tu 
stanowisk stało się następnie przedmiotem szczegółowych wieloletnich badań wykopaliskowych (np. 
Rejon Źydowa, stare miasto w Kołobrzegu, Koszalin, Białogard i inne).

INNE PRACE

W latach 1969-1975, z uwagi na niewielką ilość pomieszczeń jakimi dysponowało wówczas mu
zeum w Koszalinie powstał plan urządzenia części ekspozycji archeologicznej tzw. „Lapidarium Ar
cheologicznego”, na wolnym powietrzu, obok budynku muzealnego przy obecnej ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego 53. Prace nad realizacją tego projektu przypadły na latach 1972-1975 tj. po utworzeniu 
w Koszalinie samodzielnej placówki muzealnej „Muzeum Archeologiczno-Historycznego”. Projekt 
ten przewidywał budowę pawilonu, przeznaczonego na magazyny powiększających się systematycznie 
zabytków archeologicznych, a frontowa jego ściana miała być przeznaczona na ilustracyjne (formą 
sgraffito) przedstawienie pewnych scen rodzajowych z życia społeczeństw pierwotnych i wczesno- 
historycznych. Zaś obok miały być wyeksponowane, przeniesione z terenu, obiekty archeologiczne 
jak np. grobowe skrzynie kamienne, kamienne kurhany i inne pojedyncze obiekty archeologiczne - 
głównie kamienne.

Z tego dużego w założeniach projektu „Lapidarium Archeologicznego” nie udało się zrealizować 
wielu rzeczy. W praktyce wyeksponowano, pozyskane z badań kamienne żarna nieckowate i rota
cyjne, trzy granitowe chrzcielnice gotyckie, grób skrzynkowy z płyt kamiennych pochodzący z cmen
tarzyska kultury pomorskiej w Poroście oraz płaskorzeźby bóstw pogańskich w tym kopię płasko
rzeźby bóstwa kamiennego znalezioną w Słupsku, z rysunkowym przedstawieniem postaci ludzkiej. 
Skromna ekspozycja plenerowa uzupełnia stalą wystawę archeologiczną pt. „Pradzieje Pomorza Środ
kowego” prezentowaną w budynku muzeum.

ZAKOŃCZENIE

Powyżej przedstawiliśmy w pewnym zarysie dorobek archeologii koszalińskiej w jej różnych 
aspektach. Jednym z nich jest na pewno to, że terytorium Pomorza Środkowego jeszcze do począt
ków lat 60. XX w. słabo rozpoznane, a może i zaniedbane archeologicznie, zostało włączone nieod
wracalnie w główny nurt studiów nad jego pradziejami. Postępujące badania, wzrastające systema
tycznie zbiory archeologiczne oraz różnego rodzaju i typu dokumentacje naukowe powodują stały 
wzrost bazy źródłowej, niezbędnej do najnowszych opracowań pradziejów Pomorza Środkowego, a 
w konsekwencji i pradziejów Polski.
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Zdj. 21. Pracownicy Działu Archeologicznego w 1997 roku (mgr J. Ilkiewicz, mgr H. Janocha, mgr I. Skrzypek, 
mgr H. Hahula). Fot. I. Łukjaniuk.

Zdj. 20. 35-iecie pracy w muzealnictwie starszego kustosza kierownika Działu Archeologii mgr Henryka Jano- 
chy (Z. Drywa, dr J. Szwej, mgr R. Lachowicz, mgr H. Janocha, J. Powroźnik, mgr I. Skrzypek). Fot. F. Lachowicz,
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Zdj. 23. Bengt Arne Person, dyrektor muzeum w Varbergu (Szwecja) i Edmund Nowak, działacz polonijny 
z mgr. Henrykiem Janochą na zamku w Starym Drawsku.
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Przypisy

1 F. J. Lachowicz, Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1964, MZP. Szczecin 1964, t X,s. 

137.
2 Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 1 I 1965 roku powołująca Muzeum Po

morza Środkowego w Słupsku i przekształcająca Muzeum w Koszalinie w Oddział Archeologiczny MPS.
3 Zgodnie z Zarządzeniem PWRN w Koszalinie pod koniec 1970 r. w strukturę organizacyjną Muzeum Pomorza 

Środkowego w Koszalinie został włączony Wojewódzki Konserwator d/s Zabytków Archeologicznych.
4 W 1976 r. decyzją Wojewody Koszalińskiego mgr Franciszek Lachowicz został powołany na stanowisko Kierowni

ka Biura Dokumentacji Zabytków przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.
5 Uchwałą nr 82/749/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, Muzeum Pomorza Środkowego 

w Koszalinie, zostaje przekształcone w autonomiczną placówkę specjalistyczną pod nazwą Muzeum Archeologiczno- 
Historyczne w Koszalinie.

6 Decyzją Wojewody Koszalińskiego nr 5/76 z dnia 15 I 1976 roku, Muzeum Archeologiczno-Historyczne zostało 
przekształcone w Muzeum Okręgowe w Koszalinie.

7 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945-1970 Koszalin 1973; Tenże, Badania archeologia- 
ne w województwie koszalińskim w latach 1945-1973, „Studia Archaeologica Pomeranica”, Koszalin 1974, s. 279- 
365; M. Sikora, Muzeum koszalińskie w latach 1947-1964, KZM. z. 1. Koszalin 1971, s. 5-29; tenże Dorobek arche
ologii w okresie XXAecia PRL w woj. koszalińskim, ZOW. R. XXXI, z. 2, 1965 r, s. 77-86; J. Janocha, Piętnaście lat 
działalności koszalińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, KZM. z. 1 Koszalin 1971, s. 174-192; 
H. Janocha, F. Lachowicz, Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym, Koszalin 1981; I. Skrzypek, Stan ba
dań archeologicznych nad kulturą pomorską na Pomorzu Zachodnim, „Problemy Kultury Pomorskiej", Koszalin 
1979, s. 193-207.

8 „Materiały Zachodniopomorskie”, organ wydawniczy Muzeum Narodowego w Szczecinie (dawniej Muzeum Po
morza Zachodniego w Szczecinie).

9 „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, organ wydawniczy Muzeum Okręgowego w Koszalinie (dawniej Muzeum Po
morza Środkowego w Koszalinie i Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Koszalinie).

10 Szczegółowo problem ten omawia F. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945-1970, Koszalin 
1973; tamże, szczegółowe wykazy, mapki, autorzy badań i opracowań; tenże Badania archeologiczne w wojewódz
twie koszalińskim w latach 1945-1973, szczególnie wykaz badanych stanowisk, s. 301-365, por. też dalszą litera
turę podaną w przypisie 7.

11 „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, począwszy od nr 4,1974 do nr 20, 1996, zwłaszcza w Sprawozdaniu z ochrony 
i konserwacji zabytków województwa koszalińskiego, oraz w Sprawozdaniach z działalności muzeum w Koszali
nie. Dane o prowadzonych badaniach znajdują się także w wydawanym corocznie „Informatorze Archeologicz
nym”.

12 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945-1970, s. 122 (opracowania M. Sikory).
13 H. Janocha, F. Lachowicz, Góra Chełmska miejsce dawnych kultów i sanktuarium Maryjne, Koszalin 1991; tamże, 

dalsza bogata literatura zamieszczona w przypisie 2, s. 61.
14 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945-1970; tenże, Badania archeologiczne w wojewódz

twie koszalińskim, s. 285-292, por. także wydawnictwa Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, seria arche
ologiczna.

15 H. Janocha, F. Lachowicz, Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym, Koszalin 1981, s. 22; także J. Dębów- 
ska, Wyniki badań archeologicznych w rejonie Dąbek, gmina Darłowo, w 1977 r, KZM nr 8 s. 3-15.

16 H. Janocha, F. Lachowicz, Góra Chełmska miejsce dawnych kultów i Sanktuarium Maryjne, Koszalin 1991.
17 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945-1970, s. 112, (opracowania) H. Janochy poz. 1969a, 

1970.
18 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej w latach 1945-1970, s. 92 i in.; H. Janocha, F. Lachowicz, Bada

nia archeologiczne, s. 53 i in.
19 F. J. Lachowicz, Badania archeologiczne w województwie koszalińskim, s. 298-300; tamże literatura w przypisach; 

tenże, Dorobek archeologii koszalińskiej, s. 92-106; tamże dalsza literatura w przypisach oraz mapka na s. 104.; H. 
Janocha, F. Lachowicz, Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym, s. 53-60 oraz informacje w Sprawozda
niach z działalności Muzeum w Koszalinie zamieszczane w KZM od z. 2 z 1973, a także opracowania autorskie.

20 Literatura jak w przypisie 19 oraz opracowania: H. Janocha, F. Lachowicz, D. Ptaszyńska, Gród i zamek w Starym 

Drawsku, Poznań 1972; H. Janocha, F. Lachowicz, Tuczno Z dziejów zamku i miasta, Poznań 1981; H. Janocha, F. 
Lachowicz, Darłowo z dziejów miasta i zamku Szczecin 1987; H. Janocha, F. Lachowicz, Zamki Pomorza Środko

wego, Koszalin. 1990.
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21 Badania na terenie przykościelnym w Bukowie Morskim są realizowane od 1995 roku.
22 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej... por. zamieszczoną tam literaturę w opracowaniu: H. Janocha, 

s. 110 i in., M. Sikora, s. 122 i in., I. Skrzypek, s. 125; także materiały archiwalne dotąd niepublikowane.
23 H. Janocha, Archeologiczne rewelacje ze Słupska, „Zapiski Koszalińskie”, 1964, z. 2/18, s. 50-58.
24 H. Janocha, Wzgórze Świątki k. Szczecinka, Zapiski Koszalińskie, Koszalin 1960 r., s. 14-26; F. Wokroj, Szkielety 

średniowieczne ze Szczecinka, „Przegląd Antropologiczny”, t. XXVII, Poznań, 1961, s. 217-245.
25 F. Wokroj, Antropologiczna analiza szczątków kostnych z średniowiecznego cmentarzyska Góra Chełmska, MZP, t. 

XVIII, Szczecin, 1972, s. 273-304; I. Skrzypek, Archeolodzy w Czaplinku, „Zapiski Koszalińskie”, z. 3/27, Koszalin, 
1966.

26 H. Janocha, F. Lachowicz, Tuczno z dziejów zamku i miasta, Poznań 1981.
27 H. Janocha, F. Lachowicz, D. Ptaszyńska, Gród i zamek w Starym Drawsku, Poznań 1972.
28 F J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej... s. 102 oraz wykaz literatury s. 123, M. Sikora, poz. 1966 g.
291. Skrzypek, Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie zespołu pokrzyżackiego w Człuchowie w 1965 r, 

MZP. t. XI, Szczecin, 1965, s. 515 in.
30 H. Janocha, I. Skrzypek, Z badań archeologicznych nad początkami Zlotowa, KZM, z.1/16, Koszalin 1986, s. 27-50.
31 H. Janocha, Archeologiczne badania powierzchniowe i sondażowe na wyspie Bielawie (stn. 4) w Starym Drawsku 

pow. Szczecinek (w); Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie woj. koszalińskiego w la
tach 1967-1968, Koszalin, 1969, s. 54-61 oraz M.Sikora „Informator Archeologiczny”, 1970.

32 Wyniki badań archeologicznych uwzględniono przy odbudowie i remoncie zamku w Tucznie, Darłowie, Połczy
nie Zdroju, Świdwinie, czy obiektu sakralnego na Górze Chełmskiej. Z opracowań przykładowo wymienić moż
na: H. Janocha, F. Lachowicz, D. Ptaszyńska, Gród i zamek w Starym Drawsku: H. Janocha, F. Lachowicz, Tucz
no z dziejów zamku i miasta; H. Janocha, F. Lachowicz, Darłowo z dziejów zamku i miasta; H. Janocha. F. Lacho
wicz, Zamki Pomorza Środkowego.

33 J. Piniński, Wczesnośredniowieczny skarb monet z Mosin pow. Człuchów, MZP, t. XVII, Szczecin, 1971, s. 135-163; 
Z. Grężlikowski, Skarb monet osiemnastowiecznych z Białego Boru, pow. Miastko, KZM, z. 3, Koszalin, 1973, s. 
304-330; J. Piniński, Skarb monet srebrnych znaleziony w Głodzinie woj. Koszalin, KZM, z. 6, Koszalin, 1976, s. 
276-281; tenże Skarb monet z XVIII wieku z Dobla, gm. Tychowo, woj. Koszalin, KZM, z. 7, Koszalin, 1977, s. 137— 
143; H. Janocha, B. Miłosz, Skarb monet srebrnych zXV/XVI w odkryty w Dzierżęcinie, gm. Sianów, woj. Koszalin 

w 1979 roku, stan 4. KZM, z. 13 Koszalin, 1983, s. 61-94.
34 Informacje dotyczące znalezionych łodzi-dłubanek znajdują się w Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum 

Okręgowego w Koszalinie. Natomiast informacja o dłubance odkrytej na polderze, w Kazimierzu Pomorskim zo
stała zamieszczona przez R. Lachowiczowa, Łódź dłubanka z Kazimierza Pomorskiego pow. Koszalin, Sprawozda
nia z badań archeologicznych prowadzonych na terenie woj. koszalińskiego w latach 1967-1968, Koszalin 1969, s. 
239-240.

35 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej... s. 35, tamże: dalsza literatura w przypisach; K. Hahuła, Cmen
tarzysko z młodszej epoki brązu i okresu wpływów rzymskich w Nowym Łowiczu na Pojezierzu Drawskim, „Rocznik 
Koszaliński”, L 22, Koszalin 1990/1991; H. Janocha, Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku kultury wschod- 
niopomorskiej w Szczecinku na stanowisku 5, KZM, z. 5, Koszalin, 1975, s. 87-122, oraz materiały archiwalne dot. 
obiektów niepublikowanych w Dziale Archeologicznym Muzeum Okręgowego w Koszalinie.

36 F Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej... s. 29-44; I. Skrzypek, Stan badań nad kulturą pomorską na Po
morzu Zachodnim, „Problemy Kultury Pomorskiej”, Koszalin, 1978, s. 193-205 oraz wykaz stanowisk 206-207; 
tenże, Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury pomorskiej w Nowej Wiśniewce, gm. Zlotów, stan. 1, KZM, z. 8, 
Koszalin, 1978; tenże. Skarb ozdób halsztackich z Tatowa, gm. Biesiekierz, KZM, z. 10, Koszalin, 1980, s. 33 i in.; 
tenże Osada ludności kultury pomorskiej w Koszalinie, Stan 12, KZM z. 12, Koszalin, 1982, s. 13-36; tenże, Cmen
tarzysko ludności kultury pomorskiej w Poroście, stan 10, KZM, z. 13, Koszalin, 1983, s. 13-22; tenże, Zespół osad

niczy ludności kultury pomorskiej w Klukowie, cz. I, cmentarzysko, KZM, z. 16, Koszalin, 1986, s. 3; i in. oraz część 

II-osada, KZM, z. 17, Koszalin, 1987, s. 3-46; tenże, Wyniki archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzo
nych w 1987 roku na cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej (stan 2,3) w Biernatcwe, gm. Czarne, woj., Słupsk, 

KZM, z. 18, Koszalin, 1990, s. 3-35; tenże, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Gwieździnie, gm. Rzeczeni

ca, woj. Słupsk, stan. 9, 52, 53, KZM, z. 20, Koszalin, 1996, s. 3-47.
371. Skrzypek, Archeologiczne badania ratowniczo-zabezpieczające na cmentarzysku w Karlinie, KZM, z. 3, Koszalin, 

1973, s. 70 i in.; F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej..., s. 57-66; tenże, Badania archeologizne..., s. 
291-294. Z badań najnowszych Muzeum w Koszalinie wymienić należy: K. Hahuła, Cmentarzysko kurhanowe z 
okresu wpływów rzymskich w Nowym Łowiczu, KZM, z. 18 Koszalin, 1980, s. 37-54; tejże Dalsze badania w Nowym 

Łowiczu, Kurhan 63, KZM, z. 19, Koszalin, 1992, s. 53-68.
38 F. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej... s. 24-29; tenże, Badania archeologiczne... s. 289 i in. oraz wydaw
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nictwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria archeologiczna dot. Pomorza; H. Janocha, F. Lacho
wicz, Bddania archeologiczne... s. 23.

39 F. J. Lachowicz, Badania archeologiczne... s. 288, przypis 3 i 4; Z. Bagniewski, Niektóre problemy chronologii me
zolitu Pomorza w świetle badań na Pojezierzu Kaszubskim, (w): Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów 
Pomorza; Szczecin, 1985, s. 36-43.

40 J. Ilkiewicz, Z badań nad kulturą typu Ertebfplle na Wybrzeżu Słowińskim (Dąbki, stanowisko 9) (w): Najnowsze 
kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza, Szczecin, 1985, s. 65-84; tejże, From Studies on Cultures of. the 
4-th Millenium B.C. in the Central Part of the Polish Coastal Area, „Przegląd Archeologiczny”, vol. 36,1989, s. 17 
i in.; tejże, Specjalistic Elaboration of the Materials from the Postmesolitic Settlement in Dąbki (site 9). Introduk
tion, „Przegląd Archeologiczny”, vol. 38, 1991, s. 17-18 oraz tamże, opracowania specjalistyczne s. 19-52, tejże, 
Osada z IV tysiąclecia p.n.e. w Dąbkach, gm. Darłowo, „Darłowskie Zeszyty Naukowe”, nr 4, Darłowo, 1993, s. 5-27.

41 F. J. Lachowicz, Dorobek archeologii koszalińskiej...; tenże, Badania archeologiczne w województwie koszaliń
skim...; H. Janocha i F. Lachowicz, Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym.

42 Koszalińskie Zeszyty Muzealne, zwłaszcza nr 2 do 6, Koszalin 1972-1976 (głównie w sprawozdaniach z działalno
ści muzeum w Koszalinie).

43 Ryszard Wołągiewicz, Kręgi kamienne w Grzybnicy. Koszalin, 1977; Eugeniusz Cnotliwy; Białogard gród wczesno- 
polski, Koszalin, 1982; H. Janocha, F. Lachowicz, D. Ptaszyńska, Gród i zamek w Starym Drawsku Poznań 1972; 
H. Janocha, F. Lachowicz, Tuczno z dziejów zamku i miasta, Poznań 1981; H. Janocha, F. Lachowicz, Darłowo z 
dziejów miasta i zamku; Szczecin 1987; H. Janocha, F. Lachowicz, Góra Chełmska miejsce dawnych kultów i Sank
tuarium Maryjne, Koszalin, 1991; H. Janocha, F. Lachowicz, Zamki Pomorza Środkowego, Koszalin 1990.

44 Dokumentacja archiwalna w Dziale Archeologicznym Muzeum Okręgowego dot. Jamna i podobna dla badań nad 
rzeką Chodel.

45 F. Lachowicz, J. Olczak, K Siuchniński, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Pobrzeżu i Pojezierzu wschodniopo- 
morskim, Poznań 1977.

46 Przytaczamy tu dane za okres 1947-1964 w opracowaniu M. Sikory, Muzeum w Koszalinie w latach 1947-1964, 
tabela na s. 17, oraz dane H. Janochy, Piętnaście lat działalności Koszalińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Archeologicznego, tabela na s. 186 (za lata 1958-1970), KZM, z. 1, Koszalin, 1971.

47 Praca zbiorowa pt. Z pradziejów Pomorza Środkowego Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna”, nr 13, red. 
wydawnictwa M. Sikora Warszawa-Koszalin 1964. M. Sikora, Pradzieje Pomorza Środkowego, Koszalin 1964.

48 Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w 1966, Koszalin, 
1967 r.; Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa koszalińskiego w latach 1967- 
1968, Koszalin 1969.

49 „Zapiski Koszalińskie” (wydawnictwo popularnonaukowe, PTH w Słupsku, następnie ZW Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Zachodnich, Koszalińskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Koszalinie, Oddziałów PTH woj. koszalińskie
go oraz Wydziału Kultury i Sztuki PWRN w Koszalinie, a od 1964 Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kultural
nego).

50 Ziemia Złotowska, Gdańsk 1969 (opr. pradziejów M. Sikora): Dzieje Ziemi Szczecineckiej, Poznań 1971 (opr. pra
dziejów H. Janocha i F. Lachowicza); Dzieje Ziemi Miasteckiej, Poznań 1971 (opr. pradziejów I. Skrzypek); Dzieje 
Ziemi Drawskiej, Poznań 1972 (opr. pradziejów H. Janocha i F. Lachowicz); Dzieje Ziemi Białogardzkiej, Poznań 
1972 (opr. pradziejów H. Janocha i F. Lachowicz); Dzieje Ziemi Bytowskiej, Poznań 1972 (opr. pradziejów F. La
chowicz); Dzieje Powiatu Świdwińskiego, Poznań 1973 (opr. pradziejów M. Sikora).

51 „Materiały Zachodniopomorskie”, Organ Muzeum Narodowego w Szczecinie wydawany od 1955 roku (tom I) do 
dziś (1996 rok).

52 Wymienić można: Zabytki Ziemi Koszalińskiej (Społeczna Opieka nad Zabytkami) wyd. ZO PTTK i WKZ Koszalin 
1974 i H. Hahuła, Cmentarzysko Gotów w Grzybnicy. W (TTAiN i Muzeum Dział Archeologiczny w Koszalinie), 
Koszalin 1992 r.; Informatory, Sprawozdania i badań i inne.

53 Szczegółowy wykaz prowadzonej wymiany wydawnictw z instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzi bi
blioteka Muzeum Okręgowego w Koszalinie.

54 Rejestr osób (naukowców) korzystających z zbiorów i dokumentacji archeologicznych znajduje się w archiwum 
Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Koszalinie.

55 Bardziej szczegółowe dane zawierają: Doroczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Koszalinie; Sprawozdania z działalności Muzeum w Koszalinie zamieszczane w KZM od nr 2,1973; a 
także wydawnictwa: Zabytki Ziemi Koszalińskiej - Społeczna opieka nad Zabytkami, Koszalin 1974; XXV lat Spo

łecznej Opieki nad Zabytkami województwa koszalińskiego, Koszalin 1979, oraz różne informatory poświęcone po
szczególnym dorocznym Zjazdom zwłaszcza od 1972 roku tj. od XVI Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków.

56 Z. Drawa, Pracownia Konserwatorska w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Koszalinie, KZM. z. 2.1972, s. 
178-191, oraz Sprawozdania z działalności muzeum w Koszalinie, zamieszczane w poszczególnych zeszytach KZM 
od nr 2 do nr 20.
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WYSTAWY
O TEMATYCE ARCHEOLOGICZNEJ ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM W KOSZALINIE

WIATACH 1950-1996

Stale wystawy archeologiczne:

1. „Z przeszłości Pomorza” z wstępem archeologicznym: Pradzieje Pomorza Środkowego, 1947 r.
(?).

2. „Pradzieje Pomorza Środkowego”, 1962 r. - autorzy: mgr H. Janocha i mgr M. Sikora; przewod
nik opracowany przez mgr. M. Sikorę.

3. „Pradzieje Pomorza Środkowego”, 1966 r. - autorzy: mgr H. Janocha i mgr M. Sikora.
4. „Pradzieje miasta i regionu koszalińskiego”, 1976 r. - wstęp do wystawy historycznej poświęco

nej dziejom Koszalina - autorzy: mgr H. Janocha i mgr I. Skrzypek (z przeróbkami i uzupełnie
niami w latach 1988/1989).

5. „Pradzieje Ziemi Słupskiej", 1962/1963 r. - autorzy: mgr H. Janocha i mgr B. Traczyk (muzeum 
Regionalne w Słupsku).

6. „Pradzieje Ziemi Złotowskiej”, 1963 r. - autorzy: mgr H. Janocha i mgr B. Traczyk (Muzeum w 
Złotowie).

7. „Pradzieje Ziemi Szczecineckiej”, 1956 r. - autorzy: mgr M. Sikora i doc. dr hab. K. Siuchniński 
oraz A Stafiński (Muzeum w Szczecinku).

8. „Pradzieje Ziemi Szczecineckiej”, 1973 r. - autorzy: mgr H. Janocha i mgr F. Lachowicz (Mu
zeum w Szczecinku).

9. „Pradzieje Ziemi Kołobrzeskiej”, 1970 r. - autor: mgr H. Janocha (w Kołobrzegu-Budzistowie).
10. „Pradzieje Ziemi Wałeckiej”, 1986 r. - autor: mgr H. Janocha (Muzeum w Wałczu); - przewod

nik opracowany przez H. Janochę i D. Szymańską.
11. „Pradzieje Ziemi Człuchowskiej”, 1965 r. - autor; I. Skrzypek (Muzeum w Człuchowie) - wstęp 

do historii miasta i regionu.
12. „Pradzieje Ziemi Człuchowskiej”, 1994 r. - autor: mgr I. Skrzypek (Muzeum w Człuchowie); in

formator opracowany przez I. Skrzypka.
13. „Pradzieje Ziemi Złotowskiej”, 1970 r. - autor: I. Skrzypek (Muzeum w Złotowie).
14. „Pradzieje Pomorza Środkowego”, 1994-1996 r. - autorzy: K. Hahuła, J. Ilkiewicz, H. Janocha i

I. Skrzypek (Muzeum Okręgowe w Koszalinie).
15. Rezerwat Archeologiczny „Góra Chełmska”, 1986/1987 r. - autor: H. Janocha (fragmenty wysta

wy sprzed 1990 r., wystawa planszowa - po 1990 roku z uwagi na inne przeznaczenie obiektu, 
została rozebrana).

Wystawy czasowe organizowane przez muzeum:

1. „10 lat badań archeologicznych na Pomorzu Środkowym”, 1964 r. - autor: F. Lachowicz (wysta
wa fotograficzna z okazji XI Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Arche
ologicznego - Koszalin).

2. „Zbiory numizmatyczne członków Oddziału PTAiN w Koszalinie”, 1972 r. - autorzy: zespół M. 
Okulicz, H. Janocha, B. Miłosz i inni.

3. Archeologia w malarstwie i grafice”, 1972 r. - autor: M. Sikora, informator opracowany przez 
M. Sikorę.

4. „30 lat badań archeologicznych w koszalińskiem”, 1964 r. - zespół autorski: H. Janocha, F. La
chowicz, M. Sikora, I. Skrzypek.

5. „Ozdoby, narzędzia i broń w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”, 1975 r. - autor: I. Skrzypek.
6. „Konserwatorstwo i ochrona zabytków na Pomorzu Środkowym w XXX-leciu”, 1976 r. - współu

dział: I. Skrzypek.
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7. „Na Ziemi Drawian", 1971 r. - współudział: H. Janocha; główny organizator; WKZ, F. Kaszyński I 
(ekspozycja w Starym Drawsku).

8. „35 lat badań archeologicznych na Pomorzu Środkowym”, 1980 r. - autorzy: H. Janocha, I. Skrzy
pek (ekspozycja w Neubrandenburgu); przewodnik opracowany przez H. Janochę i F. Lachowi | 
cza.

9. „Kultura Pomorska na Pomorzu Środkowym”, 1984 r. - autor: 1. Skrzypek (ekspozycja w Mu- j 
zeum w Pile).

10. „40 lat badań archeologicznych na Pomorzu Środkowym”, 1987 r. - autorzy: K. Hahula, H, Jano
cha, I. Skrzypek.

11. „Z ceramiką przez stulecia”, 1994 r. - autorzy: I. Skrzypek i A. Mosiewicz (ekspozycja w Biblio
tece Wojewódzkiej); informator opracowany przez A. Mosiewicz.

12. „Biżuteria z czasów cesarstwa rzymskiego na Pomorzu”, 1994 r. - autor: Krystyna Hahula (eks- ' 
pozycja Muzeum w Szczecinku).

13. „Kalisz Pomorski i okolice sprzed 2 tysięcy lat”, 1996 r. - autor: Krystyna Hahula (ekspozycja» 
Kaliszu Pomorskim).

14. „Zabytki architektury radzieckiego Tadżykistanu i Uzbekistanu”, 1975 r. - autor: F. Lachowicz, j

Wystawy czasowe sprowadzane do muzeum:

1. „Polskie badania archeologiczne na Bliskim Wschodzie i w Basenie Morza Czarnego", 1964 r. z 
Muzeum Narodowego w Warszawie; informator autorstwa W. Zdrojewskiej.

2. „Grody słowiańskie w Meklemburgii”, 1965 r. z Museum für Deutsche Geschichte w Berlinie, 
Museum für Ur-und Frühgeschichte w Schwerinie i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

3. „Wielkopolska przed X wiekami w świetle badań archeologicznych”, 1972 r. z Muzeum Arche
ologicznego w Poznaniu, eksponowana w Koszalinie i Karlinie.

4. „Wierzenia dawnych Słowian”, 1972 r. z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (uzupełniona 
zabytkami ze zbiorów własnych).

5. „Motywy archeologiczne w plastyce użytkowej”, 1972 r. z Muzeum Archeologicznego w Gdań
sku (uzupełniona zabytkami ze zbiorów własnych).

6. „Wyniki badań nad najstarszą osadą lewobrzeżnego Poznania”, 1973 r. z Muzeum Archeologicz
nego w Poznaniu.

7. „Polskie badania archeologiczne w Novae w Bułgarii”, 1973 r. z Muzeum Archeologicznego»i 
Poznaniu i Zakładu Historii Starożytnej UAM w Poznaniu.

8. „Obrona zachodniej granicy Polski w X-XI1 wieku”, 1973 r. z Muzeum Narodowego w Szczeci
nie.

9. „Sztuka Meksyku”, 1974 r., zorganizowana przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Meksyku» 
Warszawie i Ministerstwo Kultury i Sztuki, Biuro Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (wydano 
katalog wystawy).

10. „Historia hutnictwa żelaza w Polsce”, 1974 r. z Muzeum w Zabrzu.
11. „Cypr starożytny”, 1974 r. z Muzeum Narodowego w Warszawie.
12. „1000 lat monety polskiej”, 1967 r. z Narodowego Banku Polskiego w Warszawie (na Millenium 

Państwa Polskiego).
13. „Polsko-egipskie badania w świątyni królowej Hatszepsut”, 1975 r. ze zbiorów Muzeum Narodo

wego w Warszawie i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
14. „Kultura starożytnego Egiptu”, 1976 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
15. „Starożytne Peru”, 1976 r. ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
16. „Popielnice twarzowe”, 1990 r. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
17. „Badania archeologiczne w okolicach Neubrandenburga”, 1989 r. z Muzeum Okręgowego»' 

Neubrandenburgu.
18. Jaćwierz i Litwa w starożytności i we wczesnym średniowieczu”, 1993 r. z Państwowego Mu

zeum Archeologicznego w Warszawie (opracowano informator).
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Wystawy archeologiczne, oświatowe i objazdowe muzeum:

1. „Najdawniejsze dzieje Ziemi Koszalińskiej”, 1958 r. - autorzy: H. Janocha i M. Sikora.

2. „Z dziejów naszych przodków i ochrona zabytków”, 1958 r. - autor: M. Sikora.

3. Najdawniejsze dzieje Koszalina”, 1958 r. - autorzy: H. Janocha, M. Sikora.

4. „Chrońmy zabytki archeologiczne”, 1958 r. - autorzy: H. Janocha, M. Sikora.

5. „Najdawniejsze dzieje Pomorza Środkowego”, 1960 r. - autorzy: H. Janocha, M. Sikora.

6. „Zabytki Ziemi Złotowskiej”, 1961 r. - autor: H. Janocha.

7. „Zabytki Ziemi Bytowskiej”, 1962 r. - autor: H. Janocha.

8. „Archeologia w fotografii”, 1966 r. - autor: F. Lachowicz.

9. .Ziemia Wałecka w Pradziejach”, 1968 r. - autor: H. Janocha.

10. „Ochrona zabytków województwa koszalińskiego”, 1968 r. - zespół autorski (Muzeum i WKZA).

11. „Pradzieje Ziemi Koszalińskiej”, 1969 r. - autor: H. Janocha.

12. „Gród i zamek w Starym Drawsku”, 1974 r. - autor: H. Janocha.

13. „Kultura pomorska”, 1976 r. - autor I. Skrzypek.

14. „Z pradziejów”, 1977 r. - autor: I. Skrzypek (Biesiekierz).

15. „Ratownictwo śladów naszej przeszłości”, 1975 r. - autor: I. Skrzypek.

16. „Z pradziejów regionu”, 1977 r. - autor I. Skrzypek (Mielno).

17. „Zabytki województwa koszalińskiego”, 1974 r. - autorzy: H. Janocha, M. Sikora.

18. „Pradzieje Pomorza Środkowego”, 1978 r. - autorzy: H. Janocha, I. Skrzypek.

19. „Kręgi kamienne w Grzybnicy”, 1991 i 1996 r. - autorka K. Hahuła.

20. „Góra Chełmska i jej dzieje”, 1992 r. - autor: H. Janocha.



Wykaz
stanowisk archeologicznych badanych wykopaliskowo przez muzeum w Koszalinie i we współpracy 
(z WKZA, PTAiN, KTSK i Zakładem Antropologii UAM i UMK) w latach 1956-1996. Liczby porząd
kowe zestawienia odpowiadają numerom na załączonej mapce (rye. 1).

Lp. Miejscowość Województwo Charakter Chronologia Rok
i stanowisko stanowiska Kultura badań

1 2 3 4 5 6

1 Dęborogi 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1956
1962

2 Maryniec* 1 Piła cmentarzysko KPM 1956
1958

3 Koszalin Koszalin Stare Miasto SR-NOW 1956
1957, 1958 
1973, 1980 
1981, 1985 
1986, 1989 
1990, 1991

4 Koszalin Koszalin Zespół klasztorny 1968, 1970,
i zamkowy 1973, 1992- 

1996.
5 Koszalin 12 Koszalin osada KPM 1978
6 Koszalin Koszalin osada KPM 1990
7 Koszalin Koszalin osada KŁŻ 1994
8 Koszalin 59 Koszalin-Kawi Łęp osada WS 1996
9 Koszalin - 

Góra Chełmska 5 Koszalin miejsce kultu 
pogańskiego WS 1958-1962 

1986, 1990
miejsce kultu 
chrześcijańskiego 
cmentarzysko 
szkieletowe

SR 1991

10 Cewlino*2 Koszalin cmenarzysko KŁŻ 1958
11 Stara Wiśniewka iPiła cmentarzysko KPM 1956, 1957
12 Domaradz 1 Słupsk cmentarzysko KPM 1956-1958
13 Słupsk 3 Słupsk Stare Miasta SR 1959
14 Szczecinek Koszalin osada WS 1959

Świątki 4 klasztor august. SR
15 Kołobrzeg Koszalin kolegiata SR 1960-1963

cmentarzysko szkieletów e
16. Czernica 1 Słupsk osada KPL 1961-1962

cmentarzysko KPM
17. Darłowo* 14 Koszalin osada obron. WS 1961-1963

zamek SR 1965-1966
18. Tuczno 1 Piła zamek SR 1962-1966

1970-1974
19. Stare Drawsko 1 Koszalin grodzisko WS

zamek SR 1963-1967
20. Stare Drawsko la Koszalin podgrodzie WS

przedzamcze SR 1966
21. Stare Drawsko 2 Koszalin grodzisko WS 1964, 1967
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22. Stare Drawsko 4 Koszalin osada wielokulturowa EK;KPM 1968-1970
Wyspa Bielawa SR; NOW

23. Stare Drawsko 3 Koszalin osada SR 1970
24. Czaplinek 1, 2 Koszalin kościół-cmentarzysko

szkielet. SR 1965
Stare Miasto SR 1980, 1985

25. Kluczewo 1 Koszalin grodzisko WS/SR 1965
26. Machliny 1 Koszalin wzniesienie zamkowe SR 1966
27. Pile 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1965
28. Łubowo 5, 7, 8 Koszalin cmentarzyska KPM 1966
29. Łubowo 6 Koszalin osada KPM 1967-1968
30. Słupsk 3 Słupsk Stare Miasto SR 1959
31. Słupsk 1, la Słupsk grodzisko WS 1966-1967

podgrodzie WS 1963
32. Słupsk 35 Słupsk Młyn zamkowy SR, NOW 1967
33. Słupsk 36 Słupsk kościół Św. Mikołaja SR. NOW 1967
34. Człuchów* Słupsk zamek, przedzamcze,

fosy SR, NOW 1964-1965
35. Mosiny 1 Słupsk osada i skarb monet

srebrnych WS 1967
36. Tatów 2 Koszalin osada WS 1963
37. Kretomino Koszalin osada(?) OWR 1963
38. Tychowo 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1965
39. Nowe Bielice 1 Koszalin cmentarzysko i osada KŁŻ 1965
40. Biały Bór Koszalin skarb monet XVIII w. NOW 1966
41. Świdwinek 1 Koszalin cmentarzysko KŁŻ 1966
42. Warblino 1 Słupsk cmentarzysko KPM 1966
43. Dębnica

Kaszubska Słupsk cmentarzyska KPM 1966-1967
3, 4,7,9, osada WS 1970

44. Żelkowo 6, 8, 11 Słupsk cmentarzyska KPM 1967
7, 9, 10, 12 osady WS 1967

45. Żoruchowo, 8, 9 Słupsk osady KPM, WS 1967
46. Zgojewo 7, 8, 9 Słupsk cmentarzysko KPM 1967

osady WS
47. Malechowo

5, 6, 7, 8 Słupsk osady WS, SR 1967
48. Rzuszcze 3 Słupsk cmentarzysko KPM 1968
49. Strączno 1 Piła grodzisko WS 1968
50. Wiesiółka 1 Piła grodzisko WS 1969
51. Wiesiółka 3 Piła obiekt przemysłowy NOW 1969
52. Darłowo Koszalin Stare Miasto SR-NOW 1968, 1974
53. Błotnica 1 Koszalin osada WS 1969, 1970
54. Nowa

Wiśniewka 1 Piła cmentarzysko KPM 1970, 1971
55. Płonica 1 Słupsk cmentarzysko KPM 1970
56. Węgorzewo 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1971
57. Głomsk 1 Piła cmentarzysko KPM 1971
58. Łomczewo 2 Koszalin cmentarzysko KPM 1971
59. Szczecinek 5 Koszalin cmentarzysko KŁŻ 1966, 1967

1971, 1978
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60. Szczecinek Koszalin Stare Miasto SR, NOW 1979, 1980 
1996

61. Ugoszcz 1 Słupsk cmentarzysko KPM 1971
62. Pólczenko 1 Słupsk cmentarzysko KPM 1973
63. Dzierźęcino 3 Koszalin cmentarzysko KPM 1971
64. Dzierźęcino 4 Koszalin skarb monet SR/NOW 1979
65. Dzierźęcino 7 Koszalin osada wielok. M; N, WS

SR, KŁŻ
1993, 1966 
1986

66. Karlino 2 Koszalin cmentarzysko OPR 1972
67. Mierzym 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1973, 1974
68. Rosnowo 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1973
69. Kanin 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1973
70. Porost 2 Koszalin osada KPM, WS 1973
71. Porost 10 Koszalin cmentarzysko KPM 1980-1983
72. Dobie Koszalin skarb monet NOW 1973
73. Glodzino Koszalin skarb monet NOW 1973
74. Parnowo 1 Koszalin osada KŁŻ, KPM 1976
75. Zlotów 3 Piła osada obronna, zamek WS, SR 1974-1978
76. Złotów 7, 6 Pila osada i cmentarzysko KPM 1969, 1975
77. Złotów 9 Pila Stare Miasto SR 1975
78. Zalesie 3 Pila osada na wyspie WS, SR 1974
79. Zalesie 1 Pila cmentarzysko KPM 1974
80. Zalesie 2, 4 Piła osada wielokulturowe EK, WS, SR 1974
81. Górzna 10, 11 Piła osady wielokulturowe EK, KPM, Wl 51974
82. Potulice 1 Piła cmentarzysko KPM 1976
83. Dzierżążenko Pila cmentarzysko KPM 1975
84. Świdwin 2 Koszalin Stare Miasto SR 1993, 1975 

1985, 1986
85. Świdwin 3 Koszalin osada wielokulturowa N, KPM 1982
86. Dźwirzyno Koszalin osada obronna SR, NOW 1975-1986
87. Kołobrzeg* Koszalin Stare Miasto SR, NOW 1973-1985
88. Miechęcino Koszalin cmentarzysko KPM 1975, 1978
89. Bogucino 6 Koszalin cmentarzysko KPM 1980, 1983
90. Mącznik 2 Koszalin cmentarzysko KPM 1982-1984
91. Lykowo 2 Koszalin osada WS 1985
92. Sławno Słupsk Stare Miasto SR, NOW 1970
93. Czołpino 1 Słupsk cmentarzysko KPM 1975
94. Dąbki 5, 8, 9, LO Koszalin osady wielokulturowe M, N. 1977-1985

1987
95. Kretomino 1 Koszalin grodzisko WS 1977-1979
96. Złocieniec 4 Koszalin cmentarzysko KŁŻ 1978
97.
98.

Klukowo 2
Drawsko
Pomorskie

Piła

Koszalin

cmentarzysko, osada

Stare Miasto

KPM

SR-NOW

1977-1979

1979, 1995
99. Cisowo 3 

(rzeka Wieprza)
Koszalin łódź dłubanka WS(?) 1984, 1985

100. Wełdkówko 1 Koszalin cmentarzysko KPM 1980
101. Buszyno 22 Koszalin osada KŁŻ 1985
102. Karwice 1 Koszalin osada OWR 1985
103. Paprotki Koszalin osada OWR 1985
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104. Darłowo 2 Koszalin osada wielokulturowa OWR, WS 1985
105. Redlo 26 Koszalin cmentarzysko KPM 1985, 1986
106. Manowo 24 Koszalin cmentarzysko KPM 1986
107. Slonowice 7 Koszalin osada OL 1986
108. Półchleb Koszalin osada OWR 1986
109. Rydzewo 3 Koszalin osada OWR 1986
110. Biernatka - 

Olszanowo 1, 2, 2 Słupsk cmentarzyska KPM 1987, 1996
111. Łabusz Koszalin cmentarzysko KPM 1987
112. Nowy Łowicz 2 Koszalin cmentarzysko OWR, KŁŻ, 1988-1996
113. Jastrzębniki 1 Koszalin cmentarzysko WS 1988
114. Gwieździn

9, 52, 53 Słupsk cmentarzysko KPM 1988, 1990
115. Chałupy Koszalin łódź dłubanka ? 1989
116. Sławoborze 25 Koszalin cmentarzysko WS 1990
117. Palczewice 7 Koszalin cmentarzysko KPM 1990
118. Polanów 83 Koszalin cmentarzysko KPM 1990
119. Karlino Koszalin kościół SR

Św. Mikołaja NOW 1989-1991
120. Karlino Koszalin Stare Miasto SR, NOW 1995-1996
121. Białogard Koszalin Stare Miasto SR, NOW 1991-1996
122. Kłanino 1 Koszalin cmentarzysko KŁŻ 1991
123. Nowy Kraków 1 Koszalin cmentarzysko KPM, OWR 1991
124. Iwięcino 44 Koszalin osada KPM 1992
125. Brzeźno Koszalin osada produkcyjna SR, NOW 1992
126. Siemyśl 30 Koszalin osady KPM, OWR, 

WS 1993
127. Borzęcino Koszalin cmentarzysko ? 1993
128. Mielenko 

Drawskie 37 Koszalin osada WS 1993-1995
129. Będziechowo 26 Słupsk osada KPM 1993
130. Drzeżewo Słupsk osada KPM 1993
131. Nowy Chwalim 7 Koszalin osada KPL 1994-1996
132. Sucha

Koszalińska Koszalin kościół SR, NOW 1994
133. Bukowo Morskie Koszalin teren poklasztorny 

cestersów SR, NOW 1995, 1996
134. Połczyn Zdrój Koszalin Stare Miasto SR, NOW 1996
135. Wąsosz 9 Pila osada wielokulturowa M, EB. KPM 

OWR 1996

2*; 10* - badania kontynuował Wojewódzki Konserwator Zabytków archeologicznych w Koszalinie. 
16* - Po 1966 roku badania kontynuowała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PP PKZ w 

Szczecinie.
34* - Badania kontynuował Instytut Archeologii i Etnologii UMK Toruń
87* - Badania kontynuowała Pracownia Archeologiczna PP PKZ Warszawa okresowo PP PKZ Szcze

cin. Obecnie systematyczne badania na terenie Starego Miasta prowadzi Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Zespól Badawczy w Kołobrzegu.
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Wykaz stosowanych skrótów

AZP - Archeologiczne Zdjęcie Polski

EB - Epoka brązu

EK - Epoka kamienia

IHKM PAN - Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk

KŁŻ - Kultura łużycka

KPL - Kultura pucharów lejkowatych

KPM - Kultura pomorska

KTSK - Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

KZM - Koszalińskie Zeszyty Muzealne

M - Mezolit

MZP - Materiały Zachodniopomorskie

MPS - Muzeum Pomorza Środkowego

MPZ - Muzeum Pomorza Zachodniego

N - Neolit

NOW - Czasy nowożytne

OL - Okres lateński

OWR - Okres wpływów rzymskich

PKZ - Pracownie Konserwacji Zabytków

PTA - Polskie Towarzystwo Archeologiczne

PTAiN - Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne

PTH - Polskie Towarzystwo Historyczne

PWRN - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

SR - Czasy średniowieczne

WKZ - Wojewódzki Konserwator Zabytków

WKZA - Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych

WS - Okres wczesnośredniowieczny

UAM - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

UMK - Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

ZOPTTK - Zarząd Okręgowy Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego w Koszalinie

ZOW - Z Otchłani wieków
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Zusammenfassung

Die Archäologie im Kösliner Museum

Das Ansammeln von Altertümern im Kösliner Museum reicht bis in das Ende des 19. Jahrhun
derts und die Anfänge des 20. Jh. Nach 1945 wurde Köslin und dann Westpommern in das polni
sche Hoheitsgebiet einverleibt. Seit dieser Zeit hat eine neue Etappe in der Entwicklung des Mu
seumswesens und Archäologie begonnen. Seit 1956 engagieren sich im kösliner Museum die er
sten Archäologen. Gegründet wurde auch das Amt des Woiwodschaftskonservators zum Schutz der 
Altertümer. Es entsteht auch die Zweigstelle des Polnischen Archäologischen Vereins, wo sich die 
Archäologen und Liebhaber der Archäologie konzentrieren. Auf dieser Basis entsteht am Ausgang 
des Jahres 1959 das Kösliner Zentrum für Archäologie.

Das Engagement der Archäologen und die Entstehung des kösliner Zentrums hatte eine we
sentliche Bedeutung für den Beginn und weitere Entwicklung der Ausgrabungen, sowie für das 
Ansammeln der Relikte und die Ausstellungen von Sammlungen, wissenschaftliche Bearbeitungen 
und auch die Popularisierung der Archäologie.

In den ersten Nachkriegsjahren war der Bereich archäologischer Untersuchungen noch besche
idend. Jedoch seit 1959 erfolgten die systematischen, vielseitigen Untersuchungen. Insgesamt wur
den in der Zeit vom 1956-1996 über 135 archäologische Objekte aus unterschiedlichen Epochen 
der Urgeschichte Mittelpommerns untersucht.

Das Museum in Köslin als mitwirkende Institution im Rahmen des archäologischen Zentrums 
hat besonders grosse Errungenschaften in der Erforschung des Frühmittelalters, Mittelalters und 
teilweise auch der Gegenwart zu verzeichnen. Diesen Stand beeinflusste im grossen Ausmass die 
Teilnahme der Archäologie an den Feierlichkeiten des tausendjährigen Bestehens des polnischen 
Staates, sowie die Notwendigkeit von Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und 
Rekonstruktion der zerstörten durch den Krieg Altstädte, Schlösser, Kirchen und andere architek
tonische Denkmäler.

Die liste von untersuchten archäologischen und architektonischen Objekte welche das Museum 
realisierte, ist am Schluss mit einer Karte beigefügt. Zu den wichtigsten Objekten gehört der Gol
lenberg als heidnisches und später christliches Kultobjekt, die alten Burge in Stare Drawsko, Słupsk, 
Kretomino, Strączno, Wiesiólka, Błotnica und in anderen Ortschaften. Die Untersuchungen wur
den durchgefuhrt auf den sichergestellten oder aufgebauten Schlössern in: Stare Drawsko, Tucz
no, Darłowo, Człuchów, Mirosławiec und Złotów. Von anderen Objekten sind zu erwähnen: die Unter
suchungen an und in den Kirchen am Gollenberg, in Koszalin die Schlosskirche, der Dom in Koło
brzeg, die Kirche in Czaplinek, Słupsk, Bukowo Morskie und Karlino.

Aus anderen chronologischen Zeiten zu erwähnen sind die Untersuchungen an zahlreichen 
Begräbnisfeldern der pommerschen Kultur (Klukowo, Porost, Łubowo u.a.) und der Lausitzer Kul
tur (Szczecinek, Świdwinek, Nowy Łowicz u.a.), sowie die Siedlungen dieser Kulturen (Klukowo, 
Koszalin u.a.). Im Laufe der letzten Jahre wurden intensive Untersuchungen an der römischen Ka
iserzeit entwickelt, u.a. durch mehrjährige Forschungen auf dem Hügelgräberfeld in Nowy Łowicz 
und an der Steinzeit auf dem ausgedehnten Siedlungsobjekt aus dem Kreis der Erteb()>lle Kultur in 
Dąbki, sowie in Koszalin - Dzierżęcino und Nowy Chwalim. Zu erwähnen ist auch die Entdeckung 
einiger silbernen Münzschätze, sowie die Bergung aus den Flüssen und Seen der Einbaumboote.

Der Kreis von kösliner Archäologen hat auch Errungenschaften im Bereich der Feldforschun
gen auf geographisch-morphologisch ausgewählten Gebieten wie: am Jamund-See, Lubiatowo, Sta
re Drawsko, Gardno und an den Flüssen: Chociel und Głonia. Im Bereich der Feldforschungen haben 
die kösliner Archäologen eine besondere Teilnahme an den Arbeiten der archäologischen Aufnah
me Polens, deren Endergebnis bis zum Jahr 1996 die Untersuchung von 112 Fundplätze auf dem Gebiet 
der kösliner Woiwodschaft war. Verzeichnet wurden etwa 7000 entdeckter Fundstellen (Karte 2).

Ausser den Feldforschungen wichtig war die Ausweitung der archäologischen Wissenschaft. 
Diese Aktion war geführt durch Vorlesungen, Vorführungen illustriert mit interessanten Dias der
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Altertümer. Sehr besucht waren die Vorträte und archäologische Ausstellungen, Besuche der unser- 
suchten Objekte (Gollenberg). In dieser Hinsicht sehr wichtige Rolle spielten die einheimischen 
Massmedien.

Von anderen Verbreitungsformen sind zu erwähnen die Ausstellungen in Museen und Wände 
rausstellungen in verschiedenen Städten der Woiwodschaft. In der besprochenen Zeit wurden über 
67 archäologische Ausstellungen organisiert. Ihre Titel sind in der beigefügten Liste aufgeführt

Sehr wichtig in der Museumstätigkeit auf dem Gebiet der Archäologie waren die populärwis
senschaftlichen Treffen und Seminare. Zu erwähnen sind zwei unter dem Titel „Kösliner Museum
sabende” organisiert während 15 Jahre vom 1973 bis 1987. An diesen Treffen nahmen bedeutende 
Wissenschaftler aus anderen Museen und Zentren teil. Zu anderen Formen der Aktivitäten gehör
ten die „Kösliner Museumstreffen organisiert in den Jahren 1985-1989. Auch die kösliner Archäo
logen nahmen Teil an Tagungen und Seminare, organisiert in anderen Museen über die Archäolo
gie in Mittelpommern.

Ausser den erwähnten Tätigkeiten nimmt die Archäologische Abteilung teil an Veröffentlichung 
ihrer Arbeiten in regionalen und zentralen, wissenschaftlichen Zeitschriften. Die meisten Materia
lien veröffentlicht durch köslier Archäologen befinden sich in „Materiały Zachodniopomorskie", 
Organ des Nationalmuseums in Szczecin und „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” (Kösliner Museum
shefte), als Organ des Bezirksmuseums. Hier bilden die Betrachtungen regionaler Archäologen 50» 
des Inhaltes. Ihre Artikel befinden sich auch in folgenden Zeitschriften: „Przegląd Archeologicz
ny”, „Wiadomości Archeologiczne”, „Pomerania Antiqua”, „Rocznik Koszaliński”, „Z otchłani wieków" 
und in den Monographien der Städte. Von musealischen Veröffentlichungen ist zu erwähnen eine 
populärwissenschaftliche Reihe, u.a. F. Lachowicz, Errungenschaften der kösliner Archäologie in 
den Jahren 1945-1970 oder von R. Wołągiewicz, Die Steinkreise aus Grzybnica. Aus anderen Veröf
fentlichungen der Kösliner Kultur-Gesellschaft zu erwähnen ist die Arbeit von H. Janocha, 
F. Lachowicz, Zamki Pomorza Środkowego (Die Schlösser in Mittelpommern), oder „Góra Chełm
ska miejsce dawnych kultur i Sanktuarium Maryjne” (Gollenberg als Ort alter Kulturen und Maria- 
Heiligtum). Es gibt noch mehrere Veröffentlichungen einzelner Archäologen.

In der Sicherung und Dokumentierung von beweglichen Relikten gesammelt während der Aus
grabungen, sehr wichtige Rolle spielte die 1965 entstandene Konservierungswerkstat Archäologi
scher Funde. Eine wesentliche Rolle in der Durchführung der archäologischen Untersuchungen, 
Verbreitung und Veröffentlichung spielten die Kontakte und gute Zusammenarbeit mit wissenscha
ftlichen Zentren, Museen, Konservatoren und regionalen Gesellschaften, sowie mit hervorragen
den Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen. Die Kontakte bestehen mit dem Nationalmu
seum in Stettin, Archologischen Museen in Gdańsk und Poznań, mit dem Institut der Archologie 
und Ethnographie der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Poznań und Wroclaw mit dem 
Institut der Archäologie in Poznań und Toruń, sowie mit den Anthropologen dieser Universitäten 
und mit Höherere Pädagogischen Schule in Słupsk.

Neben der archäologischen Präsentation in eigenen Ausstellungen hat die Archäologische Ab
teilung seine Sammlungen in anderen Museen in Mittelpommern (Heimatmuseum in Złotów, Szcze
cinek, Wałcz) gezeigt. Die archäologischen Sammlungen wurden auch in anderen Dienststellen für 
didaktische Zwecke zugänglich gemacht (Museum in Neubrandenburg, Bevern - Niedersachsen). 
Die archäologischen Relikte waren auch den Studenten für ihre Magisterarbeit zur Verfügung ge
stellt.

Die Mitarbeiter der Archäologischen Abteilung nahmen teil an konservatorischen Inspektionen 
gefährdeter Bauten und haben sich in die Rettungsgrabungen eingeschaltet.

Es kann angenommen werden, dass infolge dargestellten Tätigkeiten der bis jetzt archäologisch 
schwach erkannten Gebiete Mittelpommerns wurden sie in die Hauptströmung der Untersuchun
gen über die Vorgeschichte eingeschaltet. Die fortschreitenden Untersuchungen und steigende 
Sammlungen der Funde tragen zur Vergrösserung von Quellen bei, die zur Erarbeitung der Urge
schichte Mittelpommerns unentbährlich sind.

Übersetzung: B. Frankiewicz
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KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

ARCHEOLOGIA

Jolanta Ilkiewicz
MUZEUM OKRĘGOWE W KOSZALINIE

WCZESNONEOLITYCZNY INWENTARZ ROGOWY I KOŚCIANY 
STANOWISKA DĄBKI 9, GMINA DARŁOWO

Stanowisko położone jest w pasie nizin nadmorskich (Pobrzeże Koszalińskie), nad jeziorem 
Bukowo (rye. 1), na granicy utworów mineralnych i organicznych, na krawędzi owalnej wyspy-ostań- 
ca, leżącej na NE od współczesnych brzegów jeziora.

Misa jeziora Bukowo i otaczające ją obniżenia, wypełnione obecnie bagnami i torfami, są pozo
stałością Pradoliny Pomorskiej, uformowanej w końcowych fazach ostatniego zlodowacenia (Klima
szewski 1978, 700-303, Kondracki 1980, 270-271).

Stanowisko badane było w latach 1978—1985 i wielokrotnie prezentowane, zarówno od strony 
archeologicznej (Ilkiewicz 1985, 1989, 1991, Kabaciński 1992, 1992a), jak i „przyrodniczej” (Iwasz
kiewicz 1985, Sobociński 1984, 1986, Alexandrowicz 1991, Bogaczewicz-Adamczyk 1991) i fizyko
chemicznej (Pazdur 1991, Wirska-Parachoniak 1991).

Kulturowo reprezentuje ono lokalną grupę protoneolityczną, związaną z późnoerteb<t>llskim krę
giem kulturowym, generalnie poprzedzającym pojawienie się w strefie nadmorskiej wczesnych ugru
powań kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko zaliczyć należy do osad brzegowych, zasiedlanych wielokrotnie bądź w sposób nie
przerwany wielosezonowo („osada-baza”). Świadczy o tym miąższość warstwy kulturowej (śmietni
sko przybrzeżne) w torfowisku, zachowanej w postaci 50-100 cm warstwy szczątków roślinnych i 
zwierzęcych, z węglami drzewnymi, ceramiką, wytworami krzemiennymi i z surowców organicznych 
(Ilkiewicz 1989). Ślady osadnictwa na mineralnej terasie wyspy występują natomiast w klasycznym 
układzie „bezkrzemienicowym” (ok. 8 tysięcy wytworów krzemiennych i nieliczny materiał ceramicz
ny- Ilkiewicz 1989, Kabaciński 1992).

Stanowisko okupowane było przez lokalną grupę protoneolityczną o miejscowej, postmaglemo- 
skiej genezie, której podstawą bytowania była eksploatacja mikroregionu (jezioro i jego najbliższa 
okolica, sporadycznie brzeg morski). Gospodarka mieszkańców przez cały czas istnienia osady nie 
uległa istotnym zmianom i oparta była głównie na rybołówstwie, myślistwie i zbieractwie, z pierwo
cinami chowu zwierząt.

Stanowisko datowane jest generalnie na drugą połowę atlantyckiego okresu klimatycznego (ba
dania paleobotaniczne oraz seria dat radiowęglowych) a w latach bezwzględnych (bez kalibracji) 
między 6250 a 5200 BP.

Osadnictwo przerwane zostało u schyłku okresu atlantyckiego, zapewne z powodu niekorzyst
nych zmian zachodzących wówczas w jeziorze, związanych z postępującym jego zarastaniem i za- 
torfianiem.

Zakładając względną jednoczasowosć odkładania się materiałów kulturowych i nawarstwiania 
osadów naturalnych (warstw geologiczno-geomorfologicznych) w jeziorze, wyróżniono stratygraficz
nie co najmniej 3 fazy osadnicze (Ilkiewicz 1989, Pazdur 1991), których podstawą datowania były 
próbki z ciągłych profili palinologicznych (dwie z gytii wapiennej i jedna z gytii roślinnej) oraz sie
dem próbek węgli drzewnych i fragmentów drewna (w tym fragment pnia - korzenia drzewa z dna 
zbiornika). Ze starszą (0 fazą osadniczą wiążemy materiały, które zalegały w gytii muszlowej. Fazę 
tę w przybliżeniu datować można 6200-5700 BP. Ze środkową (II) fazą wiążemy materiały z gytii 
roślinnej i bardzo dobrze rozłożonych torfów z domieszką muszli. Datować ją można w przybliżeniu 
5700-5400 BR Z fazą młodszą (III) związane są materiały występujące w torfie turzycowo-trzcino- 
wo-drzewnym. Datujemy ją ok. 5400-5200 BP.
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Rye. 1. Lokalizacja stanowiska.

Zgeneralizowaną stratygrafię warstwy kulturowej w torfowisku przedstawia tabela I.
Przedmioty z surowców organicznych stanowiły niewątpliwie główny składnik inwentarzy kul

tur pradziejowych, szczególnie tych najstarszych. Zachowują się do naszych czasów tylko w wyjąt
kowo sprzyjających okolicznościach, stąd rzadko bywają przedmiotem opracowań. Celem publikacji 
jest prezentacja nie tylko unikalnego zbioru narzędzi rogowych i kościanych wydobytych z torfowi
ska, ale też pólsurowca, półfabrykatów i charakterystycznych odpadów z ich produkcji, pozwalają
cych odtworzyć sposób ich wytwarzania.

W dziesięciu wykopach torfowych (rye. 1 i 2), o łącznej powierzchni 94 m2, odkryto kilka tysię
cy szczątków zwierzęcych, z których głównie kości ssaków stanowiły potencjalny surowiec do pro
dukcji narzędzi. Spośród prawie 900 kości ssaków co najmniej 82 (z porożem) noszą wyraźne ślady 
obróbki „rzemieślniczej” (ok. 10%). Do wyrobu narzędzia wykorzystano też jedną z 51 kości ptaków. 
Pod względem anatomicznym i gatunkowym materiał określany został przez prof. Mariana Sobo
cińskiego (Sobociński 1984, 1986 oraz archiwum Muzeum Okręgowego w Koszalinie).

W opracowaniu pominięto kości ze śladami łamania i rozbijania, ponieważ niemożliwe jest usta
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lenie, czy ślady te powstały przy dzieleniu i konsumpcji mięsa, czy podczas przygotowywania su
rowca do produkcji narzędzi. Oczywiste jest, że również z ułamków powstałych przy dzieleniu i/lub 
konsumpcji mogły być wykonywane narzędzia.

Tab. I. Zgeneralizowana stratygrafia wykopów torfowych (warstwy kulturowej). 
Daty C-14 bez kalibracji (BP).

odległość od 
krawędzi 

torfowiska
ok. 0-5 m ok. 5-10 m ok. 10-15 m

torf (1) (1)
C-14:

5265+60
5340+60
(węgieD

torf z muszlami (2)
(na pograniczu gytii)

gytia roślinna (3)
C-14:
5630+70 (gytia)
5680+60 (drewno)
5680+60 (węgieD

gytia muszlowa (4)
C-14:
5700+80 (gytia strop)
6230+60 gytia spąg)
6160+70 (drewno)

C-14:
5890+60 (węgieD

torf podstawowy (4a)
C-14:
6250+40 (drewno - pień 
drzewa z dna zbiornika)

Przedmiotem opracowania są 83 przedmioty z rogu i kości, pogrupowane w następujące katego
rie typologiczne:

I Topory
A - T-kształtne

II Ostrza
A - Harpuny
B - Ostrza wrzecionowate

III „Sztylety”
A-z kości łokciowych 
B - z kości długich

IV „Noże”
A - zakrzywione 
B - proste

V Szydła
A-o przekroju „ceowatym”
B - o przekroju kolisto-owalnym

VI Narzędzia do oddzielania miazdry od skóry
VII „Kliny”
VIII Półsurowiec, odpady produkcyjne i formy nieokreślone
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Zestawienie ilościowe poszczególnych kategorii typologicznych w ramach wykopów przedsta
wia tabela II, a w ramach warstw naturalnych torfowiska tabela III. Przy opisie każdego przedmiotu 
podany zostanie nr wykopu, w którym został odkryty, nr lokalizacyjny w wykopie (w nawiasie, po 
sygnaturze wykopu), nr ryciny (fotografii), określona zostanie warstwa naturalna (numery warstw 
jak w tabeli I). Charakterystykę metryczną najliczniejszej kategorii źródeł - toporów zawarto w ta
beli IV. Wymiary pozostałych przedmiotów zawarto w części opisowej. W opisie poszczególnych 
przedmiotów pominięto cechy wspólne dla danej kategorii, ograniczając się do podkreślenia indywi
dualnych cech okazu, bądź szczególnych śladów wykończenia i/lub zużycia.

•0.24

Ryc. 2. Rozplanowanie wykopów na stanowisku. 1 - wykop, 2 - punkty wierceń, 3 - granica torfowiska, A-E- 
grupy wykopów.
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Tab. II. Zestawienie ilościowe kategorii typologicznych w ramach wykopów.

Kategoria I 11 11 III III IV IV V V VI VII VIII

Lp. Wykop A A B A B A B A B A R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1/79 3 - - - - - - 1 2 - 2 2 10
2 1/80 - 1 1 1 - - - - - - - 1 4
3 1/81 3 - - - - - 1 1 1 - 1 5 12
4 11/81 5 - 2 - 1 1 - - - - - 9 18
5 III/81 5 - - 1 1 1 - - - 1 1 1 11
6 1/83 1 - 1 2
7 11/83 - - 1 1 - - - - 1 - 1 6 10
8 111/83 2 - - - - - - - - 1 1 3 7
9 1/85 3 - - 1 2 - - - - - 2 1 9

RAZEM 22 1 5 4 4 1 2 4 2 8 28 83

I TOPORY

Wszystkie należą do tzw. toporów T-kształtnych (typ IA), wykonywanych ze środkowych partii 
poroża (jelenia), odcinanych mniej więcej w równych odległościach od środkowego parostka („opie- 
raka”), którego kikut ucinany byl 1-2 cm powyżej trzonu. Po przebiciu przez niego otworu służył 
jako tuleja na trzonek. W tulejach wielokrotnie zachowały się fragmenty drewnianych trzonków. 
Ostrza wykonane są przez przecięcie trzonu pod kątem mniej lub bardziej ostrym w stosunku do 
osi dłuższej okazów. Ostrza ustawione są równolegle do osi dłuższej otworu na trzonek. Obuch ścię
ty jest poprzecznie do trzonu, bez dodatkowej obróbki. Z jednym wyjątkiem (fragment ostrza topora 
z poroża łosia), wszystkie egzemplarze wykonane zostały z poroża jelenia.

Stan zachowania poszczególnych egzemplarzy jest bardzo różny, od okazów całych lub nieznacz
nie uszkodzonych (9), przez okazy ze zniszczonym ostrzem i/lub obuchem (4), po fragmenty oka
zów pękniętych wzdłuż otworu w tulei (2 „połówki" od strony ostrza i 1 od strony obucha). Z 2 oka
zów zachowały się tylko fragmenty ścian bocznych, a z jednego fragment ostrza. Jedna „połówka” 
okazu pękniętego wzdłuż tulei, naprawiona została przez przebicie nowego otworu na trzonek. Listę 
toporów uzupełniają dwa okazy niewykończone (półfabrykaty).

Łącznie z półfabrykatami zidentyfikowano w materiale 22 topory, porządkując je w następujące 
odmiany:

IA1 - topory o części obuchowej krótszej od części z ostrzem,
IA2 - topory o części obuchowej dłuższej od części z ostrzem,
IA2(1) - ostrze umieszczone bezpośrednio za tuleją,
0 - kształt ostrza nieznany
1 - ostrze koliste: 3,5-4,5 cm po diametralnej,
2 - ostrze owalne: 4,5-7,0 cm po diametralnej,
3 - ostrze owalne, mocno wydłużone: powyżej 8 cm długości po diametralnej,
IA2(2) - ostrze umiejscowione w odległości większej niż 5 cm od otworu w tulei, kształt

ostrza j.w. (0-3),
IA3 - topory o mniej więcej jednakowej długości części obuchowej i części z ostrzem (z

tolerancją do 2 cm). Warianty umiejscowienia i kształtu ostrza jak w podtypie IA2, 
zero oznacza brak danych,

IA4 - fragmenty toporów (podtyp nieczytelny lub problematyczny, warianty umiejsco
wienia i kształtu ostrza j.w.),

IA5 - formy nietypowe (jeden okaz naprawiony - przerobiony z uszkodzonej „połówki”
z ostrzem,

IA6 - półfabrykaty (okazy nie wykończone).
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Nie ma w materiale ze stanowiska topora, który można by z całą pewnością przypisać do odmia
ny 1 (IA1), być może reprezentuje ją fragmentarycznie zachowany okaz nr 18 (tabela IV, poz. 18, 
ryc. 7:1). Okazy cale lub nieznacznie uszkodzone reprezentują głównie odmianę LA2 (o części obu
chowej dłuższej od części z ostrzem), tylko jeden egzemplarz odmianę IA3 (o jednakowej długości 
części obuchowej i części z ostrzem) - nr 12 (ryc. 6:1). Formalnie do tego samego podtypu zaliczyć 
można by okaz „nietypowy” (nr 20, ryc. 7:3), naprawiony przez wywiercenie nowego otworu w uszko
dzonej „połówce” od strony ostrza. Spośród okazów mniej lub bardziej uszkodzonych (IA4) co naj
mniej trzy (z 10) należą do odmiany IA2.

Ostrza umiejscowione bezpośrednio za tuleją ma 8 toporów odmiany IA2 (tabela IV, poz. 1-8, 
ryc. 3, 4, 5:1), topór IA3 (tabela IV, poz. 12, ryc. 6:1), topór IA5 (tabela IV, poz. 20, ryc. 7:3). Ostrza 
umieszczone w odległości większej niż 5 cm od otworu w tulei mają 3 topory odmiany IA2 (tabela 
IV, poz. 9-11, ryc. 5:2-4) oraz trzy fragmenty toporów IA4 (tabela IV, poz. 16-18, ryc. 6:5,6, ryc. 
7:1). Tak umiejscowione ostrze miał też przed naprawą topór IA5 (tabela IV, poz. 20, ryc. 7:3), W 
trzech przypadkach (tabela IV, poz. 13-15, ryc. 6:2-4) stan zachowania fragmentów nie pozwala na 
ocenę umiejscowienia ostrza (cecha oznaczona symbolem 0).

Kształt i wielkość ostrza możliwe były do zaobserwowania w 14 przypadkach. Ostrza koliste mają 
tylko dwa topory (tabela IV, poz. 2 i 10, ryc. 3:2 i ryc. 5:3). Ostrza owalne - sześć okazów (tabela 
IV, poz. 3, 4, 11, 12, 15 i 20). Również sześć na ostrza owalne - mocno wydłużone (tabela IV, poz. 5- 
8, 18, 19).

Charakterystykę metryczną poszczególnych egzemplarzy przedstawia tabela na IV wg następu
jącego schematu (kolumny tabeli): 1 - nr egzemplarza (nr kolejny w tabeli), 2 - typ - odmiana - 
warianty, 3 - warstwa naturalna, w której został odkryty (numery warstw jak w tab. I), 4 - długość 
całkowita okazu, 5 - wysokość tulei, 6 - średnica trzonu rogu, 7 - długość części obuchowej, mie
rzona od brzegu otworu, 8 - długość części z ostrzem, mierzona j.w., 9 - różnica w długości części 
obuchowej i części z ostrzem, 10 - długość ostrza po diametralnej, 11 - kąt ścięcia ostrza w stosun
ku do trzonu (w stopniach), 12 - wymiary otworu w tulei, mierzone m.w. pośrodku wysokości tulei, 
13 - obecność (+) lub brak (-) wrębu, 14 - uwagi na temat stanu zachowania i cech szczególnych 
przedmiotów.

Poniżej przedstawione zostaną uwagi dodatkowe, uzupełniające dane dotyczące poszczególnych 
egzemplarzy w kolejności tej samej co w tabeli IV:

1. Topór IA2(10), wykop 1/79(188), ryc. 3:1, fot. 1, torf (1), egzemplarz uszkodzony, ostrze pra
wie koliste (?), mocno uszkodzone, obuch wyszczerbiony, otwór owalny, stożkowaty, szerszy przy 
wrębie niż u wylotu tulei, część obuchowa dwa razy dłuższa od części z ostrzem, wrąb mały, owal
ny, do 5 mm głębokości.

2. Topór IA2(11), wykop 1/79(106), ryc. 3:2, fot. 2, torf (1), ostrze nieznacznie uszkodzone, obuch 
z licznymi szczerbami, w trzonie rogu w części obuchowej wylupana szczapa, otwór owalny, stożko
waty, szerszy przy wrębie niż u wylotu tulei, wrąb mały, owalny, głęb do 6 mm, część obuchowa 
ponad dwa razy dłuższa od części z ostrzem.

3. Topór IA(12), wykop 1/81(134), ryc. 3:3, torf z muszlami (2), ostrze zniszczone, z licznymi 
wyhipanymi szczapami w trzonie rogu, aż do wrębu, obuch uszkodzony, otwór owalny, stożkowaty, 
szerszy przy wrębie niż u wylotu tulei, wrąb mały, owalny, do 5 mm głębokości.

4. Topór IA2(12), wykop 111/81(74), ryc. 4:1, gytia roślinna (3), ostrze wypukłe, koliste, dobrze 
zachowane, z licznymi grupami m.w. równoległych do siebie, płytkich rys po diametralnej ostrza na 
kompakcie i grupami niewielkich dziurek w spingiozie, obuch uszkodzony, ze śladami wyłupania 
co najmniej trzech szczap, otwór owalny, stożkowaty, szerszy przy wrębie, wrąb owalny, duży, głę
bokości do 5 mm.

5. Topór IA2(13), wykop 1/79(449), ryc. 4:2, torf (1), ostrze lekko wyszczerbione, z rysami po 
diametralnej, obuch wyszczerbiony (wylupane szczapy), otwór owalny, stożkowaty, szerszy przy 
wrębie, wrąb owalny, mały, do 5 mm głębokości.

6. Topór IA2(13), wykop 1/81(278), ryc. 4:3, torf z muszlami (2), egzemplarz bardzo dobrze za
chowany, otwór owalny, odwrotnie stożkowaty (szerszy przy wylocie tulei), wrąb duży, owalny, do 6
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mm głębokości. Na trzonie części obuchowej płytkie nacięcia (krótkie, równoległe). Obuch ze śla
dami pobijania, ostrze z rysami użytkowymi i dziurkami w spongiozie.

7. Topór IA2(13), wykop 1/81(345), ryc. 4:4, gytia roślinna (3), egzemplarz dobrze zachowany, 
otwór w tulei owalny, odwrotnie stożkowaty, na bocznej ścianie części obuchowej owalne wgłębie
nie o wymiarach 3,2 * 9,0 cm (powstałe od pracy obuchem jak dźwignią?), rysy na ostrzu i grupy 
dziurek w spongiozie j.w.

8. Topór IA2(13), wykop 111/81/(43), ryc. 5:1, gytia roślinna (3), otwór owalny, odwrotnie stoż
kowaty, wrąb mały, owalny, do 3 mm głębokości, obuch wyszczerbiony, w trzonie części obuchowej 
wylupane szczapy o czytelnych wymiarach 7,0 x 2,8 cm, przy ostrzu wywiercony niewielki, stożko
waty otwór, o średnicy 6 mm, liczne poprzeczne i podłużne rysy na ostrzu.

9. Topór IA2(20), wykop 11/81(237), ryc. 5:2, gytia wapienna (4), okaz mocno zniszczony (obuch 
i ostrze), otwór owalny, odwrotnie stożkowaty, wrąb mały, owalny, do 5 mm głębokości. Na trzonie 
rogu liczne karby w grupach (krótkie, m.w. równoległe).

10. Topór 1A2(21), wykop 111/81(110), ryc. 5:3, gytia wapienna (4), okaz dobrze zachowany, otwór 
owalny, prostokątny, o jednakowych wymiarach przy wrębie i u wylotu tulei, wrąb owalny, mały, do 
5 mm głębokości, ostrze prawie koliste, wypukłe, z rysami po diametralnej i dziurkami w kompak
cie i spongiozie, obuch lekko wyszczerbiony, ze śladami pobijania, ślady nacięć na trzonie części 
obuchowej.

11. Topór IA2(22), wykop 111/83(262), ryc. 5:4, gytia wapienna (4), okaz dobrze zachowany, naj
większy w zbiorze (31 cm długości), otwór owalny, o prawie jednakowych wymiarach przy wrębie i 
u wylotu tulei, wrąb mały, owalny, do 5 mm głębokości, ostrze lekko wyszczerbione, z rysami i dziur
kami w spongiozie.

12. Topór IA3(12), wykop 11/81(272), ryc. 6:1, gytia roślinna (3), otwór owalny, odwrotnie stoż
kowaty, wrąb mały, owalny, do 5 mm głębokości, obuch wyszczerbiony, „naprawiany” przez pokar- 
bowanie obwodu skośnymi nacięciami, od ostrza do wrębu tulei wylupane szczapy, o brzegach po- 
karbowanych jak na obuchu, liczne nacięcia na trzonie części obuchowej.

13. Część obuchowa topora (IA4/00), wykop 111/83(63), torf (1), ryc. 6:2, zachowany fragment 
tulei z wrębem, wylupane drobne szczapy na trzonie przy obuchu.

14. Fragment ściany bocznej topora (IA4/00), wykop 1/85(97), ryc. 6:3, torf z muszlami (2), za
chowany fragment tulei, na ściankach liczne nacięcia i otarcia, proste i skośne w stosunku do osi 
podłużnej okazu, czasami krzyżujące się.

15. Fragment ostrza topora (IA4/02), wykop 1/83(42), ryc. 6:4, torf (1), odcięty prostopadle do 
trzonu, pochodzi zapewne z naprawy okazu uszkodzonego, używany wtórnie jako narzędzie w typie 
siekiery (?). Jest to jedyny w materiale okaz wykonany z poroża łosia.

16. Fragment topora (IA4/20), wykop 11/81(400), ryc. 6:5, iły pod gytią roślinną (3), obuch i ostrze 
uszkodzone, otwór owalny, odwrotnie stożkowaty, przy wrębie okrągły, liczne ślady pobijania na obu 
końcach, na trzonie liczne odszczepy kompakty i rysy użytkowe, proporcje jak toporów odmiany 
IA3 (20), ze względu jednak na slaby stan zachowania, zdecydowano się nie przesądzać jego klasy
fikacji.

17. Fragment ściany bocznej topora (IA4/20), wykop 111/81(70), ryc. 6:6, gytia roślinna (3), otwór 
owalny, bez wrębu pod tuleją, tuleja zachowana fragmentarycznie, zachowany fragment ostrza z 
podłużnymi rysami użytkowymi.

18. Dwa fragmenty jednego topora, (IA4/23), wykop 1/85(43, 139), ryc. 7:1, fot. 3, gytia roślinna 
(3) zachowana część z ostrzem, pęknięta wzdłuż tulei oraz fragment obucha. Tuleja z wrębem, uszko
dzona, ostrze wypukłe, mocno rozszerzone w stronę tulei, z grupami krótkich rys użytkowych po 
diametralnej i wzdłuż brzegów ostrza na kompakcie, spongioza z charakterystycznymi dziurkami.

19. Fragment topora - „połowa” z ostrzem, IA4 (23), wykop 11/81(88), ryc. 7:2, gytia roślinna (3), 
pęknięty wzdłuż tulei, otwór owalny z wrębem, ostrze mocno rozszerzone, z rysami i dziurkami.

20. Forma atypowa, 1A5(12), wykop 1/85(10), ryc. 7:3, fot. 4, torf z muszlami (2), okaz naprawio
ny po pęknięciu wzdłuż pierwotnej tulei na trzonek przez przebicie nowego otworu w połowie odle
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głości od ostrza i starej tulei, nowy otwór owalny, z podwójnym wrębem, lekko stożkowaty w prze
kroju. Pęknięcie wzdłuż pierwotnej tulei zagładzone, stanowi obuch topora po naprawie. Pierwotna 
tuleja z wrębem (wszystkie owalne, niewielkie, do 5 mm głębokości). Ze względu na proporcje ra
mion topór po naprawie zaliczyć można do odmiany IA3.

21. Półfabrykat topora IA6, wykop 11/81(211), ryc. 7:4, gytia roślinna bez wrębu, otwór nie prze
bity, tyka ucięta obustronnie prostopadle do trzonu, uszkodzony przy próbie wykonania ostrza (?).

22. Półfabrykat (?) topora, IA6, wykop 111/81(1), ryc. 7:5, gytia roślinna (3), tyka ucięta dookol- 
nie ok. 5 cm poniżej opieraka, opierak wyłamany bez śladów odcinania ok. 2 cm powyżej tyki, tyka 
powyżej opieraka odłamana skośnie w stosunku do trzonu, bez wrębu i otworu, nacięcia i karby na 
trzonie tyki (grupy prostych i skośnych „kresek”).

Zdecydowana większość toporów odkryta została w gytii roślinnej (7 i obydwa półfabrykaty) iw 
torfie z muszlami (5). Zaliczono je do środkowej fazy osadniczej (II) na stanowisku. Trzy topory (nr 
1, 2, 5) i dwa fragmenty toporów (nr 13 i 15) odkryto w torfie związanym z młodszą (III) fazą osad
niczą. Również trzy (egzemplarze nr 9-11) odkryto w gytii wapiennej, zaliczając je do starszej (I) 
fazy osadniczej.

Wymiary toporów zamykają się w granicach 18-31 cm długości całkowitej (tabela IV), średnia 
długość wynosi 24,4 cm. Szerokość okazów wynosi od 2,8 do 6,5 cm, a grubość od 3,0 do 5,5 cm 
(średnica trzonu średnio - 4,3 cm). Średnia długość części z ostrzem wynosi ok. 8 cm, natomiast 
obucha - 13 cm.

Ostrza toporów obejmują całą szerokość ramienia rogu (krótsza oś) i co najmniej połowę długo
ści ramienia od tulei (1 egzemplarz), z reguły (7 okazów) ostrze obejmuje ok. 2/3 długości ramie 
nia rogu do tulei. U pięciu okazów ścięcie obejmuje prawie całe ramię do tulei. Wszystkie ostrza 
ścięte są pod kątem ostrym (mniej niż 45'). Najwięcej okazów (7) pod kątem ok. 30. Ostrza ścięte 
pod kątem mniejszym niż 30' mają trzy topory, a pod kątem większym niż 30' również trzy (jeden 
ok. 40' i dwa - prawie 45' - tabela IV).

Otwory na trzonek zawsze są owalne, najczęściej stożkowate w przekroju, u 7 okazów szersze u 
wylotu tulei, niż przy wrębie, u 5 węższe u wylotu.

Wysokość tulei waha się od 4,2 do 7,2 cm (średnio 6 cm).
Wręby są zawsze owalne (ok. 2x5 cm) i płytkie (od 3-5 mm).
Ostrza toporów noszą charakterystyczne ślady rys użytkowych, w postaci dość płytkich, krót

szych i dłuższych bruzd, biegnących czasami w różnych kierunkach, głównie jednak wzdłuż diame
tralnej ostrzy, często równolegle do siebie. Dobrze widoczne są zwykle na kompakcie. Spongiozaw 
ostrzach dobrze zachowanych nosi często charakterystyczne ślady w postaci grup płytszych i głęb
szych niewielkich dziurek (ryc. 4:1,4, ryc. 5:1,5, ryc. 7:1).Trzon rogu przy ostrzu jest u wszystkich 
toporów półkoliście zagładzony, a nawet czasem wyświecony (ryc. 6:4, fot. 3,4). Eksperymentalnie 
wykazano (Jensen 1991), że tego typu ślady na ostrzach toporów może zostawiać obróbka drewna.

Obuchy toporów odcięte są m.w. prostopadle do trzonu rogu. Noszą liczne ślady pobijania, a liczne 
odszczepy kompakty, otarcia i wylupane szczapy wskazują, że były one używane jako dźwignie i kil 
ny.

Główną funkcją toporów była, jak się wydaje, obróbka drewna, co nie znaczy oczywiście, że me 
mogły być używane do innych prac, czy nawet jako broń.

Przedstawiona wyżej klasyfikacja toporów typu IA (T-kształtnych) odzwierciedla niewątpliwie 
bardziej stan zachowania okazów, niż zamierzone przez wytwórcę ich zróżnicowanie stylistyczne. 
Kształt i wielkość poszczególnych egzemplarzy uzależnione były głównie od budowy anatomicznej 
poroża. Sposób ich wytwarzania został też ostatnio dość dokładnie zrekonstruowany (np. Jensen 1991, 
Grygiel 1984, s. 107, ryc. 51). Dobry materiał do prześledzenia techniki ich wykonania stanowi też 
półfabrykat (egzemplarz nr 21, ryc. 7:4), uszkodzony zapewne przy próbie wykonania ostrza i po
rzucony. Tyka odcięta jest prostopadle do trzonu ok. 12 cm powyżej opieraka (środkowego parost- 
ka poroża) krótkimi, dookolnymi cięciami na głębokość kompakty. Spongioza została wyłamana. 
Opierak odcięty jest w ten sam sposób (dookolnie) ok. 2 cm powyżej tyki, a jego kikut stanowi przy-
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szlą tuleję na trzonek. Ok. 11 cm poniżej opieraka tyka ucięta jest na ok. 1/3 obwodu, na głębokość 
kompakty, a następnie odłamana od trzonu rogu. Ten sposób odcinania (z wyłamaniem) stosowany 
był na stanowisku powszechnie, o czym świadczą zachowane fragmenty wieńców (ryc. 13:1^1). Dalsza 
obróbka półfabrykatu polegała na przebiciu otworu (przewierceniu i poszerzeniu do żądanych wy
miarów?). Prawie zawsze wykonywano przy tym wrąb pod tuleją (struganie). Ostrza wykonywano 
przez przecięcie rogu w poprzek, zapewne nacinając kompaktę dookolnie (?), a następnie przecina
jąc (wyłamując?) spongiozę. Ostrze wykańczano zapewne przez struganie i wygladzanie/szlifowa- 
nie, ślady po tych zabiegach są jednak słabo czytelne z powodu zagładzeń ostrzy powstałych już w 
trakcie użytkowania okazów. Długość części z ostrzem u opisanego wyżej półfabrykatu jest zbliżona 
do długości części obuchowej (formalnie podtyp IA3) i takie zapewne proporcje były zamierzone 
przez wytwórców dla większości okazów. Zmiany proporcji długości ramion toporów są zapewne wy
nikiem napraw uszkodzonych ostrzy i/lub obuchów. Świadczy o tym wyraźna dysproporcja w war
tościach metrycznych uszkodzonych „połówek” (okazów, które pękły wzdłuż otworów w tulei) w sto
sunku do okazów „całych”. Dwie „połówki” od strony ostrza mają długość ok. 16 cm, przy średniej 
długości części z ostrzem wynoszącej dla okazów „całych” 8 cm i wartości maksymalnej dla najwięk
szego okazu wynoszącej 12,5 cm. „Połówka” od strony obucha ma 18 cm długości, przy średniej 
długości części obuchowych 12 cm i maksymalnej 16 cm.

W miarę kolejnych napraw zmniejszały się wymiary toporów i ich proporcje, aż do skrajnych 
przypadków, w których ostrze zaczyna się zaraz za tuleją (warianty IA2/10/-IA2/13/, IA3/12/ - 
okazy nr 1-8, 12). Zmiana kąta ścięcia ostrza następowała zapewne zarówno w wyniku ich spraco
wania, jak i korekcji po uszkodzeniach. Większość toporów ze stanowiska wydaje się być wielokrot
nie naprawiana, szczególnie od strony ostrza (warianty IA2/10/-1A2/12/, IA3/12).

W szczególny sposób naprawiono topór nr 20 (IA5/12) - ryc. 7:3) pęknięty wzdłuż tulei na trzo
nek, przewiercając nowy otwór w ramieniu rogu pośrodku między starą tuleją a ostrzem, wykonu
jąc przy tym dwa wręby, z obu stron otworu, Nowy otwór wymiarami nie odbiega od otworów w 
tulejach, również jest owalny, ale prawie prostokątny w przekroju, podczas gdy otwory w tulejach 
są przeważnie stożkowate.

Topór typu IA (T-kształtny) jest formą szeroko rozpowszechnioną w późnym mezolicie i neolicie 
Europy Północnej i Środkowej. W strefie południowobałtyckiej występuje głównie w ugrupowaniach 
kulturowych o tradycjach późnoerteb<]>llskich, z którymi wiążemy też stanowisko w Dąbkach. Więk
szość dobrze zachowanych toporów związanych z tym kręgiem zaliczyć można do odmiany IA3 (o 
mniej więcej równych ramionach). Różnice długości obuchowych i części z ostrzami w pozostałych 
odmianach (IA1 i IA2) z reguły nie są duże (proporcje między 1:1 i 1:3). Duża natomiast grupa to
porów (dobrze zachowanych) kultur cyklu wstęgowego, a również kultury pucharów lejkowatych 
strefy wielkodolinnej, należy wyraźnie do odmiany IA1, przy czym część z ostrzem jest niekiedy nawet 
trzykrotnie dłuższa od części obuchowej (np. Grygiel 1986, ryc. 48:1, Czerniak 1980, ryc. 41:1,5). 
Część obuchowa tych toporów jest często wyraźnie krótka (poniżej 10 cm długości od tulei). Topo
ry te mają też często dużo większe i głębsze wręby pod tuleją, czasami prostokątne (np. okaz z 
Ćmielowa, kultura pucharów lejkowatych - Kempisty 1958, ryc. CIII). Dysproporcja w długości obu 
ramion tych toporów była może zamierzona i miała dla ich użytkowników znaczenie funkcjonalne. 
Nie można wykluczyć też, że wynika z częstych napraw obuchów.

Z Pomorza znane były do tej pory tylko dwa okazy toporów typu IA, z Warblewa, gm. Słiipsk 
(Witt 1934, s. 34, ryc. 5:1) znajdujący się obecnie w zbiorach Okręgowego w Koszalinie (nr katalo
gu 8628) i z Krzecka, gm. Sławoborze, woj. Koszalin (Siuchniński 1964, s. 19, ryc. 2). Obydwa są 
znaleziskami luźnymi, bez kontekstu archeologicznego, stąd trudności z ustaleniem ich chronolo
gii i przynależności kulturowej. Obydwa zaliczyć można do odmiany IA1. Topór z Warblewa należy 
do okazów dużych (36 cm długości) i jest bardzo dobrze zachowany, proporcje ramion m.w. 1:1,5. 
Okaz z Krzecka miał uszkodzoną część obuchową, a zachowana długość wynosiła ok. 30 cm. Za
pewne oba okazy łączyć można bardziej z osadnictwem typu późnoerteb<|>llskiego, niż z mezolitem, 
czy rozwiniętym neolitem Pomorza.
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II A HARPUNY

Do kategorii tej warunkowo zaliczono fragment okazu (ryc. 8:1) odkrytego w wykopie 1/80(80) 
na granicy gytii roślinnej (3) i wapiennej (4). Z narzędzia zachował się fragment trzonu o długośd
8,7 cm, szerokości 1,8 cm i grubości 0,8 cm, ze stożkowatym otworem o średnicy 0,4 cm. Przekrój 
trzonu owalny, plasko-wypukly. Ostrze ułamane. Egzemplarz wykonany został z poroża jelenia, co 
dodatkowo świadczy na korzyść zaliczenia go do tej kategorii. Ze względu na stan zachowania nie
możliwa jest jego bliższa klasyfikacja, zapewne najogólniej typ A S. Andersena (Andersen 1972).

Okaz wykonany został ze szczapy wyciętej (wyłamanej?) z poroża.

II B OSTRZA WRZECIONOWATE

Do kategorii tej należą gładkie ostrza (bez paz) o przekroju kolisto-owalnym, o wrzecionowatym 
kształcie, zaostrzonym wierzchołku i zwężającej się podstawie, nieraz jednostronnie ściętej (typ 1 
wg Clarka-Clark 1936, s. 117, ryc. 41, Galiński 1986, s. 10, ryc. 1:1).

Narzędzia te wykonywane były głównie z kości długich ssaków. Dwa egzemplarze ze stanowi
ska wykonano z kości śródstopia jelenia, jedno z fragmentu kości długiej łosia, jedno z kości nie
określonego gatunkowo ssaka, natomiast jedno wykonano z kości promieniowej bociana (jest to je
dyne narzędzie wykonane z kości ptasiej). Chronologię tego typu narzędzi ustalono w szerokich 
ramach czasowych (od górnego paleolitu po wczesną epokę brązu). Ostrza te są dość częstymi zna
leziskami w strefie okołobałtyckiej, ich rozmiary i proporcje są bardzo zróżnicowane, przyjmuje się, 
że stanowiły groty strzał, oszczepów i ościenie na ryby (w zależności od wielkości okazów).

Opis poszczególnych egzemplarzy ze stanowiska (5), przedstawiono poniżej:
1. wykop 11/83(114), ryc. 8:2, torf z muszlami (2), długość 12,5 cm, szerokość 0,9 cm, grubość 

0,8 cm, przekrój owalny, symetryczny, przy ostrzu kolisty, podstawa (tylec) jednostronnie ścieniona 
(zastrugana). Surowiec: kość nieokreślonego gatunkowo ssaka.

2. Wykop 11/81(402), gytia roślinna (3), długość 13,5 cm, szerokość 1,0 cm, grubość 0,7 cm, 
przekrój owalny, symetryczny, podstawa jednostronnie ścieniona przez struganie. Surowiec: kość 
promieniowa bociana.

3. Wykop 11/81(334), ryc. 8:3, gytia roślinna (3), długość 15,0 cm, szerokość 0,8 cm, grubość 
0,7 cm, przekrój owalny, plasko-wypukly, przy ostrzu prawie kolisty. Okaz bardzo smukły, o przeni
kliwym cienkim i wąskim ostrzu, tylec ścięty jednostronnie (struganie). Surowiec: kość śródstopia 
jelenia.

4. Wykop 1/80(114), ryc. 8:4, torf pod gytią wapienną (4a), przekrój owalny, symetryczny, przy 
ostrzu kolisty, długość 12,3 cm, szerokość 1,0 cm, grubość 0,7 cm, tylec jednostronnie ścięty (stru
ganie). Na długości 6,3 cm od tylca ślady lepiszcza pozostałego po obwijaniu/obwiązywaniu opra
wy. Surowiec: kość śródstopia jelenia.

5. Wykop 1/83(255), ryc. 8:5, gytia muszlowa (4), długość 14,0 cm, szerokość 1,3 cm, grubość 
0,6 cm, przekrój owalny, plasko-wypukly, tylec ścięty jednostronnie, ostrze trójkątne zastrugane, 
spłaszczone (na dl. ok. 3 cm), wyraźne zgrubienie trzonu przy ostrzu. Okaz stosunkowo krępy. Su
rowiec: fragment kości długiej łosia.

Średnia długość okazów ze stanowiska wynosi 13,5 cm (12,3-15,0 cm), średnia szerokość - 1,0 
cm (0,8-1,3 cm), średnia grubość 0,6-0,7 cm. Długość ostrzy jest od 10 do 19 razy większa od ich 
maksymalnej szerokości. Najbardziej smukły jest okaz nr 3 (ryc. 8:3) o prawie kolistym przekroju 
(długość 19 razy większa od maksymalnej szerokości). Wszystkie okazy mają podstawę jednostron
nie ścienioną. Na jednym egzemplarzu (nr 4) zaobserwowano ślady oprawy obejmującej ponad po
łowę długości okazu od strony tylca. Są to ślady obwijania/obwiązywania sznurem na tylcu pokry
tym lepiszczem (żywica?, dziegieć?). Trzy pierwsze okazy łączyć można ze środkową (II) fazą osad
niczą, dwa następne z fazą starszą 0).

Ostrza wykonywane były ze szczap wycinanych w kościach długich. Sposób wycięcia takiej szcza
py (jeden ze sposobów?), widoczny jest na fragmencie kości śródręcza jelenia (ryc. 11:3). Kość na-
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cięto wzdłuż osi dłuższej dwoma cięciami skośnymi do siebie, schodzącymi się trójkątnie we wnę
trzu kości. Przy główce kości nacięcia objęły tylko kompaktę, niżej miejsce przecięcia wypadło już 
w spongiozie kości. Wycięta szczapa miała w przybliżeniu kształt trójkątny, zwężający się w stronę 
główki kości (zaczątkowe ostrze?). Zachowane wymiary „negatywu” wynoszą: 17 cm długości i 0,8 
cm grubości. Kość jest ułamana 19 cm od główki, niestety nie sposób stwierdzić czy przed, czy po 
wycięciu z niej szczapy.

Podany przykład wskazuje, że już na wstępnym etapie obróbki starano się uzyskać w przybliże
niu pożądany kształt narzędzia. Dalsza obróbka odbywała się zapewne głównie przez szlifowanie i 
wygładzanie. Kształt ostrza i tylca korygowany był też niewątpliwie przez struganie. Wszystkie ostrza 
są starannie wykonane i wykończone, na wszystkich okazach widoczne są drobne, delikatne rysy 
po osi dłuższej narzędzia, które pochodzą zapewne właśnie z wykończania okazów.

Zbliżone formą i wymiarami do grotów ze stanowiska jest ostrze z Bonina, gm. Manowo, woj. 
Koszalin (Galiński 1986, s. 40). Nieco większe są dwa ostrza z Kosierzewa, gm. Malechowo, woj. 
Koszalin: 18 i prawie 20 cm długości (Galiński 1986, s. 40-41). Wszystkie trzy okazy wykonane są 
jednak z poroża jelenia, natomiast wszystkie egzemplarze ze stanowiska w Dąbkach sporządzono z 
kości.

III A „SZTYLETY” Z KOŚCI ŁOKCIOWYCH DUŻYCH SSAKÓW

Są to narzędzia umownie nazywane „sztyletami”, w których kość łokciowa (fragment przylega
jący do stawu) użyta jest jako uchwyt a trzon kości jest zaostrzony.

Wielkość narzędzia zależy od wielkości półsurowca (ok. 13-17 cm długości, 4-6,5 cm szeroko
ści). Ostrza wykonane są przez dwustronne ścięcie trzonu kości, są dość szerokie i spłaszczone 
(owalne) z zaokrąglonymi krawędziami. Czubki ostrzy są niestety w większości okazów uszkodzo
ne, jedyne dobrze zachowane jest zaokrąglone (zapewne właśnie dlatego nie ukruszyło się). Ostrza 
narzędzi są mocno zagładzone, aż do wyświecenia. Szerokość części „pracującej” od 2 cm. Odkryto 
4 egzemplarze narzędzi tego typu:

1. Wykop 11/83(271), ryc. 9:1, torf z muszlami (2), zachowana długość 16,5 cm, szerokość 5,9 
cm, grubość 3,3 cm, ostrze ułamane (szerokość w miejscu ułamania 1,4 cm, grubość 0,6 cm), prze
krój ostrza owalny, płasko-wypukły. Surowiec: kość łokciowa prawa łosia.

2. Wykop 111/81(12), ryc. 9:2, gytia roślinna (3), długość 16,4 cm, szerokość 5,8 cm, grubość 
2,0 cm, szerokość ostrza 2 cm, grubość 0,4 cm, ostrze zaokrąglone, wygładzone. Surowiec: kość 
łokciowa lewa jelenia.

3. Wykop 1/85(142), ryc. 9:3, gytia roślinna (3), długość 13,0 cm, szerokość 6,4 cm, grubość 1,5 
cm, ostrze nieznacznie ułamane, mocno ścienione, przekrój ostrza owalny. Surowiec: kość łokciowa 
lewa jelenia.

4. Wykop 1/80(76), ryc. 9:4, gytia wapienna (4), długość 15,0 cm, szerokość 7,0 cm, grubość 4,0 
cm, czubek ostrza ułamany, ostrze mocno ścienione, płaskie, ze śladami naprawy (struganie). Suro
wiec: kość łokciowa prawa łosia.

Egzemplarze 1-3 zaliczono do środkowej (II) fazy osadniczej, ostatni (4) do fazy starszej (I). Śla
dy na ostrzach narzędzi - wygładzenie i wyświecenie, z nielicznymi rysami użytkowymi - wydają 
się świadczyć, że narzędziami tymi pracowano raczej w miękkim materiale. Zapewne funkcja ich 
była zbliżona do rozpowszechnionych już głównie w rozwiniętym neolicie szerokich, płaskich szy
deł z żeber zwierzęcych (typ A - Kempisty 1958, s. 304). Kość łokciowa stanowiła wygodny uchwyt 
narzędzia, nie wymagający dodatkowych nakładów pracy do jego wykonania. Ostrza wykonywano 
przy pomocy strugania, a następnie wygładzano. Forma narzędzia znana jest z kręgu późno- 
ertebęllskiego.

III B „SZTYLETY” Z KOŚCI DŁUGICH DUŻYCH SSAKÓW

Do kategorii tej zaliczono narzędzia o klinowatym kształcie, szerszym ku górze, z uchwytem w 
postaci główki kości, zwężającym się przy ostrzu. Żaden okaz nie zachował się w całości, stąd nie
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można stwierdzić, czy posiadały one pazy. Ostrza wszystkich okazów wykonane są przez ścięcie 
dośrodkowe bocznych w stosunku do główki ścianek trzonu. Tylec stanowiła naturalna główka ko
ści. Zachowały się 4 fragmenty narzędzi, zaliczonych do tej kategorii, wszystkie odkryte zostały w 
gytii roślinnej (II faza osadnicza):

1. Wykop 11/81(401), ryc. 10:1, zachowana długość 11,2 cm, szerokość 4,4 cm, grubość 3,3 cm, 
ostrze ułamane, szerokość w miejscu ułamania 2,2 cm, grubość 2,0 cm. Surowiec: kość śródręcza 
lewa konia.

2. Wykop 111/81(13), ryc. 10:2, zachowana długość 8,8 cm, szerokość 4,5 cm, grubość 3,0 cm, 
ostrze ułamane, szerokość w miejscu ułamania 2,7 cm, grubość 2,4 cm. Surowiec: kość śródstopia 
lewa jelenia.

3. Wykop 1/85(86), ryc. 10:3, zachowana długość 7,5 cm, szerokość 1,6 cm, grubość 1,0 cm, 
ostrze ułamane, szerokość w miejscu ułamania 0,8 cm, grubość 1,0 cm, przekrój ostrza trójkątny, 
narzędzie wykonano z kości przepołowionej (podłużnie). Surowiec: fragment kości długiej bydła.

4. Wykop 1/85(104), ryc. 10:4, zachowana długość 13,7 cm, szerokość 4,0 cm, grubość 2,2 cm, 
ostrze uszkodzone. Zachowana długość ostrza 9,3 cm, szer. 2,4 cm. Surowiec: kość długa bydła.

Forma narzędzi i ich klinowaty kształt mógłby sugerować, że były one używane jako „dłuta", 
brak jednak śladów pobijania na ich tylcach, a bardzo dobre zachowanie główek kości, które stano
wiły tylce, wydaje się zaprzeczać takiej ich funkcji, stąd określono je umownie jako „sztylety”. Za
pewne były to narzędzia wielofunkcyjne, związane głównie z czynnościami łowieckimi (oprawianie?, 
dzielenie mięsa?).

Ostrza narzędzi były zapewne opracowywane przez szlifowanie kości, po uprzednim skośnym 
przecięciu obu ścianek (dośrodkowo) po bokach główki stawowej. Nie stwierdzono na nich struga
nia, co nie wyklucza oczywiście stosowania również tej metody w opracowywaniu ostrzy, ślady mo
gły zostać zagładzone, zarówno przy wygładzaniu podczas wykańczania narzędzia, jak i podczas jego 
użytkowania. Jeden okaz (nr 3 - ryc. 10:3) wykonany został z fragmentu kości uprzednio przepoło
wionej wzdłuż dłuższej osi.

IV A NOŻE ZAKRZYWIONE

Do kategorii tej zaliczono dwa okazy o zakrzywionym ostrzu, wykonane z kłów (zębów dolnych) 
dzika i świni. Obydwa odkryto w gytii roślinnej (3). Zaliczono je do środkowej 01) fazy osadniczej:

1. Wykop 11/81(252), ryc. 10:6, długość 13,8 cm, szerokość 1,5 cm, grubość 0,5 cm, ostrze po 
luku zewnętrznym uszkodzone, obie strony ostrza są wygładzone, węższy koniec zagładzony. Suro- j 
wiec: ząb dolny dzika.

2. Wykop 111/81(32), ryc. 10:5, długość 12,7 cm, szerokość 2,2 cm, grubość 0,2-0,9 cm, obie 
strony ostrza wygładzone, węższy koniec zaostrzony i zeszlifowany (wygładzony) w tępe ostrze (prze- 
kłuwacz?). Surowiec: ząb dolny świni.

Narzędzia tego typu uważane są za noźe-oskrobywacze do oddzielenia resztek mięsa od skóry, 
Ślady zużycia wskazują, że pracowano nimi „od siebie” i „do siebie” (obie strony są tak samo wygła
dzone). Uszkodzenia „tylców” obu egzemplarzy wskazują zapewne, że były one osadzane w opra
wie. Końcówka jednego z nich (nr 2) wskazuje, że mógł być używany również jako tępy przekhi- 
wacz (ryc. 19:5).

IV B NÓŻ PROSTY

Do tej kategorii zaliczono tylko jeden fragment narzędzia (wykop 1/81(341), ryc. 10:7, torfz 
muszlami (2), wykonany z żebra nieokreślonego gatunkowo ssaka. Długość zachowana okazu wy
nosi 8,7 cm, szerokość 2,0 cm, grubość 0,5 cm, przekrój ostrza trójkątny, trzonu i tylca plasko-owal- | 
ny. Tylec ze śladami pobijania, ostrze ułamane, liczne rysy użytkowe, podłużne w stosunku do dłuż
szej osi okazu. Pośrodku jednego z szerszych boków wzdłużne wgłębienie. Jedna krawędź zaostrz» j 
na (4 cm poniżej tylca), przeciwległa zatępiona w „kant” (5 cm poniżej tylca). Trzon powyżej ostra
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(do tylca) zagładzony. Ostrze ułamane skośnie 1,8 cm poniżej „zatępienia”. Zachowana długość ostrza 
4 cm. Narzędzie łączyć można ze środkową fazą (II) osadniczą na stanowisku. Ślady pobijania tylca 
wskazują, że narzędzie mogło być również używane jako dłuto.

V A SZYDŁA „CEOWATE"

Wykonane są z kości przepołowionych wzdłuż trzonu. W materiale ze stanowiska stwierdzono 
obecność tylko dwóch ich egzemplarzy, obydwa wykonano z kości sarny, jeden zachowany jest frag
mentarycznie:

1. Wykop 1/79(265), ryc. 8:6, torf (1), długość 9,4 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,4 cm, dłu
gość ostrza 3,6 cm, tylec naturalny (główka kości), przekrój w kształcie litery „C”, przy ostrzu owal
ny, ostrze przenikliwe, wąskie. Stosunek szerokości do długości okazu: 1:8,5. Surowiec: kość śród
stopia sarny.

2. Wykop 1/81(335), ryc. 8:7, torf z muszlami (2), zachowana długość 8,0 cm, szerokość 1,1 
cm, grubość 0,5 cm, zachowany fragment ostrza, długość części pracującej 4-5 cm. Przekrój j.w.

Ślady po podłużnym cięciu kości u obu egzemplarzy zagładzone, końcówki ostrzy koliste.

V B SZYDŁA O PRZEKROJU KOUSTO/OWALNYM

Do tego typu zaliczono cztery okazy, wszystkie mają tylec naturalny (główka kości) i wykonane 
są przez zeszlifowanie całych trzonów kości lub ich fragmentów.

1. Wykop 1/79(124), ryc. 8:8, torf (1), długość 13,5 cm, szerokość 1,3 cm, grubość 0,7 cm, ostrze 
lekko asymetryczne, łukowato wygięte, przekrój płasko-owalny, asymetryczny. W części środkowej 
kość mocno zestrugana. Koniec ostrza kolisty, mocno ścieniony, „przenikliwy”. Długość części pra
cującej 1,5-2,0 cm (wypolerowanie). Surowiec: kość śródstopia łosia. Proporcje (największa szero
kość do długości) 1:10.

2. Wykop 1/79(126,403), ryc. 8:9, torf (1), długość 13,0 cm, szerokość 0,9 cm, grubość 0,5 cm, 
ostrze asymetryczne, proste, w partii środkowej trzon kości mocno zeszlifowany, przekrój owalny. 
Długość części pracującej (wygładzenie do wypolerowania) ok. 5 cm. Proporcje: 1:14. Surowiec: kość 
strzałkowa dzika.

3. Wykop 1/81(228), ryc. 8:10, torf z muszlami (2), długość 7,5 cm, szerokość 0,9 cm, grubość 
0,3 cm, ostrze owalne w przekroju, w części środkowej trzon zeszlifowany. Długość części pracują
cej ok. 2 cm. Ostrze lekko ukruszone. Proporcje: 1:8. Surowiec: kość łokciowa bobra.

4. Wykop 11/83(169), ryc. 8:11, torf z muszlami (2), długość 12,5 cm, szerokość 1,3 cm, gru
bość 1,0 cm, ostrze owalne z kolistą końcówką, nieznacznie ukruszoną, trzon w części środkowej 
zeszlifowany. Długość części pracującej ok. 2,5 cm. Proporcje: 1:10. Surowiec: kość piszczelowa psa.

Długość szydeł jest od 8 do 14 razy większa od ich maksymalnej szerokości. Ślady użytkowe 
(zagładzenie do wypolerowania) obejmują ok. 1/3—1/4 długości całkowitej okazów, najczęściej ok. 2 
cm, ale na dwóch szydłach (obu typów) dochodzą do 5 cną. Silne zeszlifowanie w środkowych par
tiach trzonów świadczy, że wytwórcom zależało na osiągnięciu w miarę dużej przenikliwości ostrzy. 
Niewątpliwie służyły one głównie jako przekłuwacze.

VI NARZĘDZIA DO ODDZIELANIA MIAZDRY 
OD SKÓRY

Taką funkcję przypisuje się kościom długim o specyficznych, owalnych śladach starcia na jed
nym z boków trzonu (Kempisty 1958, s. 308). W materiale ze stanowiska zidentyfikowano dwa takie 
narzędzia, obydwa odkryto w gytii wapiennej (4):

1. Wykop 111/81(106), ryc. 11:1, kość śródręcza jelenia z owalnym starciem o wymiarach 
2,5 x 11,7 cm na węższym boku trzonu. Zachowana długość całej kości 26 cm, szerokość 3,1 cm, 
grubość 3,9 cm.
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2. Wykop 111/83(265), rye. 11:2, kość śródstopia jelenia, pęknięta w poprzek m. w połowie trzo
nu, zachowany fragment startego owalu o wymiarach 3,2 x 7,5 cm na szerszym boku trzonu. Zacho
wana długość kości 15,5 cm, szerokość 3,3 cm, grubość 2,2 cm.

Praca narzędziem (kempisty 1958, s. 308) odbywała się przez tarcie nim w kierunku zgodnym z 
jego dłuższą osią (zachowane są liczne podłużne rysy).

VII KLINY ROGOWE

Są to narzędzia z parostków poroża jelenia. Stałą cechą jest węższy stępiony koniec (część pra
cująca) i szerszy tylec, czasami z zachowanymi śladami pobijania. Kształt i wymiary zależne są od 
charakteru surowca. Część pracująca klina - szpic - jest często uszkodzony, jeszcze częściej uszko
dzone są „tylce”.

Do narzędzi zaliczono tylko te fragmenty parostków, które mają wyraźne ślady zastrugania, po
bijania, rysy użytkowe (8 okazów). Ślady otarć, odciski i zagładzenia, widoczne na większości oka
zów powstały zapewne jeszcze podczas noszenia poroża przez zwierzę, choć nie można wykluczyć, 
że część powstała w wyniku używania przedmiotów przez człowieka (jako narzędzia). Fragmenty 
parostków o klinowatej formie, na których nie stwierdzono śladów, które można wiązać z celowymi 
„śladami zużycia” (4 okazy), zaliczono do odpadów produkcyjnych, co nie znaczy, że nie mogły być 
również używane jak narzędzia „okazjonalne”. Pięć spośród ośmiu egzemplarzy zaliczonych do tej 
kategorii wiązać można ze środkową fazą osadniczą (nr 3-7), dwa z fazą młodszą (1-2) i jeden z 
fazą starszą (8). Do klinów zaliczono przedstawione poniżej egzemplarze:

1. Wykop 1/79(37), ryc. 11:4, torf (1), zachowana długość 12,0 cm, szerokość 2,6 cm, grubość 
2,2 cm, tylec wyłamany, ostrze uszkodzone ze śladami zastrugania. Zewnętrzna powierzchnia (kom- 
pakta) częściowo uszkodzona, co utrudnia obserwację śladów zużycia. Na trzonie widoczne delikat
ne rysy, poprzeczne do osi dłuższej okazu.

2. Wykop 1/79(195), ryc. 11:5, fot. 5, - torf (1), długość 15,0 cm, szer. 3,5 cm, grubość 2,4 cm, 
parostek odcięty dookolnie, metodą krótkich dookolnych nacięć na głębokość kompakty i wyłama
nia spongiozy (ślady 5 cięć). Końcówka lekko ukruszona, ze śladami zastrugania. Na trzonie rogu 
różnokierunkowe, głównie poprzeczne do osi dłuższej okazu ślady otarć i odcisków (naturalne?).

3. Wykop 1/81(316), ryc. 11:6, torf. z muszlami (2), długość 17,0 cm, szer. 3,2 cm, grubość 2,8 
cm, końcówka ukruszona, zagładzona ok. 3,0 cm od końca (zagładzenie naturalne, powstało pod
czas noszenia rogów przez zwierzę). Tylec ucięty prostopadle do trzonu rogu, ze śladami pobijania.

4. Wykop 11/83(250), ryc. 11:7, torf z muszlami (2), długość 14,5 cm, szer. 2,3 cm, grubość 2,3 
cm, tylec odcięty dookonie 7 cięciami, metodą jak w przypadku okazu nr 2 - lekko skośnie w sto
sunku do osi dłuższej parostka. Dwa płytkie, krótkie nacięcia przy tylcu, długości 0,7 cm, jedno pod 
drugim są zapewne „znacznikami” miejsca w którym parostek miał być odcięty. Tylec ze śladami 
pobijania. Czubek ostrza ukruszony, ostrze zagładzone, z wgłębieniem do 4 cm długości od koń
cówki, na którym widoczne są skośne rysy użytkowe, powstałe niewątpliwie w czasie używania na
rzędzia.

5. Wykop 111/83(175), ryc. 11:8, torf z muszlami (2), ułamany obustronnie mały fragment koń
cówki parostka ze śladami pobijania na wygładzonym trzonie. Zachowana długość okazu 4,7 cm, 
szerokość 2,2 cm, grubość 1,5 cm.

6. Wykop 1/85(33), ryc. 11:9, torf z muszlami (2), długość 16,6 cm, szerokość 2,6 cm, grubość 
2,4 cm, tylec uszkodzony, końcówka ostrza zatępiona (celowo). Ślady otarć i odcisków na trzonie 
zapewne w większości naturalne.

7. Wykop 1/85(48), torf. z muszlami (2), zachowana długość 9,2 cm, szerokość 2,2 cm, grubość
1,7 cm, tylec odłamany, końcówka ostrza ukruszona, ślady pobijania i otarć na trzonie i końcówce 
(naturalne?).

8. Wykop 111/81(108), ryc. 11:11, gytia wapienna (4), długość zachowana 9,0 cm, średnica trzo
nu 2,5 cm, tylec wyłamany, ostrze intencjonalnie zatępione, ślady różnokierunkowych rys i odcisków 
na trzonie parostka, w większości zapewne naturalne (z okresu noszenia rogów przez zwierzę).
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VIII PÓŁSUROWIEC, ODPADY PRODUKCYJNE I FORMY 
NIEOKREŚLONE

Do kategorii tej zaliczono tylko okazy, na których ślady obróbki rzemieślniczej są niewątpliwe 
(por. uwagi we wstępie). Zdecydowaną większość w tej kategorii stanowią fragmenty poroża, będą
ce w większości odpadami z produkcji toporów. Osobną grupę stanowią płytki kostne, niewątpliwie 
celowo wycinane, których funkcji nie jesteśmy niestety w stanie określić.

A - kość śródręcza prawa jelenia - z wyciętym negatywem narzędzia, Wykop 11/81 (280), ryc. 
11:3, gytia roślinna (3), zachowana długość kości 19,0 cm, szerokość 2,8-5,2 cm, grubość 1,3-3,3, 
cm. Z kości wycięto szczapę o długości co najmniej 17 cm, szerokości i grubości 0,8 cm, zapewne 
do produkcji ostrza wrzecionowatego (IIB). Obiekt łączyć można ze środkową (ID fazą osadniczą. 

BI - Pólsurowiec i odpady rogowe - fragmenty parostków:
1. Wykop 11/83 (215), ryc. 11:12, torf z muszlami (2), długość 13,0 cm, szer. 1,8 cm, grubość 1,7 

cm, parostek odcięty ukośnie w stosunku do trzonu, przez nacięcie kompakty na ok. 2/3 obwodu i 
wyłamanie pozostałej części kompakty wraz ze spongiozą, końcówka parostka ukruszona, powierzch
nia gładka.

2. Wykop 1/81 (400), torf z muszlami (2), długość 10,2 cm, szerokość 4,1 cm, grubość 3,4 cm, 
kompakta nacięta dookolnie (5 cięć), spongiozą wyłamana, końcówka parostka ukruszona.

3. Wykop 1/81 (435), gytia roślinna (3), zachowana długość 13,0 cm, szerokość 4,5 cm, grubość 
3,6 cm. Odcięty dookolnie metodą j.w. - ślady 7 nacięć, końcówka nieregularnie odłamana.

4. Wykop 11/81 (406), gytia roślinna (3), długość 17,5 cm, szerokość 2,7 cm, grubość 2,4 cm, 
trzon wyłamany skośnie bez śladów odcinania, końcówka parostka zaokrąglona i wygładzona (w 
sposób naturalny?). Ryc. 11:13.

B2 - Pólsurowiec i odpady rogowe - fragmenty wieńców:
1. Wykop 1/81 (137), torf muszlowy (2), fragment kości czołowej (jelenia) z nasadą poroża ze 

śladami cięć.
2. Wykop 1/81 (262), ryc. 12:4, torf z muszlami (2), poroże bez nasady (korona), trzon tyki wy

łamany u podstawy korony, najdłuższy parostek wyłamany przy końcówce, dwa pozostałe ze ślada
mi otarć (ślady naturalne?), na trzonie tyki liczne odciski i otarcia. Okaz może używany jako narzę
dzie o rozwidlonych końcach (?).

3. Wykop 1/81 (291), ryc. 13:2, poroże-zrzutek ze śladami odcinania i wyłamywania tyki nad pierw
szym parostkiem (oczniakiem). Kompakta nacięta jest ok. 2 cm powyżej „róży rogu” na długości 2,5 
cm, tyka odłamana, końcówka oczniaka odłamana bez śladów odcinania.

4. Wykop 11/83 (71, 101), ryc. 12:2, torf z muszlami (2), wyklejony z dwóch fragmentów frag
ment trzonu z koroną w postaci rozwidlonych parostków (2). Trzon nacięty dookolnie na głębokość 
kompakty na 2/3 obwodu ok. 14 cm poniżej nasady korony, na 1/3 obwodu „znacznik” miejsca odła
mania w postaci płytkiego rowka. Trzon nieregularnie odłamany. Wtórne złamanie ok. 2 cm poniżej 
nasady korony (sklejone), końcówki parostków korony ukruszone. Okaz wygładzony (w sposób 
naturalny?). W inwentarzu wykopu poza tym dwa male fragmenty poroża ze śladami obróbki, w tym 
jeden zachowany w 2 fragmentach (nr lokalizacyjny w wykopie 332 i 447, nr pojedyriczego ułamka 
21).

5. Wykop 1/85(48), torf z muszlami (2), mały fragment poroża ze śladami cięcia.
6. Wykop 1/80 (52, 60, 61, 82), gytia roślinna (3), poroże z wyrostkiem kości czołowej. Ślady 

cięć. Pokruszone (pięć fragmentów).
7. Wykop 1/81(29), ryc. 13:4, gytia roślinna (3). Poroże z nasadą-zrzutek. Ślady odcinania tyki 

ok. 4 cm nad nasadą. Cięcie długości ok. 3 cm na głębokość kompakty, trzon wyłamany. Wyłamany 
też drugi parostek (nadoczniak) bez śladów odcinania. Zachowany w całości pierwszy parostek 
(oczniak), zagładzony na końcówce (zagładzenie naturalne? - długość 3-6 cm).

8. Wykop 11/81(263), ryc. 13:3, gytia roślinna (3), poroże z nasadą-zrzutek. Tyka nacięta na głę
bokość kompakty (długość cięcia 4 cm) i wyłamana przy nadoczniaku, zachowanym prawie w cało
ści. Oczniak wyłamany 2 cm powyżej trzonu. Nadoczniak wygładzony, z lekko ukruszoną końców
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ką. Z warstwy w tym samym wykopie pochodzą cztery maie ułamki poroża ze śladami cięć (nr loka
lizacyjne w wykopie 31, 130, 146, 235 i 304, dwa ostatnie wyklejone).

9. Wykop 111/81(35), ryc. 12:1, gytia roślinna (3), poroże z nasadą wyłamane z czaszki (miody 
jeleń, tzw.„roczniak” ), okaz długi - 52 cm, średnica trzonu 2,4 cm, doskonale wygładzony od ok. 10 
cm powyżej trzonu aż do końcówki. Końcówka zaokrąglona, lekko ukruszona. Nie sposób stwier
dzić, czy zagładzenie powstało w sposób naturalny (podczas noszenia rogów przez zwierzę), czy 
zostało dodatkowo wykonane przez człowieka (celowo, bądź w wyniku używania jako narzędzia). Z 
powodu tych wątpliwości okaz zaliczono do pólsurowca, chociaż może bardziej poprawne byłoby 
uznanie go za narzędzie (okazjonalne?).

10. Wykop 111/83(261), ryc. 12:3, gytia muszlowa (4), fragment korony odcięty 12 cm poniżej 
nasady, średnica tyki 4,5 cm, parostki korony (3) wyłamane bez śladów odcinania. Tyka odcinana 
metodą nacięć dookolnych na głębokość kompakty i wyłamania spongiozy. Miejsce wyłamania nie 
zostało zagładzone. Rysy i ślady otarć na powierzchni trzonu i parostkach (naturalne?). Nie można 
wykluczyć, że okaz używany był jako narzędzie (o rozwidlonych końcach).

11. Wykop 111/83(268), ryc. 13:1, gytia muszlowa (4), poroże-zrzutek ze śladami nacięcia kom
pakty na trzonie ok. 2 cm powyżej nasady na długości 3 cm po obwodzie trzonu. Trzon wyłamany 
na wysokości nadoczniaka. Oczniak i nadoczniak wyłamane ok. 5 cm od trzonu bez śladów odcina
nia.

Poza dwoma okazami fragmentów wieńców (nr 10 i 11), które odkryto w gytii muszlowej i zali
czono do starszej (I) fazy osadniczej wszystkie pozostałe fragmenty poroża, zarówno wieńców, jak i 
parostków wiązać można ze środkową (II) fazą osadniczą na stanowisku.

C - Płytki kostne:
W inwentarzu stanowiska wydzielono sześć płytek kostnych (ryc. 13:5-9), płaskich, w przybli

żeniu prostokątnych, wyciętych niewątpliwie celowo, których przeznaczenie trudne jest do określe
nia. W większości przypadków nie udało się ich określić gatunkowo i anatomicznie, bądź ich okre
ślenia są niepewne.

1. Wykop 1/79(54), ryc. 13:9, fot. 6, torf (1), nieokreślona kość jelenia (?), długość 5,3 cm, sze
rokość 2,2 cm, grubość 0,3 cm, wzdłuż prostej krawędzi widoczne są co najmniej dwie linie ryte, 
m.w. równoległe do siebie, które mogą być śladem zdobienia kości, bardziej prawdopodobna jest 
jednak hipoteza, że powstały przy podłużnym przecinaniu kości, lub były „znacznikami” miejsca prze
cięcia. Na tej samej krawędzi przecięcia widoczne liczne nacięcia (karby), pozostałe krawędzie za
tarte.

2. Wykop 1/79(81), torf (1), fragment ściany kości długiej nieokreślonego ssaka, długość 3,8cm, 
szerokość 2,8 cm, grubość 0,4-0,7 cm, brzegi nieregularnie nacięte na głębokość kompakty, płytka 
wyłamana wraz w fragmentami spongiozy kości.

3. Wykop 11/83(151), ryc. 13:6, torf z muszlami (2), kość nieokreślona anatomicznie i gatunko
wo, długość 7,0 cm, szerokość 2,6 cm, grubość 0,3-0,4 cm, nieregularnie wycięta i zagładzona na 
powierzchni górnej i dolnej i krawędziach.

4. Wykop 11/83(367), ryc. 13:8, torf z muszlami (2), kość nieokreślona gatunkowo i anatomicz
nie, długość 3,3 cm, szerokość 1,0-1,3 cm, grubość 0,2 cm.

5. Wykop 11/81(15), ryc. 13:5, gytia roślinna (3), część łopatki ze ściętym grzebieniem nieokre
ślonego gatunkowo ssaka, długość 12,0 cm, szerokość do 4,3 cm, grubość 0,6 cm, najdłuższa, pra
wie prosta krawędź zagładzona i zatarta, przeciwległa wyszczerbiona (w wyniku zużycia?), powierzch
nia górna i dolna zagładzone, w dolnej zewnętrzna warstwa częściowo złuszczona.

6. Wykop 111/83(259), ryc. 13:7, gytia wapienna (4), poroże jelenia, długość 5,0 cm, szerokość 
1,4 cm, grubość 0,2-0,3 cm, łukowato wygięta w rzucie bocznym, starannie wycięta i wygładzona 
obustronnie.

Jedną z płytek wiążemy ze starszą (I) fazą osadniczą (nr 6), trzy (nr 3-5) z fazą środkową (II), 
natomiast dwie (nr 1,2) z fazą młodszą (III).
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Tab. III. Zestawienie ilościowe kategorii typologicznych w obrębie 
warstw naturalnych torfowiska.

Kategoria I II II III III IV IV V V VI VII VIII

Lp. Utwór A A B A B A B A B R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 torf (1) 5 - - - - - - 1 2 - 2 2 12
2 torf z muszlami (2) 5 - 1 1 - - 1 1 2 - 5 11 27
3 gytia roślinna (3) 9 1 2 2 4 2 - - - - - 12 32
4 gytia wapienna (4) 3 - 2 1 - - - - 2 1 3 12

RAZEM 22 1 5 4 4 2 1 2 4 2 8 38 83

Sposoby obróbki surowca kostnego i rogowego zostały już w zasadzie omówione w zakresie, w 
jakim możliwe było zaobserwowanie ich po śladach jakie zostawiły na gotowych wytworach, ich frag
mentach i półfabrykatach, a także półsurowcu i odpadach produkcyjnych. Niewątpliwie stosowana 
była na stanowisku wstępna obróbka surowca, polegająca na łamaniu i rozłupywaniu kości i rogu. 
Ze względów oczywistych łatwiej ją stwierdzić w materiale rogowym niż kościanym. Stosowane było 
niewątpliwie przecinanie kości i rogu, zarówno poprzeczne, jak i podłużne i ukośne. Przy doborze 
metod przecinania wytwórcy kierowali się wyraźnie dobrą znajomością budowy anatomicznej obu 
surowców. Przecinano głównie twardą kompaktę i to często tylko na takim odcinku, aby możliwe 
było „bezpieczne” odłamanie reszty kości/rogu w miejscu zgodnym z potrzebą. Stosowano struga
nie i szlifowanie w celu wyrównania powierzchni i nadawania pożądanych kształtów i wymiarów 
wyrobom, czy wyrabianie wrębów przy otworach. Otwory wykonywane były głównie w toporach. 
Wszystkie są owalne, wykonywane były zapewne rylcem lub przewiercane (wiertnikiem?, pustą 
kością?), a następnie poszerzane. Otwór w domniemanym harpunie (IIA) zapewne wykonany został 
wiertnikiem (przekrój otworu stożkowaty), również wiertnikiem wydaje się być nawiercony płytki 
otwór przy ostrzu jednego z toporów (topór nr 8, ryc. 5:1). Narzędzia niewątpliwie wygładzano, a 
może nawet polerowano (np. ostrza wrzecionowate, IIB), chociaż ślady wypolerowania mogą wyni
kać również ze spracowania narzędzi (w „miękkich” materiałach - w rodzaju skóry czy kory?).

Stosowany niewątpliwie był celowy dobór surowca do wyrobu poszczególnych narzędzi. Świadczy o tym 
m.in. stosunek narzędzi do „półsurowca”, jakim potencjalnie były wszystkie kości (z porożem), szczególnie 
ssaków odkryte na stanowisku. Ich zestawienie przedstawia tabela VI. Ślady obróbki nosi statystycznie pra
wie co 11 kość ssaka (wraz z porożem). Tylko jedno narzędzie wykonano z kości ptaka Spośród 20 gatun
ków ssaków, których kości odkryto na stanowisku, ślady obróbki rzemieślniczej noszą kości (wraz z poro
żem) - 9 gatunków. Niewątpliwie nie wszystkie gatunki ssaków były jednakowo preferowane w „produkcji” 
narzędzi. Z 455 oznaczonych kości bobra narzędzie (szydło) wykonano tylko z jednej kości łokciowej, która 
stanowi zaledwie 0,22% szczątków kostnych tego zwierzęcia natomiast na 81 fragmentów kości i poroża je
lenia ślady obróbki nosi 61 okazów, co stanowi ponad 75% szczątków tego zwierzęcia. O preferencjach w 
wyborze tego gatunku świadczy też fakt, że kości i poroże jelenia stanowią tylko 10,65% szczątków ssaków, 
za to wytwory z nich aż 73,5% wszystkich wytworów. Kości bobra natomiast stanowią 60% szczątków ssa
ków, a wykonano z niego tylko 1 narzędzie (1,20% wszystkich wyrobów). Szczególnie preferowane było nie
wątpliwie poroże jelenia. Jego ilość jest niewspółmiernie duża w stosunku do szczątków kostnych (56 do 
25). Pochodzi ono zarówno z okazów upolowanych, jak i ze zrzutek, zapewne celowo zbieranych. Ilość oka
zów pochodzących od zwierząt upolowanych i ze zrzutek wydaje się być mniej więcej jednakowa (na 6 oka
zów na których dało się to stwierdzić - 3 pochodziły ze zrzutek i 3 z okazów upolowanych). Poroże innych 
gatunków ssaków występuje w proporq'ach m.w. zgodnych z udziałem szczątków kostnych (łoś: 6 fragmen
tów poroża, 14 kości, sama: 1 fragment poroża, 6 kości, tun 1 róg, 12 kości) i w przypadkach w których 
udało się to stwierdzić, pochodzi z okazów upolowanych (sarna, łoś). Z poroża łosia odkryto na stanowisku 
tylko jeden fragment topora (okaz nr 15—IA?4), pozostałe poroże nie zostało wykorzystane do produkcji na
rzędzi, mimo że stanowi aż 30% szczątków tego zwierzęcia (poroże sarny - 12,5%, poroże tura - 7,7%, rów
nież bez śladów obróbki rzemieślniczej).
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Tab. V. Zestawienie gatunkowe i anatomiczne surowca użytego 
w poszczególnych kategoriach typologicznych.

Lp.
Kategoria
Surowiec

I
A

11
A

II
B

III
A

III
B

IV
A

IV
B

V
A

V
B

VI VII VIII
R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 jeleń: poroże 21 1 8 22 52
2 kość łokciowa 2 2
3 kość śródstopia 2 1 1 4
4 kość śródręcza 1 1 2
5 kość nieokreślona 1 1
6 łoś: poroże 1 1
7 kość łokciowa 2 2
8 kość śródstopia 1 1
9 kość nieokreślona 1 1

10 sarna: kość śródstopia 1 1
11 kość śródręcza 1 1
12 bydło: nk. kość długa 2 2
13 koń: kość śródręcza 1 1
14 dzik: kość strzałkowa 1 1
15 ząb dolny 1 1
16 Świnia: ząb dolny 1 1
17 pies: kość piszczelowa 1 1
18 bóbr: kość łokciowa 1 1
19 nk. ssak: żebro 1 1
20 kość nieokreślona 1 4 5
21 bocian: kość promieniowa 1 1

RAZEM 22 1 5 4 4 2 1 2 4 2 8 28 83

Narzędzia wykonane z kości (22), mimo że mniej liczne niż z poroża, są jednak typologicznie 
bardziej zróżnicowane, zarówno pod względem surowca, jak i formy. Większość narzędzi (prawie 
73%), oraz większość ich typów (6 z 7), wykonano z kości dużych ssaków. Preferowane byty głów
nie kości śródstopia i śródręcza, głównie jelenia (5 z 9 okazów), ale też łosia, sarny i konia. Trzy 
narzędzia wykonano z bliżej nieokreślonych anatomicznie fragmentów kości długich łosia i bydła. 
Cztery sztylety (II1A) wykonano z kości łokciowych jelenia i łosia. Z kości małych ssaków wykona
no natomiast tylko trzy szydła (VB). Okazy te stanowią tylko 13,64% wszystkich narzędzi z kości i 
połowę szydeł obu odmian (VA i VB). Jedno ostrze (IIB) wykonano z kości promieniowej bociana i 
jest to jedyne odkryte narzędzie z kości ptasiej. Inne ostrze ((11B) wykonano z kości nieokreślone
go gatunkowo ssaka, zważywszy rozmiary narzędzia, musiała to jednak być raczej kość dużego ssa
ka. Tylko jedno narzędzie wykonano z żebra („nóż” prosty, IVB). Niestety nie udało się określić 
gatunku zwierzęcia. Zęby zwierzęce tylko wyjątkowo wykorzystywano (2 okazy typu IVA) do pro
dukcji narzędzi (noźe-oskrobywacze z kłów dzika i świni).

0 preferencjach gatunkowych w doborze surowca na narzędzia świadczy udział fragmentów z 
„obróbką” (narzędzi, półsurowca i odpadów z nich wytwarzania) w masie szczątków ogółem, który 
dla jelenia wynosi 75,31%, dla łosia, sarny i konia: po 25%, dla dzika i świni - 6%, dla bydła - 3,27%, 
psa - 4,35% i bobra - zaledwie 0,22%.

Obróbka zarówno rogu, jak i kości stała niewątpliwie na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod 
względem doboru surowca, jak i umiejętności technicznych ich obróbki. Zarówno gotowe narzędzia, 
jak i zapewne surowiec do ich produkcji miały dla ich wytwórców i użytkowników niewątpliwie dużą 
wartość. Dowodzi tego daleko posunięty stopień wykorzystania, szczególnie surowca rogowego, jak 
i niewątpliwe naprawianie i przerabianie uszkodzonych narzędzi.
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Tab. VI. Zestawienie gatunkowe kości ssaków z wykopów torfowych (wg M. Sobocińskiego). 
NID - najmniejsza liczba osobników. A-E - grupy wykopów (por. ryc. 2).

Nr
E C B A D

NL0
kol.

Gatunek
11/85 11/83 1/85 11/81 III/83 1/83 1/79 1/81 1/80 III/81

.
Bydło
Bos primig f. taurus

5 1 8 3 6 5 27 3 > 2 61 8

2
Świnia
Sus scrofa f. domestica

3 - 4 5 - - 5 5 2 6 30 3

3
Pies
Carts lupus f. familiaris

1 4 1 6 1 - 6 2 - 2 23 6

domowe 9 5 13 14 7 5 38 10 3 10 114 17

4
Bóbr
Castro fiber L1758 - 47 32 97 31 26 32 160 9 21 455 32

5
leleń
Cervus elaphus L 1758 - 7 7 17 9 1 10 13 4 13 81 11

6
boś
Aloes aloes L 1758 - 8 - 5 2 3 1 - 1 - 20 4

7
Dzik
Sus scrofa L. 1758 - 4* - 4 1* 4* 3 2 - 2(1*) 20 9

8
Tur
Bos primig. Bojanus L 1827 - - - 9 - - - 2 2 - 13 3

9
Sama
Caproolus Capreolus L 1758 - 3 - 2 - - 1 1 1 - 8 3

10
Borsuk
Meies Meies L. 1758 - - - 3 1 3 1 - - - 8 5

11
Kuna leśna
Martes martes L 1758 - 1 - 1 - 1 3 - - 2 8 3

12
Kaczownik
Arvicola terrestris L 1758 - 6 - - - 2 - - - - 8 1

13
Wydra
Lutra lutra L 1758 - - - 3 - - - 1 - 1 5 2

14

Żbik
Felis Silvestris Scherb. L
1758

- - - 3 - - - 2 - - 5 3

15
Koń
Equus ferus sepc. - 1 - 2 - - - - - 1** 4 4

16
Niedźwiedź
Ursus arctos L 1758 - - - - - 1 - 1 1 - 3 2

17 Lis
Vulpes Vulpes L 1758 - 1 - - - 2 - - - - 3 2

18
Wilk
Canis Lupus L 1758 - - - - - - 1 1 - - 3 2

19
Wiewiórka
Sciurus vulgaris L 1758 - - - 1 - - - - - - 1 1

20
Foka
Foca spec. - 2 - - - - - - - - 2 1

dzikie - 80 39 147 44 43 52 189 18 40 646 87

Razem oznaczone 9 85 52 161 51 48 90 193 21 50 760 104

21 Nieoznaczone 23 33 8 1 - 7 55 3 - 2 132

Razem 32 118 60 162 51 55 145 196 21 52 892

Uwagi: * - kości mogą pochodzić od świni ** - osiem zębów górnych jednego osobnika
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W materiale ze stanowiska wyróżniono ogółem 55 narzędzi, z których 31 (56%) wykonano z po
roża i 24 (44%) z kości. Wśród pólsurowca i odpadów produkcyjnych również dominuje poroże (79% 
-22 przedmioty) nad kością (21% - 6 okazów). Zdecydowana większość materiałów (ponad 70%) 
odkryta została w warstwach naturalnych, które generalnie wiążemy ze środkową (II) fazą osadni
czą na stanowisku (tabela III, warstwy 2 i 3). Na 12 wyróżnionych kategorii przedmiotów 11 znajdu
je reprezentację w warstwach związanych z tą fazą. Materiały zalegające zarówno w warstwach star
szych (I faza osadnicza) jak i młodszych (III faza) stanowią zaledwie po 15% całości. Pochodzą z nich 
zaledwie 24 przedmioty (po 12 w obu fazach), należące do 6 kategorii typologicznych w fazie I i 5 — 
w fazie III (tabela III). W związku z wyraźną dysproporcją ilości materiałów pochodzących z róż
nych faz osadniczych (warstw naturalnych torfowiska) .trudno ocenić, na ile brak pewnych (nielicz
nych, bądź wręcz pojedyńczych) narzędzi wynika ze zróżnicowania chronologicznego materiałów, a 
w jakim stopniu jest przypadkowy, związany z niewątpliwą niekompletnością inwentarzy poszczegól
nych faz. Niewątpliwa jednorodność stylistyczna i techniczna całego materiału skłania do przyjęcia 
raczej tej ostatniej hipotezy. Uzasadnione wydaje się założenie, że instrumentarium rogowe i kościa
ne, oraz sposoby obróbki i wykorzystania tych surowców przez cały okres istnienia osady general
nie były zbliżone.

Podstawą instrumentarium mieszkańców osady przez cały czas jej trwania byl niewątpliwie to
pór rogowy. Uderza przy tym, że we wszystkich fazach używany byl wyłącznie jeden jego typ (IA) - 
tzw. topór T-ksztaltny. Stanowi on aż 40% wszystkich narzędzi (39% w fazie II, po 50% w fazach I i 
III). Pozostałe 10 typów narzędzi stanowią razem najwyżej połowę wyposażenia w poszczególnych 
fazach. Inwentarz fazy starszej (I) zawiera poza trzema toporami, dwa ostrza wrzecionowate (IIB), 
»sztylet” z kości łokciowej (IIIA), klin rogowy (VII) oraz dwa narzędzia do oddzielania miazdry od 
skóry (VI), te ostatnie znane wyłącznie z tej fazy. W fazie młodszej (III), poza pięcioma toporami 
(IA), dwoma klinami (VII) i dwoma płytkami kostnymi (VIII) w inwentarzu znalazły się tylko trzy 
szydła (VA i VB). Kategorie te reprezentowane są też w fazie II, nie było ich natomiast w materia
łach fazy I. Material zaliczony do fazy II jest najliczniejszy i niewątpliwie najbardziej reprezentatyw
ny. Uderza w nim duży udział pólsurowca i odpadów z produkcji narzędzi (prawie 40% materiału). 
Wśród narzędzi wyraźna jest również przewaga topora (39%). Udział innych narzędzi jest m.w. zbli
żony (od 1 do 5 okazów w poszczególnych kategoriach). Wyłącznie z tą fazą związane są narzędzia 
typu HIB, IVA i IVB („sztylety” z kości długich, „noże” proste i zakrzywione) oraz domniemany 
harpun (IIA). Ostrza wrzecionowate (IIB) oraz „sztylety” z kości łokciowych (IIIA) są identyczne 
jak w fazie I. Z fazą III łączy ją obecność trzech szydeł, również obu typów (VA i VB). We wszyst
kich fazach zanotowano też obecność klinów rogowych (por. tabela III).

Praktycznie cały inwentarz pochodzący ze stanowiska ma charakter interkulturowy, co jest zro
zumiale, biorąc pod uwagę specyfikę surowca, który determinował często kształt i formę narzędzi, 
rzadko pozwalając na specjalne zróżnicowanie stylistyczne ich form. W porównaniu do innych zna
nych inwentarzy kościanych kręgu późnoertebęlskiego uderza stosunkowo małe zróżnicowanie form 
narzędzi. Użytkowano w zasadzie jeden typ topora (LA - T-ksztaltny), jeden typ ostrza wrzecionowa
tego (IIB) - zawsze bez paz. Poza jednym niepewnym okazem brak też harpunów, które jednak na 
innych terenach też są znaleziskami rzadkimi i przeważnie luźnymi (bez kontekstu archeologiczne
go). Niewielkie jest też zróżnicowanie typologiczne szydeł, „noży” czy „sztyletów”.

Przedstawiony wyżej inwentarz wydaje się doskonale odzwierciedlać instrumentarium rogowe i 
kościane myśliwych, rybaków i zbieraczy strefy leśnej (późnoatlantyckiego okresu klimatycznego), 
Zdecydowaną przewagę mają w nim narzędzia związane głównie z eksploatacją środowiska leśne
go, za jakie uznać można topory i kliny z poroża, stanowiące łącznie ok. 55% narzędzi (30 okazów). 
Drugą pod względem liczebności grupę (ok. 25%) stanowią narzędzia związane generalnie z polo
waniem (i rybołówstwem) oraz wstępną oprawą zwierzyny (14 narzędzi). Do grupy tej zaliczono 
harpun (?), ostrza wrzecionowate (ościenie - groty oszczepów - groty strzał) oraz „sztylety”. Uzupe
łnieniem obu pierwszych grup są narzędzia do obróbki skór (11), do których należą szydła, „noże” 
i narzędzia do oddzielania miazdry, stanowiące razem ok. 20% narzędzi. Taki podział funkcjonalny 
narzędzi jest oczywiście tylko orientacyjny. Niewiątpliwie większość narzędzi nie była wysoko wyspe
cjalizowana, miały one charakter wielofunkcyjny, a sposób ich użycia w dużym stopniu zależał za
pewne od aktulanych potrzeb użytkownika.
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Zusammenfassung

Das frühneolitische Geweih - und Knocheninventar aus der Fundstelle in Dąbki 9, Gemeinde 
Darłowo.

Die Fundstelle (Abb. 1, 2) befindet sich an der Grenze des mineral - und organisches Gebildes 
an der Kante des Moränenhügels in dem Tal des Bukowo-Sees (ein Streifender Seetiefen, an der 
Kösliner Küste). Die Fundstelle wurde untersucht in den Jahren 1978-1985 (Ilkiewicz 1989). Kultur- 
mässig i repräsentiert die Fundstelle eine lokale protoneolitische Gruppe, verbunden mit dem 
spätoertebijille Kulturkreis. Die Fundstelle gehört zu den Strandsiedlungen die mehrmals oder oft sa- 
isonmässig (Siedlung-Basis) besiedelt wurde. Im Torfmoor an der Küste ist eine Müllschicht mit einem 
Fleisch von 50-100 cm erhalten geblieben. Die Spuren von Ansiedlung auf der Mineralterrasse tre
ten dagegen im klassischen, Teuersteinlosen” System auf. Die Fundstelle ist generel in die 2. Hälfte 
der atlantischen Klimazeit datiert, d.h. etwa 6250-5200 BP (Pazdur 1991).

Der Gegenstand dieser Betrachtung sind 83 Schaustücke aus Geweih und Knochen, davon 55 
Geräte, Halbrohstoff und die Produktionsabfälle, stammend aus 10 Torfgrabungen.

Im Fundmaterial wurden ausgesondert 22 Beile aus Geweih (Abb. 3-7) zwei von ihnen sind Halb
fabrikate. Alle gehören zu den sog. Beilen in T-Form (IA) an. Die Mehrheit wurde ausgebessert und 
dadurch ändern sich ihre Proportionen und Diamensionen, bis zu äussersten Fällen, in denen die 
Schneide gleich hinter der Hülse beginnt Einer von den Beilen wurde repariert durch Bohrung einer 
neuen Öffnung in beschädigter „Hälfte” mit der Schneide (Abb. 7:3, Fot. 4).

Alle Spindelschneiden (IIB-5 Exemplare), gehören zu den glatten Schneiden mir einseitig abge
schnittenem Unterbau (Abb. 8:2-5). Eine Schneide ist aus Speicheknochen eines Storches ausgeführt

Im Fundmaterial wurden zwei Arten der „Dolche” ausgesondert: vier sind aus Eibogenknochen 
grosser Säugtiere - Hirsch und Elch (IIIA - Abb. 9) und auch vier aus langen Knochen eines Hir
sches, Viehs - und Pferdes (IIIB - Abb. 10:1-4). Die letzteren sind leider in Fragmenten vorhanden.

Zu den „Messern” wurden zwei Exemplare mit krümmer Schneide (TVA) aus dem Eckzahn eines 
Wildschweines und Schweines (Abb. 10:5,6) angerechnet, sowie ein Fragment des Exemplares mit 
gerader Schneide (TVB), ausgeführt aus einer Rippe (Abb. 10:7).

Die Pfrime sind von zwei „C-förmige” Schaustücke (VA - Abb. 8:6,7) vertreten und vier mit rund
ovalem Durchschnitt (VB — Abb. 8:8-11). Identifiziert wurden auch zwei Geräte zum Abtrennen 
der Pulpe vom Leder (IV - Abb. 11:1,2) und 8 „Keile” (VII) aus dem Geweihsproß der Hirsche (Abb. 
11: 4-13).

Unter dem Halbrohstoff und Produktionsabfällen (VIII) sind überwiegend die Fragmente von 
Hirschkronen, aber entdeckt wurde auch der Mittelhandknochen eines Hirsches mit der Spur eines 
ausgeschnittenen Spaltholzes für das Gerät (eine spindelförmige Schneide? - Abb. 11:3).

Es wurde eine zweckmässige Wahl des Rohstoffes für die Produktion einzelner Geräte festgestellt 
(besonders bevorzugt wurde das Geweih und die Hirschknochen).

Praktisch hat das ganze Inventar aus der Fundstelle einen interkulturellen Charakter. Im Vergle
ich mit anderen, bekannten Inventaren des spatoertebQllen Kreises auffallend ist die verhältnismäs
sig kleine Differenzierung der Geräteformen. Im Prinzip wurde ein Typ der Axe und spindelförmiger 
Schneide benutzt Gering ist die typologische Differenzierung der Pfrime, „Messer” oder „Dolche”. 
Ausser eines unsicheren Schaustückes (Abb. 8:1 - II A ausgeführt aus Hirschgeweih), fehlen auch 
die Harpune, die jedoch auf anderen Gebieten auch seltene und vorwiegend loose Funde sind (ohne 
archäologischen Kontextes).

Übersetzung: B. Frankiewicz
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Rye. 4. Topory rogowe.
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Rye. 6. Topory rogowe i ich fragnenty.
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Rye. 7. Topory rogowe (1-3), półfabrykaty toporów (4, 5).
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Rye. 8. Narzędzia rogowe i kościane. Harpun? (1), ostrza wrzecionowate (2-5, szydła (6-11).
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Rye. 9. „Sztylety” z kości łokciowatych.
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Rye. 10. „Sztylety” z kości długich (1-4), „noże” (5-7).
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Rye. 11. Narzędzia do oddzielania miazdry od skóry (1, 2), kość z „wyciętym” negatywem na
rzędzia (3), „kliny” rogowe (4-13).
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Rye. 12. Pólsurowiec i odpady produkcyjne (1 - domniemane narzędzie).
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Rye. 13. Półsurowiec i odpady produkcyjne (1-4 - fragmenty wieńców poroża, 5-9 - płytki 
kostne).
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Fot. 1. Topór rogowy.

muaumm\mm
Fot. 2. Topór rogowy.

Fot. 3. Dwa fragmenty topora rogowego.



Fot 4. Naprawiony topór rogowy (wykorzystana uszkodzona „połówka” z ostrzem).

vww

Fot. 5. „Kliny” rogowe.

Fot. 6. Płytka kostna.
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KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

ETNOGRAFIA

Urszula Dalska-Sienkiewicz
MUZEUM OKRĘGOWE W KOSZALINIE

STAN BADAŃ NAD BUDOWNICTWEM LUDOWYM 
W WOJ. KOSZALIŃSKIM

Badania nad ludowym budownictwem regionu koszalińskiego zapoczątkowali Niemcy już w XIX 
w. kontynuując je do II wojny światowej. Były to jednak badania wyrywkowe, niesystematyczne, 
poświęcone atrakcyjnemu budownictwu jamneńskiemu i nadmorskiemu; w dużo mniejszym stop
niu zwracano uwagę na ziemie położone na południe do Koszalina1. Jednakże pozycje te dziś są bar
dzo cenne, gdyż zawierają opisy i ikonografię, niejednokrotnie już nieistniejących obiektów. Budyn
ki o XVII i XVIII w. metryce w 99% uległy zniszczeniu.

Po 1945 roku, na skutek zmiany granic, obszar Pomorza Zachodniego znalazł się w orbicie ba
daczy polskich. Prowadzone w latach 50. i 60. badania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
nastawione były bardziej na zgłębianie budownictwa słowińskiego, a ekipa Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu ustawiała badania w kierunku problemów socjologicznych, traktując kul
turę materialną, a tym samym budownictwo, marginalnie2.

Kompleksowe i systematyczne badania zabytkowego budownictwa ludowego zapoczątkował w 
1969 r. ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków3, zlecając je świeżo powołanej, pierwszej w 
Polsce, Pracowni Dokumentacji Etnograficznej Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział Szczecin, 
z siedzibą w Koszalinie4. Przed reformą administracyjną 1975 r., województwo koszalińskie zajmo
wało większy obszar, w skład którego wchodziły części dzisiejszego województwa słupskiego i pil
skiego. Do czasu reformy badania prowadzono kolejno wsiami, w granicach poszczególnych powia
tów. W latach 1971 i 1972, w kilkunastu wsiach dawnego powiatu Darłowo, Bytów i Człuchów prace 
inwentaryzacyjne, w ramach praktyk, prowadzili studenci Politechniki Warszawskiej, jednak z po
wodu zastrzeżeń co do właściwej selekcji, kwalifikacji chronologicznej i funkcyjnej rejestrowanych 
obiektów, Wojewódzki Konserwator Zabytków zrezygnował z ich usług. Do 1990 r., w ramach Pra
cowni Konserwacji Zabytków, a potem Pracowni Etnograficzno-Konserwatorskiej5 prowadzono sys
tematyczne badania, kończąc je różnej formy dokumentacjami. Prace terenowe polegały na pene
tracji regionu, rozpoznaniu wsi, łącznie z wybudowaniami, a w konsekwencji rozpoznaniu obiektów 
zabytkowych. Zasadnicze czynności przy obiekcie sprowadzały się do przeprowadzenia wywiadu 
według przygotowanego wcześniej kwestionariusza, wykonania odręcznego planu sytuacyjnego za
grody z zaznaczeniem wszystkich budynków i małej architektury oraz ewentualnej rekonstrukcji 
pierwotnego układu siedliska, jak również wyrysowania zwymiarowanego rzutu przyziemia i prze
kroju, a także zrobienia 2-3 najistotniejszych zewnętrznych fotografii.

Kameralne opracowanie materiałów terenowych poprzedzały kwerendy bibliograficzne, archiwal
ne, źródłowe i ikonograficzne, prowadzone we wszelkich dostępnych placówkach.

Wykonywano kilka typów opracowań. Najpełniejszą i szczegółową formą była dokumentacja et- 
nograficzno-konserwatorska, w skład której wchodziło omówienie danego typu obiektu na tle histo
rycznym, terytorialnym oraz zaszeregowanie typologiczne i chronologiczne. Kolejno przedstawiano 
historię i współczesną charakterystykę miejscowości, z której obiekt się wywodził i dalej opis za
grody z ewentualną rekonstrukcją, szczegółową analizę techniczną obiektu z dochodzeniem jego
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formy najwcześniejszej. Konkluzje wynikające z kompleksowych dociekań zawierano we wnioskach 
i wytycznych konserwatorskich. Do części werbalnej dołączano rysunki, na których przedstawiono 
wyniki analiz, badań archiwalnych i architektonicznych. Z częścią opisowo-rysunkową integralnie 
związany byl serwis fotograficzny (24 x 30 cm) elewacji zewnętrznych, wnętrza i detali. Przy kon
struowaniu wyżej wymienionego opracowania ważnym elementem była inwentaryzacja konserwa
torska, wykonywana początkowo w skali 1:20 przez architektów, z czasem w skali 1:50 samodziel
nie.

W sytuacji, gdy obiekt miał być przenoszony, uczestniczono w pracach rozbiórkowych; poszcze
gólne etapy dokumentowano opisowo, rysunkowo i fotograficznie, by całość zakończyć syntetycz
nym eleboratem z ostatecznymi wytycznymi konserwatorskimi. Tego typu dokumentacje każdora
zowo były recenzowane przez naukowców z ośrodków akademickich.

Bardziej ogólnym opracowaniem był opis etnograficzny. Nie zawierał rozważań typologiczno-hi- 
storycznych, rekonstrukcyjnych oraz wniosków konserwatorskich. Nacisk położony byl na charak
terystykę etnograflczno-techniczną obiektu. Tego typu opracowanie ilustrowane było serwisem fo
tograficznym elewacji i wnętrz budynku.

Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska, o której wspominano wyżej, składała się z 
następujących, zwymiarowanych rysunków:

1) orientacji i sytuacji,
2) rzutu przyziemia,
3) rzutu poddasza,
4) rzutu więźby dachowej,
5) widoku 4. elewacji,
6) przekroju podłużnego
7) przekroju poprzecznego,
8) detali,
9) ewentualnie klucza oznakowań do rozbiórki.
Najszerzej stosowanym typem rejestracji obiektów zabytkowych były tzw. inwentaryzacje skró

cone (katalog). Składały się one z:
I. Rysunku, w skład którego wchodziły:
1) orientacja wsi z zaznaczeniem zagrody, w której znajdował się obiekt zabytkowy - skala 

1:25000,
2) sytuacja zagrody z zaznaczeniem obiektu zabytkowego - skala 1:500,
3) rzut przyziemia budynku - skala 1:200,
4) przekrój poprzeczny budynku - skala 1:200.
II. Opisu etnograficznego z ustaleniem chronologii i zaszeregowaniem oraz podkreśleniem war

tości zabytkowej omawianej zagrody czy obiektu.
III. Opisu technicznego.
IV. Serwisu fotograficznego (2-3 najbardziej czytelne ujęcia ścian zewnętrznych).
W trakcie wieloletnich badań wykonywano wszystkie typy opracowań. W pierwszych latach przy

gotowano kilkadziesiąt pełnych dokumentacji i opisów oraz cztery studia wsi6. Potem skupiono uwa
gę na katalogu, wychodząc z założenia, że niezwykle ważne jest, by w pierwszym etapie uchwycić 
i zarejestrować możliwie jak największą ilość substancji zabytkowej. Równocześnie prowadzono bada
nia nad tym samym problemem w rejonie woj. szczecińskiego, słupskiego, pilskiego i gorzowskiego. 
Pozwalało to na porównywanie, wyłapywanie zbieżności i różnic w typach i konstrukcji budynków pasa 
nadmorskiego, pogranicza wielkopolsko-pomorskiego i Kaszubszczyzny. W trakcie badań nad budow
nictwem pogłębiono wiadomości o całokształcie życia chłopskiego, obracającego się wokół zagrody.

W czasie 27-letnich studiów nad ludowym budownictwem, bezsprzecznie najwięcej czasu poświę
cono wsi koszalińskiej. Od 1970 r. do dziś zewidencjonowano w całości budownictwo zabytkowe w 
31 gminach (rye. 1), tj. gm. Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Będzino, Mielno, Darłowo, Malechowo, 
Sianów, Dygowo, Biesiekierz, Świeszyno, Manowo, Polanów, Siemyśl, Gościno, Karlino, Białogard, 
Tychowo, Bobolice, Biały Bór, Rymań, Sławoborze, Rąbino, Grzmiąca, Świdwin, Połczyn Zdrój, Bar
wice, Szczecinek, Brzeźno, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Wierzchowo. W pozostałych 4. gminach:
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Silnowo, Ostrowice, Czaplinek i Kalisz Pomorski badania rozpoczęto w 1977 i 1978 roku. W każdej 
z gmin spenetrowano po kilka wsi, i tak w gm. Ostrowice 2, w gm. Silnowo 8, w gm. Czaplinek 2, 
w gm. Kalisz Pomorski 6.

WOJEWÓDZTWO KOSZALIŃSKIE 

STAN BADAŃ DO -1996 ROKU

GRANICE WOJEWÓDZTWA 
GRANICE GMIN 
SIEDZiey GMIN 
WSIE Z OBIEKTAMI ZABiTKOW. 
GMINY W KTÓRYCH BADANIA 
ROZPOCZĘTO WA978 R.

Rye. 1. Woj. koszalińskie - Stan badań nad budownictwem ludowym do 1996 roku.

201



Ta
b.

 I. 
St

an
 za

ch
ow

an
ia

 za
by

tk
ow

eg
o b

ud
ow

ni
ct

w
a w

ie
js

ki
eg

o w
 w

oj
. ko

sz
al

iń
sk

im
9UUJ

9WZIIX

I I |W I rH MN I I \ y~* r-< | | | I CS) I I I I I I III
CO

|||||||t-»||||||»-h|t-h||||||||||||II

aoiUMOzOjW I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I

80IUMJJ I ( I I I I I | | | | | | ! | | | | I I I I I I I I I

azD|UJB^9|d png Ttcomw w I i i n i i l I I I I I I I I I I I I liliiC\J

auuiBjq
pjuXpng

ooHW'tNin i i I I I i I I I l i I I I I I T—' I I • I 1 I I I

9U|0p0]S-'MUj
pjuXpng

fOOOOCON'tW I HH I I I ^ I I I I I I I HHM I I I I III

8PJSJB1U8MUJ
pjuApng

'inCOOMHCOHHCOCOHHCO^NH I r-i | C\J |t-H |i-H |ł-H I I | |

^opoJS
iniNOCjrHoorHajcooiißTj'wincoNTf^NWfowwwco I hnhhh 
t}« m -rf r-t C<i »-H 1—i

azDJBpodsoS- 
•oiqu^zssjui png m i i mw I Mini i i i i I < I I I I I l I I I I III

Adnro (Dcncn^iNcnioinTj'Wr-iso^Nco^oorHcoooooooin^Nin ’̂tnH OMOinHCVJfOMMHHHH T-1 y—i r-<

U18{080
■>pXqBzĄj(3!qo

o^wtoiCHHTj'oai^^wos^'ütD^'OificncnoooNNfßin'tN
inWOOOininiO^CnWWWWr-trHrHrHrHrHrHrHr-trHrH
CO W tH r-t

qez -qo z ism pęojj OOOSCOl^NfncnWOinNM^NCOCDHTfajWWTj-CO^lOtfMCONN 
CCJMHH T-4 ł-H T—Ift f—< y—*

•UlS M jSM ^0|I rfcncnwHwwwwwHHWHwcorHwiOH^rHHHHHO^aHncoo)

c o_ -a ^
k-C O

P5?

AUjUlS BMZBfJ
« « ^ 'S«*? 3 k>o «3 o .2 s 2 j» >. O Sr2,0
Q Ć75 ^ OQ*cfc cOc/SOhCQ^CQ^O S£cQ^QDQPao2c/}c/5NO

|2-C
CÜ 5CC I» c
o->O.CQK

■dn

202



W ciągu wieloletnich badań zarejestrowano około 1700 obiektów zabytkowych, z których więk
szość stanowiły chałupy. Budynki gospodarcze, szczególnie inwentarskie, narażone najbardziej na 
proces niszczenia ze względu na swoją funkcję, zachowały się mniej licznie. W szybkim tempie zni
kały z pejzażu wiejskiego obiekty pomocnicze jak: budynki piekarnicze, spichlerze, piwnice, kuź
nie, młyny i wiatraki. Obiekty te, przeważnie posadowione poza obrębem zagrody, pozbawione szcze
gółowego dozoru, a często i opiekuna prawnego, czy właściciela, nie miały szans przetrwania tak 
długo jak użytkowane chałupy, czy budynki gospodarcze, stojące w obrębie zagrody. Stan zachowa
nia obiektów woj. koszalińskim obrazuje tabela I. Poszczególne gminy zaprezentowano w kolejno
ści według stopnia nasycenia wsi obiektami zabytkowymi. Bezsprzecznie najwięcej takich budyn
ków zachowało się w przymorskiej i przyjeziornej gminie Darłowo. Nasycenie zabytkowymi budyn
kami było tak duże, że gminę opracowywano kilka lat, a dokumentowanie zakończono w 1993 roku. 
Kolejne, bogate w zabytki budownictwa wiejskiego, to sąsiednie gminy: Sianów, Malechowo oraz 
przymorska gmina Będzino i leżąca na południe od Koszalina - gmina Świeszyno. Im bardziej na 
południe, tym zachowanych obiektów zabytkowych mniej. W pewnym stopniu może się to wiązać z 
mniejszą ilością wsi w gminach południowych, a co za tym idzie z gęstością zabudowy oraz różnicą 
w zamożności mieszkańców, a w szczególności z występowaniem na południu obszaru wielkiej wła
sności ziemskiej.

DOOUA WIEJSKA

▼ ▼▼

OtfBdD WARZYW wy

A. CHAŁUPĄ
Z. SZOPA

ą. 600. INWBWT. /OBECNIE Q06POO./ 

4- STODOŁA 
g. ROP. BRAHNV

6. ICORNUC

7. 6UDi IWtYENT

8. awooowwnc
9. PIWNICA

O y 40 H-

Ryc. 2. Cisowo gm. Darłowo, zagroda nr 18 - plan sytuacyjny.
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Duże zagrody zamknięte o charakterystycznym czworobocznym układzie (Vierkanthof) są licz
ne w północnym pasie województwa (to samo tyczy województw sąsiednich), zanikają w gminach 
leżących na południe od Koszalina.

Przykładem typowego, gburskiego obejścia w pasie nadmorskim jest zagroda nr 18 z Cisowa 
(Zizow) w gm. Darłowo. Cisowo to wieś owalnicowa, oddalona o 2 km na południowy-wschód od 
morza i 1 1/2 km na południe od jeziora Kopań. Od 1387 r. należała do odległego o 3 km na połu
dniowy-zachód Darłowa. Wieś zamieszkała do 1945 r. przez bogatych chłopów, zabudowana jest od 
południa i północy XIX w. dużymi, czworobocznymi, wielobudynkowymi zagrodami zamkniętymi. 
Na nawsiu zachowały się pozostałości budownictwa uboższych mieszkańców, w większości młod
szego lub przebudowanego. Na wzniesieniu, w północno-zachodniej części wsi stoi gotycki kościół. 
Wieś porównywalna jest pod względem położenia, kształtu, przynależności, zamożności i architek
tury z Jamnem koszalińskim i Krupami k. Darłowa.

Zagroda nr 18 (ryc. 2) posadowiona jest po południowej stronie drogi, okalającej nawsie od po
łudnia. Budynki gospodarcze, łączące się ze sobą, ustawione są w podkowę. Wjazd i wejście na po
dwórze wjedzie przez budynek bramy (Torhaus). Po jednej stronie podwórza ustawiona jest duża

KOM-

IZBA

o-t 2 S 4 m.

O A 2 3 4M.

Ryc. 3. Cisowo gm. Darłowo, zagroda nr 18, chałupa - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.
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stodoła oraz budynek inwentarski (obecnie wykorzystywany jako magazyn i wozownia). Te trzy 
budynki, wzniesione w latach 20. XIX w. mają konstrukcję ryglowo-strychulową. Po przeciwnej stronie 
podwórze ograniczają: murowany budynek inwentarski i kurnik, pochodzące z lat międzywojennych. 
Ustawiono je prawdopodobnie na miejscu ryglowo-strychułowych poprzedników. Chałupa, zbudo
wana w tradycyjnej dla tych terenów technice, zamyka podwórze od tyłu. Z budynkami gospodar
czymi połączona jest płotkami z desek, w których furty zapewniają komunikację z tylną częścią obej
ścia. Pośrodku podwórza umiejscowiony jest gnojownik. Za chałupą mieści się sad i ogrodzony szta
chetowym płotem, ogród warzywny. W pobliżu budynku mieszkalnego i warzywnika znajduje się 
wyłożona kamieniami piwnica i kamienna, korbowa studnia. W tej części siedliska, w pewnej odle
głości od zabudowań lokalizowano budynki piekarnicze. Niestety w zagrodzie nr 18 taki budynek 
się nie zachował.

Ryc. 4. Plan wsi Jamno gm. Będzino z 1820 r. - zagrody z chałupami wąskofrontowymi.
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O zamożności fundatorów zagrody świadczą: kształt zagrody, gabaryty budynków oraz rozbudo
wany układ wnętrza chałupy. Ostatni przedwojenny gospodarz posiadał 30 ha ziemi.

Budynek mieszkalny (ryc. 3) jest jednokondygnacyjny, już szerokofrontowy. W zagrodach za
mkniętych XVII i XVIII w., na tych terenach dominował wąskofrontowy typ chałupy (ryc. 4, 5), wzo
rowanej na domach dolnosaskich. Relikty tychże istnieją jeszcze w pasie nadmorskim (Sarbinowo, 
Krupy). W Łabuszu k. Koszalina, w jednej z zagród, zachowały się ślady fundamentów chałupy wą- 
skofrontowej, zamienionej w połowie XIX w. na młodszy dom mieszkalny, wzniesiony szerokim fron
tem do podwórza. W Cisowie zagrody mają metrykę z początków XIX w., a w tym czasie już domi
nował wzorzec chałup szerokofrontowych. Układ wnętrza Cisowskiej chałupy jest dwu i trzytrakto- 
wy, częściowo podpiwniczony. Główne wejście, zaznaczone dwuskrzydłowymi drzwiami znajduje się 
w ścianie licowej od podwórza, węższe wyprowadza na tył obejścia. Dwutraktowa sień dzieli wnę
trze asymetrycznie na jakby dwa mieszkania. Ponieważ gospodarstwa takie zajmowały rodziny wie
lopokoleniowe, część mniejsza mogła być przeznaczona dla starszego pokolenia - rodziców, dziad
ków.

Kiipnif}, J?r. ścblottn’, 1845
nad) ber Separationskarte oon ‘ZBolffgramm 
1628:36 Öufen, I Sol.

<aite‘żlflratoerfa!1iing: 1545 = 12'S. I Sol. Rircben-m
1648 = 12,, i „ ónoentar b. ‘żlm:.- 
I8C4 = 12 „ 1 ‘żlułb- £>• Srbur.:.

Ryc. 5. Plan wsi Kopnica gm. Darłowo z 1845 r. - zagrody z kilkoma chałupami wąskofrontowymi - reproduk
cja wg. E. Gohrbandta.

Wszystkie tradycyjnie wznoszone budynki stawiane były na fundamencie z kamieni polnych lub 
obciosywanych. Ściany obwodowe miały konstrukcję ryglową, w budynkach starszych - dębową, w 
młodszych - sosnową. Rygle wypełnione były strychułami tzn. dylami, okręcanymi powrósłami sio
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mianymi, wpasowywanymi w drewniane kratownice. Fachy tynkowane były gliną i bielone. Drew
nianą konstrukcję elewacji czerniono smolą, co z jednej strony konserwowało drewno, z drugiej 
wpływało na estetykę. Zadbana elewacja prezentowała się atrakcyjnie i malowniczo. Ściany działo
we miały taką samą konstrukcję, ale były bielone w całości. Drewniane, drabiniaste schody, sytu
owane najczęściej w sieni, zapewniały komunikację ze strychem, który często wtórnie zabudowy
wano, lokując przy szczytach niewielkie izby. Wysoki dach naczółkowy był charakterystyczny dla 
chałup, wznoszonych w XVIII i XIX w. (naczółki zastąpiły dachy czterospadowe). Pierwotnym po
kryciem, szczególnie w pasie nadmorskim była trzcina, potem wymieniana na dachówkę karpiów- 
kę lub felcówkę. Konstrukcja krokwiowo-jętkowa w wysokich dachach podparta była dwoma pod
porami stolcowymi. W dacljach niższych stosowano inne rozwiązania więźby dachowej. System ognio
wy, typowy dla XIX w. budynków mieszkalnych, zastosowany również w chałupie z Cisowa, bazował 
na kominach o szerokich podstawach, wznoszonych z suszonej cegły. W części parterowej stosowa
no tzw. kominki, sytuowane w izbach, w których gotowano na otwartym ogniu. W chałupach o wcze
śniejszej metryce, system ogniowy był prymitywniejszy, bezkominowy; często stosowano komory 
dymowe, skąd dymnikami szczytowymi dym wydostawał się na zewnątrz.

Z zagrodą zamkniętą integralnie związany był budynek bramny z bramą i furtą dla pierwszych, 
zamykającymi przejazd od drogi. Obiekty te łączyły w sobie dwie lub kilka funkcji. W większości 
były to budyniu bramno-stodolne lub bramno-inwentarskie. Wiele z nicli zaopatrzonych było od strony 
podwórza w galeryjki, które zapewniały komunikację z pięterkiem. Niestety galeryjki z czasem li
kwidowano, zabudowując je, przez co powiększono powierzchnię użytkową. Przy wcześniejszych 
przebudowach stosowano konstrukcję ryglowo-strychułową, przy późniejszych - na przełomie lub 
w początkach XX w. - mur ceglany (ryc. 6, 7). Pięterko wykorzystywano do przechowywania paszy.

r

PANNA I
STAJNIA I STAJNIA

OB. KURNIK

0 4 2 3 4m7
2020

Ryc. 6. Cisowo gm. Darłowo, zagroda nr 18, budynek bramny - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.
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W XIX w. obiektach dachy miały konstrukcję krokwiowo-jętkową, a okap osłaniający galeryjkę 
uzyskiwano, stosując wysunięcie belek stropowych lub przepustnice, często na końcach profilo
wane. Do budynku bramnego, pod kątem prostym, przystawiane były stodoła i budynek inwentar
ski oraz inne budynki pomocnicze jak kurniki, wozownie, drewutnie. W opisywanej zagrodzie z Ci
sowa zachowała się tylko oryginalna zabudowa zachodniej strony podwórza (ryc. 8, 9).

<

PIERW. DfcUĄOŚĆ

D/VWNE KLEPISKA 4 
I

06. DREWUTNIA

o -i i a 4m.
2500

Ryc. 8. Cisowo gm. Darłowo, zagroda nr 18, stodoła - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.
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Rye. 9. Cisowo gm. Darłowo, zagroda nr 18, budynek gospodarczy - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny,
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Ryc. 10. Porzecze gm. Darłowo, zagroda nr 11 - plan sytuacyjny.

Podobny typ zagrody zamkniętej, wielkotowarowej prezentuje obejście nr 11 z Porzecza (Pre
etz) w gm. Darłowo. Budynki gospodarcze z budynkiem bramnym, ustawione w podkowę zajmują 
trzy boki obejścia. Chałupa posadowiona w głębi, szczytem do podwórza kontynuuje typ zagrody z 
chałupą wąskofrontową (ryc. 10). Interesujące jednak, że rozplanowanie wnętrza zupełnie nie przy
pomina tego wzorca domu mieszkalnego. Ponieważ elewacja szczytowa od podwórza jest murowa
na (wtórnie), trudno dywagować nad oryginalnym wyglądem ściany. Studia nad rekonstrukcją prze
budowanych elewacji i wnętrza można by podjąć, prowadząc badania architektoniczne poszczegól
nych fragmentów budynku, a najwięcej odpowiedzi uzyskano by w trakcie rozbiórki obiektu. Poza 
obrębem zasadniczej zagrody ustawiony jest murowany budynek piekarniczy, obecnie pełniący funk
cje magazynowe. Powierzchnia budynku bramnego została powiększona, podobnie jak w zagrodzie 
z Cisowa, przez zabudowanie galeryjki, wyburzenie ryglowo-strychułowej elewacji parteru (w bel
kach stropowych zachowały się zaciosy po oczepie i gniazda po słupach) i ustawienie w innym miej
scu murowanej ściany parteru (ryc. 11). Budynek bramny, podobnie jak stodoła i chałupa, pocho
dzą z lat 30. XIX w., co dokumentacją inskrypcje w obu budynkach gospodarczych.

211



[i itiir r- -t&yjr, -

-o * 2 3 4h

«

Ryc. 11. Porzecze gm. Darłowo, zagroda nr 11, budynek bramny - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.
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Odmienny kształt prezentowały bogate zagrody, w gminach na południe od Koszalina. Przykła
dem niech będzie obejście z Karsibora (Karsbau) w gm. Brzeźno. Wieś składała się z zagród, posa
dowionych na wybudowaniach, po obu stronach drogi Rzepowo - Łabędzie. Siedlisko o zbliżonym 
areale (26 ha przed 1945 r.), rówieśne opisanemu wyżej, wzniesiono na surowym korzeniu mię
dzy 1831 a 1840 rokiem (fundatorem był dziadek obecnej właścicielki - Karl Barske). Zagroda za
budowana w podkowę, otwarta od strony drogi dojazdowej, składała się pierwotnie z trzech zasad
niczych budynków: chałupy, stodoły i budynku inwentarskiego (ryc. 12). Pozostałe budynki

▼ ▼ ?>/n# T TT

4. bud, mieszkąlmy

2 PRZYBUDÓWKA
i. bUD. Nb/EtJTARSKI 

4 STODOŁĄ

5. bud, ihweutąrski
8. KURHIK

7. SWDKlIĄ

8. irwoaoww«

Ryc. 12. Karsibór gm. Brzeźno, zagroda nr 30/31 - plan sytuacyjny.

213



wzniesiono w początkach XX wieku. W tym teź czasie przedłużono chałupę. Obiekty zbudowane w 
XIX w. posiadają dębową konstrukcję ryglową z ceglanym wypełnieniem fachów. Wypełnienie ce
glane, solidniejsze, było droższe, co powodowało jego rzadsze stosowanie. Jednokondygnacyjna, 
szerokofrontowa chałupa, w swej pierwotnej formie przedstawiała ogólnie rozpowszechniony, typo
wy układ wnętrza. Obszerna, frontowa sień w drugim trakcie przewężała się. Izby reprezentacyjne 
znajdowały się od podwórza, po obu jej stronach. Drugi trakt przeznaczono na kuchnie i izbę mniej
szą. Dom powiększono o trzy pomieszczenia: alkierz i dwie komory. Oryginalny system ogniowy z 
kominem o szerokiej podstawie został przebudowany. Chałupę przykrywa, powszechny w tym rejo
nie, dwuspadowy dach, kryty od początku dachówką karpiówką, którą dźwiga więźba dachowa o 
konstrukcji krokwiowo-jętkowej z dwoma podporami stolcowymi. Bryła budynku jest odmienna od 
chałup pasa północnego. W opisywanym obiekcie proporcje ścian do dachu mają się jak 3:5, nato
miast na północy województwa powszechnie występuje stosunek 1:3. Różnica jest także widoczna w 
układzie wnętrza. Pomieszczeń jest mniej i o skromniejszej powierzchni (ryc. 13). Podobne kontra-
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Ryc. 13. Karsibór gm. Brzeźno, zagroda nr 30/31, chałupa - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.
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sty widoczne są w budynkach gospodarczych. Mają one niniejsze gabaryty i ich wnętrza nie są tak 
zróżnicowane. W zagrodzie karsiborskiej stodoia została skrócona od strony drogi o jeden sąsiek. 
Pierwotnie więc była to typowa stodoła jednoklepiskowa, dwusąsiekowa z wydzielonymi odrębnymi 
wozowniami. Budynek inwentarski był wielofunkcyjny, łączący pod jednym dachem owczarnię, staj
nię, oborę, chlewy i kurnik. Dwuspadowe dachy budynków gospodarczych, kryte pierwotnie tym 
samym materiałem co dach chałupy, mają konstrukcję krokwiowo-jętkową z pojedynczym stolcem. 
Proporcje ścian do dachu wynoszą odpowiednio 4:5 i 3:4 (ryc. 14, 15). Studnia znajduje się przed 
chałupą, na podwórzu, a gnojownik przed budynkiem inwentarskim. Z tyłu budynku mieszkalnego 
jest sad, a warzywnik między chałupą i stodołą.
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Ryc. 14. Karsibór gm. Brzeźno, zagroda nr 30/31, stodoła - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.
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Ryc. 15. Karsibór gm. Brzeźno, zagroda nr 30/31, budynek inwentarski - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.
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Podobny pod względem zamożności typ prezentuje zagroda nr 11 z Kazimierza (Kasimirshof) w 
gm. Biały Bór (ryc. 16). Obejście składa się także z trzech podstawowych budynków, ustawionych 
w podkowę, otwartą od drogi, ale układ jest inny. Chałupa i budynek inwentarski stoją szczytami do 
drogi, a licowo, w głębi ustawiona jest stodoła.
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Ryc. 16. Kazimierz gm. Biały Bór, zagroda nr 11 - plan sytuacyjny.
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Zagrody średniorolne (5-10 ha) składały się przeważnie z dwóch, ewentualnie trzech budynków 
o skromniejszych gabarytach. Ustawienie budynków było dość dowolne i zróżnicowane. W obejściu 
nr 26 z Porzecza gm. Darłowo (ryc. 17) chałupa stoi szczytem do drogi, a po przeciwnej stronie 
budynek inwentarsko-stodolny. Chałupa jednokondygnacyjna, szerokofrontowa dwu- i trzytraktowa 
ma dwie izby reprezentacyjne po bokach sieni, w drugim i trzecim trakcie pomieszczenia gospodar
cze i pomocnicze. Naczółkowy kształt dachu i konstrukcja więźby dachowej jest na tych terenach 
typowa dla XIX wieku. Zachowany jest oryginalny system ogniowy z kominem o szerokiej podsta
wie z suszonej cegły. Bryła budynku o proporcjach ścian do dachu jak 1:2 jest powszechna w pasie 
północnym (ryc. 18). Budynek, pierwotnie inwentarsko-stodolny, wtórnie przedłużony, jest obecnie 
wielofunkcyjny (chlew, obora, kurnik, stodoła z klepiskiem, jednym sąsiekiem i wydzielonym plew- 
nikiem). Oryginalną konstrukcją ryglowo-strychułową częściowo zmodernizowano, przypuszczalnie 
w miarę bogacenia się gospodarzy (ryc. 19).

DO SZOSY

3. BUD- IKJW.-STOp.

Ryc. 17. Porzecze gm. Darłowo, zagroda nr 26 - plan sytuacyjny.
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Ryc. 18. Porzecze gm. Darłowo, zagroda nr 26, chałupa - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny.



CfrLEhJ

Rye. 19. Porzecze gm. Darłowo, zagroda nr 26, budynek inwentarsko-stodolny - rzut przyziemia i przekrój po
przeczny.
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Odmienny układ siedliska o porównywalnej zamożności fundatora przedstawia obejście w Grom
niku nr 3 (Hagelbach) w gm. Połczyn Zdrój (ryc. 20). Zagrodę dwubudynkową, na wybudowaniach, 
tworzą chałupa i budynek inwentarsko-stodolny. Budynek mieszkalny, przypuszczalnie z połowy XIX 
w., wzniesiono w konstrukcji ryglowo-strychulowej. Z czasem przedłużono go o warsztat i drewut
nię. Chałupa jest jednokondygnacyjna, szerokofrontowa z sienią i położoną za nią, w drugim trak
cie, kuchnią oraz mieszczącymi się po bokach sieni izbami. Drugi trakt wykorzystano na alkierz i 
komory. Oryginalny system ogniowy z centralnie położonym kominem o szerokiej podstawie jest 
zachowany. Budynek inwentarsko-stodolny, wzniesiony został w okresie międzywojennym, na miej
scu starszego poprzednika.
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Ryc. 20. Gromnik gm. Połczyn Zdrój, zagroda nr 3 - plan sytuacyjny.

Najbiedniejsza warstwa ludności wiejskiej tzw. zagrodnicy lub wyrobnicy zajmowali skromne 
siedliska. Bardzo często były to pojedyncze budynki, łączące w sobie funkcje mieszkalne i gospo
darcze. Przykładem może być obiekt z Jamna nr 95 (Jamund) w gm. Będzino (ryc. 21). Budynek 
ten został rozebrany z przeznaczeniem do skansenu. Niestety, w związku z koniecznością rezygna
cji z parku etnograficznego, zostanie tylko po nim ślad w postaci dokumentacji7. Wzniesiony w 1936 
r. przez I. Marxa, poza wsią, przy drodze do Łabusza, przetrwał pożary jamneńskie. Budynek przed 
1945 r. należał do Ericha Marxa, który zbudował w głębi podwórza, równolegle do chałupy, budy
nek inwentarski. Posiadał 7 ha ziemi, 2 konie i 3 krowy. Wynajmował się z końmi w Łabuszu, do 
obrabiania ziemi. Mieszkał z siostrami, które zajmowały się tkactwem.
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Rye. 21. Jamno gm. Będzino, zagroda nr 95; budynek mieszkalno-gospodarczy - rzut przyziemia i elewacja szczy
towa - stan z 1976 roku.

Obiekt z Jamna to szerokofrontowy budynek mieszkalno-gospodarczy z klepiskiem i przyszczy- 
tową częścią inwentarską. Wzniesiony w konstrukcji ryglowo-strychulowej przechodzi! trzy przebu
dowy. Część mieszkalna, po 1945 r., składała się z szerokiej, frontowej sieni, zwężonej w drugim 
trakcie i sąsiadującej z kuchnią. Po jednej stronie obu sieni znajdowały się dwie izby, po drugiej 
sienie przylegały do klepiska, a ono do przyszczytowych pomieszczeń gospodarczych. Jedno z nich 
wysunięte było poza lico wrót w elewacji frontowej. Wtórnie ustawiony nad kuchnią komin, został 
wyburzony w końcu lat 60. XX wieku. Pierwotnie w części strychowej znajdowała się komora dy
mowa, z której dym wydostawał się na zewnątrz dymnikami w czterospadowym dachu. Po remon
tach kształt dachu zmieniono na dwuspadowy. Rekonstrukcję oryginalnego wyglądu chałupy z 1936 
roku przedstawia ryc. 22.

Ryc. 22. Jamno gm. Będzino, zagroda nr 95 - rzut przyziemia i elewacja szczytowa - rekonstrukcja stanu pier
wotnego.

Dotychczas nie znaleziono na terenach południowych podobnego budynku pod względem funk
cji i wieku. Ponieważ obiekty zabytkowe dawnego budownictwa wiejskiego znikają w zastraszają
cym tempie, mało prawdopodobne, aby współcześnie budynek podobny odszukać i zarejestrować 

Z pejzażem wsi pomorskiej, zarówno terenów północnych jak i południowych, nierozerwalnie 
związane są niewielkie, ryglowe kościółki. Użytkowane do 1945 r., nie wszystkie po II wojnie świa
towej znalazły gospodarzy, czy opiekunów. Taką właśnie, zdewastowaną świątynię zarejestrowano w 
Jeziornej (Flacksee) w gm. Silnowo, rozebrano (elementy zakonserowane zabezpieczono) z nadzie
ją, że znajdzie się miejsce i środki, aby mogła służyć wiernym.
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Kościółek z Jeziornej - orientowany - usytuowany byl na niewielkim wzniesieniu, we wschod
niej części wsi, w otoczeniu dębów i klonów. Przy kościele znajdował się niewielki cmentarz, po któ
rym zostały ślady w postaci kilku płyt kamiennych (ryc. 23.).

Ryc. 23. Jeziorna gm. Silnowo, kościół - plan sytuacyjny.

Kościół wzniesiony w XVIII lub na początku XIX w. (wieża z 1911 r.) byl jednokondygnacyjny, 
pod dwuspadowym dachem. Do zachodniej ściany szczytowej dostawiono wtórnie szkieletową, osza
lowaną deskami wieżę (dębina i sosna). Konstrukcję ryglową (drzewo modrzewiowe) z ceglanym 
wypełnieniem fachów posadowiono na fundamencie kamiennym. Wejście do kościoła znajdowało się 
pierwotnie w ścianie zachodniej i południowej. Wieża dostępna była od zachodu (ryc. 24, 25). Wnę
trze jednoprzestrzenne; kościół salowy z wyposażenia został doszczętnie ogołocony8. Dach pokryty 
byl dachówką karpiówką, zwieńczenie wieży w formie hełmu iglicowego kryla dachówka drewnia
na, klepkowa. Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa z jedną podporą stolcową jest wtórna. Została 
zmieniona na początku XX wieku. Być może w tym samym czasie lub wcześniej, dokonano remon
tu elewacji, zmieniając rozstaw i wielkość otworów okiennych. W latach 30. XX w. przeprowadzono 
dość prymitywnie roboty konserwatorskie.

Doświadczenie 27-letnich badań nad zabytkowym budownictwem ludowym Pomorza Zachodnie
go, Kaszubszczyzny, Krajny, Puszczy Nadnoteckiej pozwala na niewesołe refleksje. Wspaniale utrzy
mane do 1945 r., na bieżąco remontowane, odnawiane - obecnie w coraz szybszym tempie ulega 
dewastacji i znika z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc. Nie znalazły się fundusze na urato
wanie co najmniej kilku najcenniejszych obiektów, choć wiadomo powszechnie, bo sprawdziło się 
to w województwach, które na taki cel znalazły pieniądze, że skanseny przyciągają turystów - a prze
cież za taki region się uważamy. Zatem satysfakcją dla autorki artykułu pozostanę fakt, że przyczy
niła się do upamiętnienia tego wspaniałego, malowniczego budownictwa w formie dokumentacyj
nej.
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Ryc. 25. Jeziorna gm. Silnowo, kościół - rzut przyziemia.

Przypisy

1E. Gohrbrandt, Der volkstümliche Bau der Bauerhöfe im Hinterpommern, „Pommersche Heimat
pflege”, t. IV, 1933, s. 127-139; E. Goehrz,Das Bauerhaus im Regierungsbezirk Köslin (Hinterpom
mern), Stuttgart 1931; K. Thiede, Das Erbe Germanischer Baukunst im bäuerlichen Hausbau, Ham
burg 1936; B. Schmid, Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten, Dresden 
1906.

2 B. Stelmachowska, Budownictwo Slowińców, Słupsk 1960; A. Dobrowolska, Ludowe budownic
two mieszkalne Pomorza Zachodniego, „Ochrona Zabytków”, 1953, z. 4, s. 229-239; A. Dobrowolska, 
Dom pyrzycki, B. H. S. i K., r. XI.1949; Z. Radacki, Tradycyjne budownictwo wiejskie w woj. szczeciń
skim, „Szczecin” nr 8-9,1959, s. 117-136; Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, praca zbiorowa 
pod red. J. Burszty, Poznań 1964.

3 Mgr inż. arch. Feliks Ptaszyński planował utworzenie Parku Etnograficznego na wyspie Biela
wie w Starym Drawsku.

* Pracownię tworzył w 1969 r. mgr Juliusz Sienkiewicz, a w 1970 r. została w niej zatrudniona 
autorka artykułu. Po przejściu w 1975 r. mgr. J. Sienkiewicza do Muzeum Okręgowego, autorka 
artykułu prowadziła badania w ramach Pracowni Konserwacji Zabytków samodzielnie, a z czasem 
przy współudziale mgr. J. Sienkiewicza. W roku 1978 i 79 trzy południowe gminy woj. koszalińskie
go zostały przebadane przez zespół mgr A. Gerlach-Jósewicz z Pracowni Konserwacji Zabytków ze 
Szczecina.

5 Po likwidacji PP Pracownie Konserwacji Zabytków O/Szczecin, Pracownia Dokumentacji Et
nograficznej sprywatyzowała się i kontynuowała badania nad budownictwem ludowym.

6 Wykonano studium wsi Kluki, Dąbki, Krupy i pasa nadmorskiego.
7 Urszula Dalska-Sienkiewicz, Dokumentacja etnograficzno-konserwatorska budynku mieszkalno- 

gospodarczego Jamno nr 95 gm. Będzino, Koszalin 1975, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Koszalinie.

8 Ołowiane ramki z okien kościoła zabrali rybacy. Dzwon (pęknięty) został przewieziony do ko
ścioła w Broczynie.
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Zusammenfassung

Der Forschungsstand über das volkstümliche Bauwesen in der Woiwodschaft Koszalin.

Die komplexen und systematischen Untersuchungen in der Nachkriegszeit über die denkmalp
flegerische Volksbauweise in der Woiwodschaft Koszalin wurden im Jahre 1969 durch das Büro der 
Ethnographischen Dokumentation für Konservierungswerkstatt der Altertümer, Zweigstelle in Szcze
cin (Arbeitsgruppe Koszalin) geführt. Seit 1990 hat diese Studien die privatisierte Ethnographisch- 
Konservatorische Werkstatt in Koszalin weitergeführt.

Die denkmalpflegerische Bauweise wurde in der ethnographisch-konservatorischen Dokumen
tation, in den ethnographischen Beschreibungen, in architektonisch-konservatorischen Bestandsauf
nahmen und in kurz gefassten Katalogen erfasst.

In der Woiwodschaft Koszalin wurde seit 1969 als Ganzes die denkmalpflegerische Volksbau
weise in 31 Gemeinden verzeichnet und in 4 übrigen wurde mit der Verzeichnung der Baurelikte 
begonnen. Während der siebenundzwanzigjährigen Untersuchungen sind 1700 altertümliche Ob
jekte dokumentiert. Ihre grösste Anzahl befindet sich in den nördlichen Gemeinden, weniger aber 
südlich von Koszalin.

Die interessantesten und reichsten Bauernhöfe befinden sich auf dem Küstenstreifen. Es han
delt sich um die Vierkanthöfe mit dem Torhaus, durch welches die Einfahrt bebautem von vier Seiten 
Hof führte. Bis zum 18. Jh. befand sich auf der Rüchseite des Gehöftes eine schmalfrontale Bau
ernhütte, die vom niedersächsischen Haustyp seit dem 19. Jh. ableitet. Die Hütte wurde mit dem 
breiten Front zum Hof aufgestellt.

Andere Form der Bauernhöfe erscheint in den südlichen Gemeinden. Die Höfe der reichen Bauer 
waren in Form eines Hufeisens bebaut, und geöffnet von der Wegseite. Die Hütte stand mit der 
breiten Front in der Tiefe des Hofes. Die Gebäude hatten einen bescheidenden Nutzungsplan und 
waren kleiner.

Die Höfe der Mittelbauer mit zwei, eventuell drei kleineren Gabäuden, hatten eine differenzier
te Lage. Die Gebäude gegenseitig parallel aufgestellt, waren mit der Fluchtlinie oder mit dem Gie
bel zu dem Weg gerichtet. Das Wirtschaftsgebäude enthielt oft in sich die Funktion einer Scheune 
und eines Geräteschuppens. Die Baumässe dieser Gebäude waren nich gross.

Die ärmste Volksschicht, die Kossäten, besassen oft nur ein Wohn-Wirtschaftsgebäude. Diese 
Objekte sind aber selten erhalten geblieben.

Im Einklang mit der Landschaft des pommerschen Dorfes standen die Kirchen in der Fachwerk
konstruktion. Es sind noch einige von ihnen vorhanden, die weiterhin gemäss ihren Bestimmun
gen benutz werden.

Übersetzung: B. Frankiewicz



KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21.

HISTORIA

Danuta Szewczyk
MUZEUM OKRĘGOWE W KOSZALINIE

FUNDACJA SCHWEDERÓW-LEW W LISTACH Z 1851 ROKU

Jedną z najstarszych rodzinnych fundacji w Koszalinie była Fundacja Schwederów-Lew, założona 
26II 1726 r. przez spokrewnione z sobą rodziny patrycjuszowskie. Istniała przez ponad 200 lat, jesz
cze w 1939 r. dając schronienie dziewięciu paniom z rodziny Schwederów i rodzin z nią spokrewnio
nych'.

W literaturze przedmiotu temat Fundacji Schwederów-Lew był przedstawiany w opracowaniach 
monograficznych Koszalina przez historyków niemieckich, J.E. Benna, Geschichte der Stadt Cöslin 
von ihrer Gründung bis auf gegenwärtige Zeit, 1840, F. Treichela, Die Geschichte der Stadt Köslin, 1939, 
F. Schwenklera, Köslin 1266-1966, Die siebenhundertjahrige Geschichte einerpommerschen Stadt und 
ihres Kreises, 1966 a także w polskich monografiach Koszalina, B. Drewniaka, H. Lesiriskiego, Dzieje 
Koszalina, 1967 i T. Gasztolda, A. Muszyńskiego, H. Rybickiego, Koszalin zarys dziejów, 1974.

Materialem źródłowym do dziejów Fundacji Schwederów-Lew są kroniki miasta Koszalina, naj
starsza Jana Dawida Wendlanda z 1749 r. w rękopisie2, Christiana Wilhelma Hakena z 1765 r. oraz 
kronika rodzinna Schwederów Ottona Schwedera, wydana w Meiningen w 1903 r.4

Źródłem do dziejów Fundacji, w zakresie poznania organizacji, zarządzania i finansów, a także 
obyczajów rodziny Schwederów i ich krewnych, są również listy Fundacji z 1851 r., przechowywane 
w zbiorach historycznych Muzeum Okręgowego w Koszalinie. Stanowią one fragment szerszej ko
respondencji dotyczącej procesu sądowego przeciwko Fundacji Schwedera oraz sprawy zakupu ob
ligacji przez Fundacje Schwederów-Lew. Na korespondencję składa się sześć listów dotąd nie publi
kowanych, są to listy: z 20 II 1851 r. z Koszalina, od radcy prawnego do rotmistrza Timma, właści
ciela Priissau5 z 11 III 1851 r. z Koszalina, od kuzyna Karola Vogla do kuzyna Fossa w Barwicach6; 
z 23 III 1851 r. z Koszalina, od Karola Vogla do kuzyna (Fossa) w Barwicach, z odpowiedzią z dnia 
28 III 1851 r.7 z 12 IV 1851 r. Koszalina, od K Vogla do kuzyna (Schwedera);8 z 10 VII 1851 r, z 
Barwic, inspektora Fundacji Schwedera9; z 31 VII 1851 r. z Koszalina, od radcy sądowego Banck’a 
do Schwedera w Barwicach10.

Zanim omówię wymienione listy pod względem zawartości informacyjnej i zakresu spraw w nich 
poruszanych, przedstawię pokrótce jeszcze inne zabytki i pamiątki historyczne zachowane do dziś 
w Koszalinie oraz te, które być może ocalały lub też przepadły bezpowrotnie, a należały do bogatej 
kolekcji rodzinnej Schwederów, stanowiącej część majątku Fundacji Schwedera.

Umowa rodzinna z 26II1726 r„ zawarta przez pułkownika Michała Schwedera i landrata Gabrie
la Lwa, wymienia przekazane na rzecz Fundacji dobra nieruchome i ruchome, w tym księgozbiór i 
kapital o wartości ponad 10 tys. talarów11. Odsetki uzyskane z tych pieniędzy miały przynosić stalą 
rentę, przeznaczoną na stypendia dla młodzieży z rodziny Schwederów i ich krewnych. Z dochodów 
tych wypłacano również renty dla samotnych pań i wdów z rodziny Schwederów i Lew. Zgodnie z wolą 
założyciela Fundacji Schwedera z 1736 r., w budynku Fundacji przy Papenstrasse 2 (obecnie ulica 
Bolesława Chrobrego) miały one zapewnione miejsce na starość. Tutaj w siedzibie Fundacji był prze
chowywany wspomniany księgozbiór i kolekcja portretów rodzinnych Schwederów. Pierwszy księgo-
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zbiór Schwederów i wszystkie dokumenty rodzinne były gromadzone w bibliotece w ratuszu i wraz z 
nim spłonęły w wielkim pożarze miasta w 1718 roku. Druga biblioteka, założona od nowa i stale po 
większana liczyła, według przekazu kronikarza Schwedera, 950 woluminów w 1903 roku. Do najcen
niejszych pozycji zaliczył on m.in.: Biblię z 1550 r., wydaną przez Hansa Lufta w Wittenberdze, sie
dem tomów listów Lutra z drukarni w Altenburgu z 1661 r., Biblię niderlandzką z oficyny wydawni
czej Barthra, Biblię dziecięcą z 1690 r., Biblię z drukarni Ch. Cotta w Tübingen z 1729 r., Paracelsusa 
słynną „Medycynę” z 1618 r., Atlas Huberta Jaillot’a z drukarni Delfina w Paryżu z 1693 roku. Wresz
cie w księgozbiorze Fundacji był przechowywany rękopis kroniki Koszalina J.D. Wendlanda z 1749 r., 
który w przeciwieństwie do innych woluminów, ocalał i znajduje się aktualnie w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Koszalinie12.

Cenną pamiątką rodzinną Schwederów była kolekcja portretów olejnych umieszczonych w biblio
tece Fundacji Schwederów. Przedstawiały one: fundatora, pułkownika Michała v. Schwedera, majora 
Aleksandra v. Humboldta, męża Zofii Schweder, córki fundatora; Filipa v. Schwedera, zarządcę Funda
cji; landrata Gabriela Lwa, ostatniego potomka rodu Lew, zmarłego w 1737 r.; jego żonę Katarzynę Lew 
z domu Schweder, Jerzego Gabriela Schwedera, dziedzica wsi Dobrej, żonatego w pierwszym małżeń
stwie z Urszulą Schmeling, a w drugim z Dorotą Kleist; Zygmunta Schwedera, kapitana Królewskiego 
Polsko-Saksońskiego Regimentu, żonatego z Jadwigą Marią Heidebreck; Krzysztofa Hermanna Schwe
dera, dziedzica Ramlewa, Dobiesławie i Strzeżenie; Marię Elżbietę Schweder z domu Schröder; Hen
ryka Schwedera (1603-1689), burmistrza Koszalina; jego żonę Gertrudę z domu Ducherow; majora 
v. Heidebrecka i Jurgena Fryderyka Schwedera. Schwenkler podaje w swojej monografii Koszalina, 
że Otto Schweder, kronikarz rodziny przeniósł kolekcję portretów rodzinnych na nowe miejsce, nie 
wymieniając jednak jego nazwy13. Jest prawdopodobne, że pełniący wysoki urząd marszałka dworu, 
Otto Schweder przeniósł kolekcję do swojego majątku w Meiningen, aby świadczyła o jego zacnych 
przodkach i koligacjach ze znanymi rodami.

Z nie istniejącej już dzisiaj siedziby Fundacji w Koszalinie zachował się kartusz herbowy Schwe
derów z XVIII w., obecnie w zbiorach sztuki dawnej Muzeum Okręgowego w Koszalinie. Godłem Schwe
derów są dwa lwy stojące na tylnych łapach, trzymające w przednich łapach trójlistną koniczynę. To 
samo godło Schwederów widnieje na połączonym herbie z rodziną Lew, naniesionym na odcisku pie
częci lakowej, umieszczonej na dwóch listach, z 20 II 1851 r., na którym jest połowa odcisku pieczęt- 
nego i z 11 III 1851 r., z całym odciskiem pieczęci, przeciętej na dwie połowy, jako że zamykała list od 
zewnątrz. Pieczęć ma kształt owalny. Przedstawia tarczę herbową z godłem Schwederów, dwoma lwa
mi trzymającymi koniczynę, z lewej strony tarczy i prawej jej strony, godło rodziny Lew, pólkozica i 
zwróconego w prawo. Tarczę z obydwu stron przytrzymują dwa orły, z głowami zwróconymi na ze
wnątrz. W otoku pieczęci jest umieszczony napis niekompletnie odciśnięty; v. SCHWED... STIFTUNG,.. 
Brak Vitćh z prawej strony otoku pieczęci jest spowodowany niedostatkiem wylanego laku. Niemniej 
układ wyrazów rozmieszczonych wzdłuż owalnego otoku, jak nazwisko Schwederów w górnej lewej 
kwaterze oraz wyraz Stiftung, z dwoma fragmentami nieczytelnych liter na końcu, w dolnej części oto
ku, pozwala na odtworzenie całego napisu. Mianowicie, brakujący wyraz w górnej, prawej kwaterze 
otoku to: LEWSCHEN, odpowiadający polskiemu dopełniaczowi nazwiska Lew. Nazwisko Lewjestw 
tym miejscu uzasadnione z racji zamieszczenia herbu tej rodziny na pieczęci. Natomiast brakujące, j 
częściowo tylko zarysowane litery w wyrazie Stiftung, to końcówka l.m. - EN. Cały napis w otoku 
brzmiałby: v SCHWEDER-LEWSCHEN STIFTUNGEN, czyli Fundacje Schwederów-Lew. W takim też 
brzmieniu jest wymieniana nazwa fundacji w listach Fundacji z 1851 roku.

Przy omawianiu źródła jakim jest sześć listów Fundacji Schwederów-Lew, ważną sprawą jest przy
jęcie poprawnego nazewnictwa tej fundacji, tym bardziej, że w dotychczasowej literaturze przedmiotu 
była stosowana inna jeszcze nazwa. Schwenkler w swoim opracowaniu podaje nazwę „Das Schweder- j 
süft”, co oznaczałoby Zakład Schwedera, użytą tutaj adekwatnie do roli jaką spełniał, tj. przytułka dla pań 
z rodziny fundatora i ich krewnych. Autor powołuje się na nazwę przyjętą przez samego fundatora, wy
mienioną na tablicy nad wejściem do budynku Fundacji, w napisie: „Dies Haus, es steht in Gottes Hand. 
Das Schwederstift ist es genannt”15. W polskich opracowaniach podaje się nazwę: Fundacja Schwedera. j 
W nich autorzy powołują się na kronikarza Ottona Schwedera i historyka Benna16.
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Wyjaśnienie stosowania dwóch nazw fundacji, jednej na pieczęci „v. Schweder-Lewschen Stiftun
gen”, czyli Fundacje Schwederów-Lew, drugiej w literaturze przedmiotu, „Das Schwederstift” lub pol
ski jej odpowiednik „Fundacja Schwedera”, znajdziemy we wspomnianych listach. W liście z 23 III 1851 
r, w przytoczonym odpisie dekretu, jak i w treści listu, powołano się na dokument założycielski Fun
dacji Schwedera (Schweder Stiftung) z dnia 211 1736 r.17, który był sporządzony na podstawie umowy 
rodzinnej z 26 II 1726 r., dającej początek istnienia Fundacjom Schwederów-Lew. Nazwa „Fundacje 
Schwederów-Lew” powtarza się wielokrotnie w listach, zawsze w związku ze sprawą zakupu obligacji, 
jak w liście z 20II1851 roku. Podobnie w przypadku stosowania nazwy „Fundacja Schwedera (Schwe- 
derów)” konsekwentnie występuje w powiązaniu ze sprawą sądową przeciwko Fundacji Schwedera, 
już w pierwszym liście dotyczącym tej sprawy, z dnia 11 III 1851 r., w brzmieniu „die Schwedersche 
Stiftung”19

W występowaniu dwóch różnych nazw fundacji jednocześnie, w tym samym czasie, w XVIII i poło
wie XIX w., nie ma sprzeczności, ponieważ obie nazwy są jedynie odbiciem istniejącej wówczas struk
tury organizacyjnej fundacji. Z powołanych Fundacji Schwederów-Lew z 1726 r. wyodrębniono Funda
cję Schwedera w 1736 r., jako zakład spełniający rolę przytulka. Jednocześnie w budynku Fundacji przy 
Papenstrasse 2 urzędowała administracja i przedstawiciel organu naczelnego Fundacji Schwederów- 
Lew. Taka struktura organizacyjna trwała przypuszczalnie do I wojny światowej, po czym zmieniono 
ją na: „v. Schweder-Lewsche Familienstiftung” tj. Rodzinna Fundacja Schwederów-Lew, pod taką na
zwą jest odnotowana w książkach adresowych Koszalina w okresie międzywojennym20.

Przy omawianiu listów Fundacji będą stosować dwie nazwy organów Fundacji, zgodnie z występo
waniem ich w niniejszym źródle z 1851 roku. We wstępie podkreśliłam, że sześć listów Fundacji sta
nowi fragment szerszej korespondencji, o czym świadczą odwoływania się autorów do nieznanych bli
żej listów. Zachowana korespondencja dotyczy dwóch spraw, zakupu obligacji na rzecz Fundacji Schwe
derów-Lew i sprawy sądowej przeciwko Fundacji Schwedera, wytoczonej przez Jakuba Schwedera, syna 
pastora Gustawa z Berlina, o odmowę udzielenia ekwipaźu. Obie sprawy występują równolegle w li
stach.

Sprawa nabycia obligacji przez Fundacje Schwederów-Lew, przedstawiona w trzech listach, jest 
interesującym przyczynkiem do poznania zarządzania finansami Fundacji w połowie XIX wieku. W 
pierwszym liście z 20 II 1851 r., nieznany z nazwiska, radca prawny Fundacji z Koszalina wyjaśnia 
Henrykowi Timmowi, rotmistrzowi, właścicielowi majątku Priissau (Prusewo, gm. Krokowa, pt. Wierz
chucino k. Lęborka), krewnemu Schwederów, prawną drogę postępowania w przypadku pMdkapywa- 
nia daru pieniężnego na rzecz Fundacji Schwederów-Lew. Jest to odpowiedź na list JintIriSfz$B 1651 
r., w którym wyraził zamiar przekazania, na zasadzie pożyczki kapitałowej, obligacji o warjfiśej 6000 
talarów na rzecz Fundacji. Na wstępie radca podkreśla, że przyrzeczenie Timma o darowartlSlF«nda- 
cjom 6000 talarów, zamiast 10.000 talarów, powinno być przez niego dotrzymane. Radzi, aby zobowią
zał V. Wolskiego, jak wynika to z dalszej korespondencji, współwłaściciela obligacji, do przekazania także 
jego obligacji i pokwitowania tej wpłaty pomorskim listem zastawnym w banku Berliner Geldbanck21. 
Z kolei ze swej strony, Timme powinien złożyć przed sądem powiatowym lub przed notariuszem i 
świadkami wyjaśnienie, że po zrzeczeniu się w miejsce skreślonego listu dłużnego, zaproponuje nowy 
list zastawny na majątek Prusewo. Przyrzeknie też, że nie wypowie Fundacjom 5% od wypożyczanego 
kapitału obligacji i Wolskiego w ciągu 15 lat22. Następnie oba dokumenty i zmienioną obligację z wyja
śnieniem sądowym ma dostarczyć władzom hipoteki, a dokonaną w księdze hipotecznej adnotację o 
zrzeczeniu się na rzecz Fundacji ma poświadczyć również na obligacji. Na koniec razem z v. Wolskim 
powinni złożyć swoje podpisy na pomorskim liście zastawnym, dotyczącym majątku Prusewa23.

Przebieg zapowiedzianej transakcji wyjaśnia częściowo list z 12 IV1851 r. z Koszalina, od K. Vogla 
do kuzyna Schwedera, pełniącego wówczas funkcje kuratora i kierownika Fundacji. Autor listu pisze, 
że rotmistrz Timme otrzymał pożyczkę w dniu 20 II 1851 r. na pewnych warunkach, których bliżej 
jednak nie przedstawia. Powziął już decyzję wykupienia obligacji Wolskiego, na tych samych warun
kach na których Timme otrzyma! pożyczkę w formie obligacji. Vogel, jako zastępca administratora 
Fundacji, prosi Schwedera o wyrażenie swojej opinii w sprawie warunków dotyczących zakupu obliga
cji na rzecz Fundacji24. List nie wyjaśnia wprawdzie przyczyn i okoliczności w jakich Wolski wszedł w 
posiadanie części kapitału obligacji Timma, ani nie daje odpowiedzi na pytanie, dlaczego Vogel zdecy-
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dowal się wykupić tylko obligacje Wolskiego. Możemy jedynie przypuszczać, że chodziło w tym przy
padku o niedopuszczenie do przejęcia części majątku PrusewaTimma przez obcą osobę spoza kręgu 
krewnych Schwederów. Byłaby to więc forma pomocy i przejaw solidarności rodzin zrzeszonych w 
Fundacji wobec swojego krewnego Timma. Natomiast rada nadzorcza Fundacji, którą tutaj reprezen
tuje Schweden oczekiwała od rotmistrza Timma, że ten dotrzyma swojej obietnicy.

Kolejny list z 23 III 1851 r. z Koszalina, od Vogla do kuzyna (Fossa) w Barwicach, naświetla całość 
sprawy nabycia obligacji Timma przez Fundację. Mianowicie autor listu informuje inspektora Funda
cji, że królewski Sąd Apelacyjny wydal decyzję wykonania wniosku kuzyna Kühnemanna w sprawie 
wydania listu zastawnego na 6300 talarów w celu wykupienia obligacji Timme’go na poczet Fundacji. 
W związku z decyzją sądu Vogel, powołując się na swoje uprawnienia zastępcy administratora doty
czące przypadków wydawania listów zastawnych przez Fundacje, potwierdzone w załączonym przez 
niego odpisie dekretu z 22 III 1851 r.25, prosi inspektora o przysłanie wymaganego upoważnienia 
do wydania orzeczonego listu Kühnemannowi. Dodaje również, że oczekuje przybycia rotmistrza 
Timme’go i v. Wolskiego, posiadaczy obligacji 20 Treść listu pozwala wysnuć kilka wniosków. Po pierw
sze, Timme w bliżej nieokreślonym czasie musiał zaciągnąć pożyczkę u Kühnemanna, której nie spła
cił w terminie, dlatego ten wniósł sprawę do sądu. Po drugie, sąd przyznał Kühnemannowi prawo od
zyskania swoich wierzytelności w postaci obligacji Timma, których ten jeszcze nie przekazał na rzecz 
Fundacji. Po trzecie, zapowiedź przyjazdu Timma i Wolskiego z obligacjami potwierdza zgodę kierow
nika Fundacji na zakup obligacji Wolskiego i przyjęcie na rzecz Fundacji obligacji Timma z rąk inne
go krewnego, Kühnemanna. Akceptację takiego sfinalizowania sprawy wyraził również inspektor Foss, 
jako jeden z dwóch inspektorów i członek rady nadzorczej Fundacji, w odpowiedzi z 28 III 1851 r., do
łączonej do listu Vogla27.

Ostatecznie rotmistrz Timme nie dotrzymał danego Fundacjom przyrzeczenia z powodu trudno
ści finansowych. Pośrednio potwierdzałoby je zmniejszenie na wstępie obiecanej sumy darowizny z 
10 tys. na 6 tys. talarów. Świadczy o tym także dołączony do listu z 20 II1851 r. odpis aktu Prowincjo
nalnej Dyrekcji Ziemskiej w Złotowie o dotychczas ciążącym długu na majątku Prusewo rotmistrza 
Timma2S.

Sprawne i szybkie przeprowadzenie operacji nabycia kapitału obligacji, Fundacja zawdzięczała 
zastępcy administratora, Karolowi Voglowi, który w tym czasie byl doświadczonym właścicielem my
dłami oraz wytwórni mączki kartoflanej i syropu w Koszalinie29.

Reasumując, można stwierdzić na podstawie omówionych listów, że w Fundacji Schwederów-Lew 
byl zwyczaj stałego powiększania kapitału Fundacji, wypełniany z poczucia obowiązku i solidarnego 
współdziałania członków i krewnych rodziny Schwederów, na rzecz jej rozwoju. Warto tutaj dodać, że 
za stypendia Fundacji Schwederów-Lew studiowali m.in. dwaj znani uczeni, bracia Humboldtowie Wil
helm (1767-1835), filozof, teoretyk języka i reformator szkolnictwa niemieckiego oraz Aleksander 
(1769-1859), przyrodnik, podróżnik, geograf, twórca podstaw geografii nowożytnej. Obaj bracia byli 
prawnukami założyciela Fundacji Michała Schwedera, bowiem ich ojciec, major Aleksander v. Hum
boldt byl synem kapitana Johana C. Humboldta i Zofii Schweden córki fundatora30. Ciekawostką jest 
powołanie Aleksandra Humboldta na honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie 
w 1829 r., gdy cieszył się sławą i uznaniem w świecie31.

Druga sprawa przedstawiana w listach Fundacji dotyczy procesu przeciwko Fundacji Schwedera 
wytoczonego przez Jakuba, syna pastora Gustawa Schwedera z Berlina, o odmowę należnego ekwipa- 
żu. Sprawa poruszana w pięciu listach Fundacji, jest przyczynkiem do poznania funkcjonowania admi
nistracji Fundacji, a także działalności sądownictwa niemieckiego w połowie XIX w. i panujących zwy
czajów w rodzinie Schwederów.

W procesie administrację Fundacji reprezentuje Karol Vogel. O toczącej się już sprawie dowiadu
jemy się z listu Vogla z Koszalina, z 11 III 1851, skierowanym do kuzyna Fossa w Barwicach, drugie
go inspektora Fundacji32. Vogel próbuje przekonać krewnego, aby ten nie brał współudziału w proce
sie razem ze swoim kuzynem Kühnemannem, który reprezentuje stronę przeciwną. Radzi też, aby Foss 
wyznaczy! swojego pełnomocnika w tej sprawie, w ten sposób ułatwi jemu działanie33. Ust Vogla jest 
odpowiedzią na pismo Fossa z 6 III 1851 r., w którym otrzymał od inspektora informację o odnalezie
niu domniemanego krewnego kuzyna Kühnemanna, związanego z toczącym się procesem. W odpo
wiedzi Fossa z 11 marca, dołączonej do listu Vogla, jest potwierdzenie wystawienia z jego strony pe-
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Inomocnictwa dla radcy sądowego Bancka. Jednocześnie inspektor podkreśli! swoje odmienne stano
wisko od Kühnemanna w sprawie o ekwipaź34.

W kolejnym liście z 23 III 1851 r., z Koszalina do inspektora Fossa, Vogel informuje o wystąpieniu 
różnicy zdań między stronami w interpretowaniu § 15 umowy rodzinnej, dotyczącego warunków udzie
lania ekwipażu przez Fundację. Pisze też, że Kühnemann w związku z tym zwrócił się do kuzyna Höp- 
nera, radcy Fundacji o wyjaśnienie spornego § 15. Z kolei, uprzedzając Fossa, jego pełnomocnik Ba
nek będzie przedstawiał tę sprawę w Kolegium Fundacji, aby uzyskać zgodną opinię jego członków, 
przyjętą na drodze ugody bądź większością głosów35. Vogel wyraża dalej swój punkt widzenia co do 
spornego paragrafu, nie wierząc, że opinia Fossa w tej sprawie istotnie różni się od stanowiska Küh
nemanna, z którym on się zgadza, dlatego nie może z tego powodu przedłużać swojego zatrudnienia36. 
W odpowiedzi z 28 III 1851 r. z Barwic, dołączonej do listu Vogla, Foss ponownie daje do zrozumienia, 
że w procesie jest po stronie Fundacji Schwedera37.

Trwający od marca do lipca proces przeciwko Fundacji Schwedera ujawnił szczególną determina
cję i upór oskarżyciela, krewnego Schwederów, Jakuba z Berlina, dochodzącego wypłacenia należnej 
sumy 150 talarów z tytułu nie udzielonego ekwipażu. Zapowiedź kolejnego etapu w procesie zawiera 
list z 12IV 1851 r. z Koszalina, od Karola Vogla do kuzyna Schwedera, kuratora i kierownika Funda
cji38, jak wynika to z treści listu oraz z ostatniego listu z 31 lipca. Vogel donosi Schwederowi, że w pro
cesie radca sądowy Banek został mianowany specjalnym inspektorem i przez niego lub innego in
spektora będzie złożony wniosek do Królewskiego Sądu Apelacyjnego39. Motywował ten krok tym, iż 
radca Fundacji Höpner, wobec różnicy zdań dotyczącej interpretacji § 15 przez obie strony, zdecydo
wał się zgodzić z opinią oskarżyciela Kühnemanna, jednak ten nie poszedł na kompromis i nie ma 
zamiaru zrzec się bez procesu najmniejszego prawa. W tej sytuacji Höpner dla dobra sprawy zamie
rza wycofać się z funkcji kuratora Fundacji. Vogel pisze też, że załącza do listu opinię Höpnera do włą
czenia jej do akt Fundacji i podkreśla odmienność tejże od opinii Schwedera. Po czym wyjaśnia, że 
Schweder, pomimo swej odmiennej opinii od radcy Höpnera, może nie zgodzić się na prezentowanie 
w sprawie innego stanowiska, przyjętego większością głosów w Kolegium Fundacji. Natomiast, jako 
kurator Fundacji, może zobowiązać radcę sądowego Bancka do reprezentowania Fundacji w Sądzie 
Apelacyjnym40.

Ostateczne wyjaśnienie sedna sporu i jego rozstrzygnięcie zawiera list z 31 VII 1851 r. z Koszali
na, od radcy sądowego Bancka do Schwedera w Barwicach. Radca nawiązuje w nim do listu Schwede
ra z 13 III 1851 r., z którego wynikało, że skargę do sądu o odmowę ekwipażu złożyło dwóch krew
nych. Schweder, jako kierownik Fundacji, nie uznał ich zasadności. Jednakże sąd, wskutek różnej in
terpretacji § 15 umowy rodzinnej przez obie strony, zalecił Fundacji przyznanie racji tylko jednej oso
bie skarżącej. Fundacja uznała skargę innego krewnego na sumę 100 talarów, odrzuciła natomiast 
skargę Schwedera z Berlina na kwotę 150 talarów. Dlatego Kühnemann i Höpner, popierający stano
wisko strony skarżącej, odwołali się do Sądu Apelacyjnego. Fundacja w tej sprawie ustanowiła specjal
nego kuratora, jednak sąd nie zgodził się na taką reprezentację Fundacji. Stąd radca Banek prosi w 
liście kuratora i kierownika Fundacji, Schwedera o ustanowienie go specjalnym pełnomocnikiem w 
sprawie. Radca pisze, że Sąd Apelacyjny wydał oświadczenie skarżącym, że ich skarga nie jest zasad
na i zarzut nie jest słuszny, powołując się na § 6 dokumentu fundacyjnego z 1726 roku. Dodaje, że to 
wyjaśnienie musi być przyjęte większością głosów przez władze Fundacji41. Natomiast Kühnemann i 
Höpner uważają, iż § 6 powinien być skreślony z dokumentu fundacyjnego. Przytoczone stanowisko 
strony skarżącej sąd ostatecznie uznał za bezpodstawne. Wynik procesu był korzystny dla Fundacji 
Schwedera. Nic nowego nie wnosi do sprawy list Schwedera z 10 VII1851 r., w którym przytacza treść 
§ 6 i § 15 aktu fundacyjnego z 26II1726 r. i przedstawia własną opinię co do ich interpretacji42. Proces 
w sprawie o ekwipaź wytoczony przeciwko Fundacji Schwedera, odnotowany w przedstawionych listach, 
ujawnił brak spójności prawnej w dokumencie fundacyjnym z 1726 r., stając się przyczyną różnej in
terpretacji zapisu prawnego w tej samej sprawie.

Źródło jakim jest sześć listów Fundacji Schwederów-Lew pozwala na zrekonstruowanie władz Fun
dacji, istniejących w niej stanowisk i składu osobowego Fundacji w połowie XIX w., które są odnotowa
ne zarówno w treści listów i adresach, zamieszczonych na zewnętrznych stronach listów. Pierwszy 
list z 20II1851 r., od radcy prawnego z Koszalina do Timma, jest adresowany na inspektora Fundacji:
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„An den Inspektor Herrn der Schweder-Lewschen Stiftungen Herrn Schweder, Bärwalde in Pommern', 
do jego wiadomości43. Drugi list z 11 III 1851 r., od kuzyna K. Vogla do kuzyna Foss’a, także posiada 
zapis adresata na zewnętrznej stronie, „An den Inspektor der Schweder-Lewschen Stiftungen Herrn 
Foss Wollgeboren zu Bärwalde in Pommern”, wymieniający drugiego inspektora Fundacji Foss'a44. 
Szósty list z 31VII1851 r., od radcy Bancka do Schwedera, również odnotowuje adresata na zewnętrz
nej stronie, „An den Kaufmann Herrn Schweder Wollgeboren zu Bärwalde45”. Pozostałe listy z 23 
marca, 12 kwietnia i 10 lipca nie zawierają adresu na zewnętrznej stronie listu lecz adresat jest wy
mieniany w treści listu. Wskazówką w identyfikacji adresata jest także charakter pisma widoczny w 
załączonej odpowiedzi46.

Przy opracowywaniu listów Fundacji Schwederów-Lew pewną trudność może sprawiać badaczowi 
język nieco archaiczny i styl XIX-wieczny, jak i prawidłowe odczytanie odręcznego pisma listów.
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List Fundacji Schwederów - Lew z dnia 31VII1851 roku.

Przypisy
1 Adressbuch der Stadt Köslin 1939, s. 92.
‘ J. D. Wendland, Eine Sammlung unter schiedlicher, die Historie der Stadt Köslin betreffende Sa
chen, welche teils aus gedruckten Büchern, teils und am meisten aus glaubwürdigen MSC. alten Urkun
den, lnventariis, Registraturen, Akten und der gleichen geschriebenen Nachrichten zusammengetra
gen, auch mit einigen Beilagen bestärcket sein item mit Kupferstücken geziert, von Johann David Wen
dland, 1749, w: Archiwum Państwowe w Koszalinie sygn. 2.

* Ch. W. Haken, Versuch einer diplomatischen Geschichte der Königlich Preussischen Hinterpommer- 
sehen Immediat - und vormaligen Fürst - Bischoßischen Residentzstadt Cöslin, 1765.

1 Otto Schweder, Nachrichten über das Cösliner, Schlawische und Colberger Patrizier und Mer
ger Sülzgeschlecht Schweder. Meiningen 1903.
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'Muzeum Okręgowe w Koszalinie, zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/1/I. Tłumaczenia listów 
z języka niemieckiego dokonał Jerzy Podralski.

■Tamże, nr inw. MK/HM/192/2/I.
■Tamże, nr inw. MK/HM/192/3/I.

! 'Tamże, nr inw. MK/HM/192/4/I.
1 'Tamże, nr inw. MK/HM/192/6/1.

■Tamże, nr inw. MK/HM/192/5/I.
’ F. Schwenkler, Köslin 1266-1966, Die siebenhundertjahrige Geschichte einer pommerschen Stadt 
und ihres Kreises, Lübeck 1966, s. 170.

■0. Schweder, Nachriechten..., s. 71-103; przypis 2.
:: F. Schwenkler, Köslin 1266-1966..., s. 171.
"Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/1/ I, s. 4, nr inw. MK/HM/192/2/ I, s. 4.
‘ F. Schwenkler, Köslin 1266-1966..., s. 172.
"B. Drewniak, H. Lesiński, Dzieje Koszalina, s. 173. 

i "Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/3/ I, s. 1, „... welche zur Schweder Stiftung gehören nach 
der Fundations Urkunde vom 21 Januar 1736 (...)”.

I‘Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/1/ I, s. 2, „(...) 1. den H. v. Wolski zu veranlassen, seine 
Obligazion den Schweder - Lewschen Stiftungen zu cediren, (...)”.

■ 'Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/2/I, s. 1, „(...) in dem von dem Prediger Gustaw Schwe
der wieder die Jakob Schwedersche Stiftung angestregsten Prozesse wegen verweignsten angati- 
schen Offizium Equipage für seine Sohn, (...)”.

'Archiwum Państwowe w Koszalinie, Adressbuch der Stadt Köslin, 1919,1921-1922,1926,1928,1930,
| 1937,1939, pod hasłem Papenstrasse nr 2.

•Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/1/1, s. 2, „1. den H. v. Wolski zu veranlassen, seine Obli- 
! gazion den Schweder - Lewschen Stiftungen zu cediren, und empfangen in Pommerschen Pfand

briefen zum Berliner Geldbancke zu quittiren”.
•Tamże, s. 2, „2 b. den Stiftungen verschprechen, dass zu 5% Zinsen angeliechern Capital der v. Wol- 
skichen Obligazioninnerhalb 15 Jahren nicht Kündigen, dazu von denselbe bei nicht promter Zins 
Zahlung eine 6. monatl. Kündigung annehmen zuwollen”.

•Tamże, s. 2-3, pkt. 3 i 4.
• Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/4/I, s. 2-3, „Gleichzeitig überreiche ich Ihnen in der 
Timmischen darlehns Sache, die dem H. Timme untern 20 Febr. D. J. gestellten Bedingungen unter 
welchen ist die Einlösung die v. Wolskische Obi. gesage habe bitte solche ebenfalls zu genehmin- 
gen oder zu sagen,... was ich sonst noch vor der Honorirung verlangen soll?”.

• Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/3/I, s. 1, Abschrift - Decret auf Vertrag.
•Tamże, s. 3, „(...) das ich wie Sie aus meinem ebenfalls heiligenden abschriftlichen Schreiben, den 
Rittmeister Timme und H. v. Wolski als Besitzer der Obligation, (...)”.

•Tamże, s. 4.
•Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/1/1, s. 1, „Von der Unterzeichnete Prowinzial Landschafts 

Direction wird in Glabhaft Attestirt dass die Besitzer 1. von Brzyn Her v. Reck 2. von Prussau Ritt
meister Timme dass auf den beiden Gütern gemeinschftlich haftende Pfandbrief von 6800 tr. (...)”. 

• B. Drewniak, H. Lesiński, Dzieje..., s. 185-186 
•F. Schwenkler, Köslin 1266-1966, s. 170.
• Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995 r., t. 2, s. 817-818.
•Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/2/1, s. 1-2.
"Tamże, s. 1, „Schlagen Sie die Mitbetheilung ab, ersparen Sie Sich und mir die Unannehmlichkeit 
einer durch Stillschweigen nothwendigen Beschwerde, und setzen mich in den Stand, ohne weite
res”.

•Tamże, s. 3, „(...) weil ich hinsicht die Offizien Equipagen Gelder für die Cognaten nach § 15 des 
Familien Vergleicht nicht mit Ihre und des Vetter Kühnemann Ansicht vollständig einverstanden bin,

•Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/3/1, s. 2-3.
‘Tamże, s. 3, „Ob Ihre Auslegung der § 15 im Familien Pakt mit der Administrazion wesendlich dif- 

frient, glaube ich nicht. Eine Difrentz in dieser Beziehung möchte ehr zwichen der selben und dem
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Vetter Kühnemann statt finden, und ist dies dem Grund werhalts ich ihnen noch immer nicht die 
Entwort zum neuen Etat vorlegen kann".

* Tamże, s. 4, „Wegen des Schwederschen Processes ist es mir sehr angerlich”.
* Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/4/I, s. 1-3.
» Tamże, s. 2, „(...) der JusL Rath Banek in dem schwebenden Prozesse zum Spezial Inspector ernannt 

und die entweder von Ihnen selbst oder den übrigen Kuratoren bei dem K A. (Königliche Appeala- 
tion Gericht) beantragst werde”.

« Tamże, s. 2, „Konnten Sie aber aus Privat Rücksichten Sich nicht entschliessen, der Verpflichtung 
zu gemugen welche Ihnen Ihre Stellung als Kurator der Stiftung auferlege, (...)”.

“Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/5/I, s. 1, „Das Appellationsgericht (...), sondern hat den 
gedachten beiden Herren eröffnet dass, wenn nicht etwa der § 6 der Stiftungensurkunde von 26-ten 
Feb. 1726 auf den vorliegenden Fall Amwendung finde, die abzugebende Erklärung durcli Stimmen
mehrheit bestimmt werden müsse”.

« Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/6/I, s. T4.
«Zbiory historyczne, nr inw. MK/HM/192/1/I, s.4.
" Tamże, nr inw. MK/HM/192/2/I, s. 4.
“Tamże, nr inw. MK/HM/192/5/I, s. 4.
“Tamże, nr inw. MK/HM/192/3/I, MK/HM/192/4/I, MK/HM/192/5/I.

Zusammenfassung

Die Schweder-Lewsche Familienstiftung in den Briefen aus dem Jahr 1851.

Der Artikel „Die Schweder-Lewsche Familienstiftung in den Briefen aus 1851” bespricht sechs 
bisher unveröffentliche Briefe, die sich in der historischen Sammlung des Bezirksmuseums in Köslin 
(Koszalin) befinden. Sie bilden eine Quelle zur Geschichte der Stiftung in der Frage der Organisa
tion, Verwaltung und Finansen, sowie der herrschenden Gewohnheiten in der Patrizierstiftung, ge
gründet in Köslin 1726. Die Briefe schildern eine umfangreiche Korespondenz betreffend zwei Fra
gen: 1. der Einkauf von Obligationen durch die Stiftung und 2. den Gerichtsprozess bezüglich der 
Nichterteilung von Ausstattung an den Verwandten Jakob Schweder aus Berlin, gerichtet gegen die 
Schweder-Lewsche Stiftung in Köslin als Anstalt, gegründet im Jahre 1736.

Die Korespondenz besteht aus folgenden Briefen: vom 20 II 1851 aus Köslin geschrieben vom 
Justizrat an Rittmeister H. Timme, Gutsbesitzer in Prüssau (Prusewo), Verwandter von Schwederund 
potenzieller Stifter der Obligationen im Wert von 6000 Taler zu Gunsten der Stiftung; vom 11III und 
23 III1851 aus Köslin geschrieben von Karl Vogel (Verwaltungsvertreter) an seinen Vetter Foss (In
spektor) in Bärwalde (Barwice). Die beiden Briefe enthalten die Antworten von Foss datiert den 11 
und 28 III1851; der Brief vom 12 IV 1851 aus Köslin von K. Vogel an den Vetter Schweder (Kurator 
und Leiter der Stiftung) in Bärwalde; vom 10 VII1851 aus Bär walde, wo der Stiftungsinspektor den § 
6 und § 15 des Familienvertrages v. 1726 angibt, betr. die Gründe zur Erteilung der Ausstattung mit 
seiner Erläuterungen. Der Brief v. 31 VII1851 aus Köslin vom Justizrat Banek an Kaufmann Schwe
der in Bärwalde (Kurator und Leiter der Stiftung) enthaltend Informationen über den Verlauf des Pro
zesses im königl. Appellationsgericht. Zwei von diesen sechs Briefen, der v. 20 II und 11III1851 be
sitzen einen Lacksiegel der Schweder-Lewschen Stiftung mit dem Familienwappen darstellend: zwei 
stehende Löwen auf hinteren Pfoten halten ein Kleeblatt der Familie Schweder und Wappen der Fa
milie Lewe - eine Halbgemse.

In dem Artikel sind auch andere Andenken als Relikte der Stiftung besprochen, wie: die schriftli
che Chronik der Stadt Köslin von J. D. Wendland aus dem Jahr 1749, jetzt im Besitz des Staatsarchivs 
Köslin (Archiwum Państwowe w Koszalinie) und die Kartusche der Familie Schweder im Besitze des 
Bezirksmuseums Köslin. Die Verwaltungsakten der Stiftung sind aufbewahrt in: Archiwum Państwo
we Szczecin.

Übersetzung: B. Frankiewia
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KOSALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

HISTORIA LITERATURY

Juliusz Sienkiewicz
MUZEUM OKRĘGOWE W KOSZALINIE

%

WPŁYWY RODZINNE I TOWARZYSKIE 
NA TWÓRCZOŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA

Niniejszy artykuł nie będzie sprowadzał się do biografii mego dziada, ani nie będzie próbą prze
glądu jego twórczości. Choć zarówno elementy biograficzne jak i geneza lub klimat powstania nie
których jego dziel będą się tu znajdować. Intencją moją jest pokazanie najbliższego otoczenia pisarza: 
rodziny, przyjaciół, znajomych, które w jakiś sposób wpływało bądź to na podjęcie tematu utworów, 
bądź na jego realizację. Jest zawsze interesujące, dlaczego artysta wybiera dany temat. Bywa, i tak 
jest najczęściej, że jest to wybór świadomy. Jest jednak pewne, że zarówno geny jak i kontakt z naj
bliższym otoczeniem, podpowiadają wybór drogi. Każde środowisko wytwarza pewną atmosferę, 
pewien klimat, który niejako przez osmozę wchodzi w krwiobieg jednostki. Chciałbym w tym eseju 
zwrócić uwagę na tą otoczkę, w której żył i którą mimo woli nasiąkał.

Na Podlasiu rozsiadł się szeroko ród możny Cieciszowskich, herbu Kolumna. Miał on wśród 
antenatów senatorów, dostojników cywilnych, wojskowych i duchownych. Wraz z liczną koligacją 
władali niemal całym Podlasiem. Wśród członków familii byli ludzie intelektu, parający się literatu
rą i nauką. Kuzynem Cieciszowskich był wszak Joachim Lelewel i poeci: Deotyma Gadwiga Łusz
czewska), Bruno Kiciński i inni ludzie pióra.

W kilka lat po powstaniu listopadowym pojawia się w tamtych stronach Józef Sienkiewicz, mło
dy powstaniec, opromieniony sławą dzielnego żołnierza, syn Józefa, pułkownika wojen napoleońskich. 
Były to jednak jego jedyne aktywa, biedny był bowiem jak mysz kościelna. Tytułowano go z czasem 
dziedzicem Grotek, ale był bodaj jedynie synem dzierżawcy tego folwarku.

Adam Cieciszowski i jego żona Felicja z Rostworowskich, prawi patrioci, znaleźli młodemu woja
kowi jakieś zajęcie; czy to była dzierżawa, czy posada rządcy, w którymś z ich folwarków, trudno dziś 
ustalić. I oto rozgrywa się w tej zacnej rodzinie istny dramat Otóż piąta z córek Adama i Felicjanny 
Cieciszowskich - Stefania, zapłonęła wzajemną miłością do owego hołysza. I stało się. W roku 1843, 
10 czerwca stanęli przed ołtarzem Józef Sienkiewicz ze Stefanią Cieciszowską - przyszli rodzice au
tora Trylogii. Może to wtedy przydano panu młodemu owego „dziedzica” Grotek dla podniesienia jego 
znaczenia. Młodzi poszli na dzierżawę, a z czasem z wiana Stefani zakupili za 16 tysięcy rubli płachet- 
kowy mająteczek Wężyczyn ’.

Kim był ten młody człowiek, który oczarował pannę? Powiadał się szlachcicem, co w owych cza
sach było warunkiem sine qua non koligacji w środowisku ziemiańskim. Czy wprowadził teściów w 
szczegóły tego szlachectwa? Nie wiemy. Tak jak nie wiadomo czy znał te szczegóły, a jeśli tak, to może 
niezbyt chętnie się o tym rozwodził, bo chwalić się chyba nie bardzo było czym.
Na temat historii rodu Sienkiewiczów vel Sieńkiewiczów, bo tak się pisali najbliżsi mieczowi krewni 
autora Krzyżaków, istnieją dwie wersje. Do dziś biografowie pisarza nie są zgodni w tej kwestii. We
dług jednych biografów i heraldyków ród ten wywodzi się od Piotra Oszyka-Sienkiewicza, pułkownika 
wojsk polskich, komendanta twierdzy Kamieniec Podolski w roku 15802. Według innych herbowym 
protoplastą Sieńkiewiczów był Michał (1725-1795), wywodzący się z rodziny Tatarów litewskich, któ
ry w 1740 r. wyrzekł się wiary przodków (islamu) i przeszedł na katolicyzm, by w roku 1775, na sejmie
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walnym, otrzymać szlachectwo oraz herb Oszyk3. Czy Józef Sienkiewicz, bohater tej relacji, świadom 
byt swego pochodzenia? Czy o tak znamiennym wydarzeniu w życiu swego dziada Michała jak zmia
na religii i uzyskanie szlachectwa nic by nie słyszał? Jest to zgoła nieprawdopodobne. A może znal 
dobrze te fakty, ale uznał, że nie ma się czym chwalić. Toż w tamtych czasach im starszy ród, tym 
splendor jego byl większy. Może tej prawdy nie ujawnił swemu synowi Henrykowi, by go nie wpędzać 
w kompleksy. Wiadomo, iż Henryk, będąc studentem, niechętnie mówił o pochodzeniu po mieczu, 
natomiast podkreślał znakomitość przodków po kądzieli1. Z korespondencji z heraldykiem Adamem 
Bonieckim wynika jakby nie miał pełnej wiedzy w tej materii. Wyraźnie jednak sugeruje, iż jest po
tomkiem wzmiankowanego Piotra Oszyka-Sienkiewicza5, gdy tymczasem jego najbliżsi krewni pisali 
się Sieńkiewicze. Niby różnica niewielka, ale istotna, jeśli zważy się, że np. Zalescy i Zalewscy, czy 
Madeyscy i Madejscy to są różne, niespokrewnione z sobą rodziny.

Mnie osobiście wersja z Piotrem Oszykiem-Sienkiewiczem wydaje się naciągana. Przerwa mię
dzy owym Piotrem, a wzmiankowanym Michałem wynosi 195 lat, a to ponad 6 pokoleó. Przyznam też, 
że zdecydowanie mi odpowiada ów tatarski przodek, tak przecież nieodległy - zaledwie pra, pra, pra
dziad. Mam ochotę, jak Mellechowicz zawołać „... ot ryby siną barwą wyklute! Jam jest syn Tuhaj- 
beja”.

Ale porzućmy te dywagacje heraldyczne. Tatar, nie Tatar. Byli Sieńkiewicze od pokoleń żołnierza
mi, walczącymi w obronie Rzeczypospolitej; przynajmniej od wojen napoleońskich po czasy nam współ
czesne. Byli gorącymi patriotami i nie splamili się nigdy mundurem wojsk zaborczych. Przyjrzyjmy 
się wojennej służbie ostatnich pięciu pokoleń Sienkiewiczów. Józef Sienkiewicz - dziad pisarza, oficer 
walczący pod Kościuszką i w Legionach Dąbrowskiego. Jego syn - Józef, uczestnik powstania listopa
dowego. Kazimierz, brat rodzony mego dziada i jego stryjowie: Władysław, Kazimierz i Lucjan walczą 
w powstaniu styczniowym. Syn autora Trylogii, a mój ojciec bierze udział, jako ochotnik i prosty żo
łnierz, w wojnie z Bolszewikami w 1920 roku. Moja siostra Jadwiga pod pseudonimem Osa, walczy w 
IV pułku AK w V Kompanii KM pod wodzą Ponurego (Piwnika). Jeno on, autor wojennych powieści, 
których, jak np. w Trylogii, zbiorowym bohaterem jest zawodowy żołnierz, nigdy munduru nie wdział, 
nigdy na polu chwały nie walczył. Gdy utworzyły się Legiony Piłsudskiego, westchnął do swej córki- 
„oddałbym w jednej chwili cały mój talent, aby móc choćby jeden dzień nosić mundur polskiego żoł
nierza”.

Te tradycje wojenne nie mogły nie zostawić śladu w umyśle mego dziada, a nasiąkał nimi od wcze
snego dzieciństwa. Można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, iż o szarej godzinie, jego 
ojciec (ponoć był znakomitym gawędziarzem) snuł epos powstańczych przygód, trudów, szaleńczej 
odwagi i wielkiej dla ojczyzny ofiary. To musiało zapaść w młodą, nadwrażliwą duszę. Jak się śledzi 
jego życie i twórczość, to zawsze od pierwszych, inspirujących wrażeń przez pomysł artystyczny, po 
jego realizację droga była daleka. Jak sam mawiał, zanim zaczyn stanie się winem, fermentuje długo. 
A trzeba przyznać, że jego winnica produkowała cenne wino.

Tymczasem „rzeczywistość skrzeczy”. Józefowi i Stefanii rodzi się gromadka dzieci. Najstarszy 
syn - Kazimierz bierze udział w „potrzebie” roku 1863. Po upadku powstania styczniowego uchodzi 
do Francji. Tam, w czasie wojny francusko-pruskiej, w 1870 r. zaciąga się do wojska i ginie pod Orle
anem. To o nim pisał mój dziad w noweli Selim Mirza. Drugi syn, urodzony w Woli Okrzejskiej, na 
chrzcie w 1846 r. dostał imiona Henryk, Adam, Aleksander, Pius. Wszystkie te imiona występują w 
klanie familii Cieciszowskich. Ani jednego imienia, które można znaleźć w rodzinie Sienkiewiczów. 
Przodkowie tego rodu nie zostali tu upamiętnieni. No cóż, familia Cieciszowskich przyjęła Sienkiewi
cza, ale bez „bogactwa inwentarza”. Wszak kuzyn Cieciszowskich - Prot Lelewel w liście do brata Jo
achima napisał,,... Stefania znalazła (...) sobie jakiegoś Sienkiewicza, idzie za niego w pierwszych dniach 
maja (...) nie wiemy nic...”6. Po urodzeniu dwóch synów idą już same córki: Aniela poszła za Komie- 
rowskiego; Helena została kanoniczką; Zofia wyszła zamąż za kuzyna Lucjana Sieńkiewicza, syna Adolfa, 
a wnuka Józefa Sienkiewicza - Kościuszkowca, z jego pierwszego małżeństwa; Marianna zmarła mło
do. *

Rodzice tej gromadki klepią biedę, często goszczą u bogatych krewnych Dmochowskich w Burcu 
(siostra Stefanii - Aleksandra wyszła za mąż za Aleksego Dmochowskiego). Nabyty Wężyczyn nieba-
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wem musieli sprzedać. Po odtrąceniu długów pozostała suma kilku tysięcy rubli, która pozwoliła na
być kamienicę na Pradze. Tak oto powiększyli Sienkiewiczowie liczną plejadę „wysadzonych z siodła”, 
którzy w zasadzie tworzyli w XIX w. inteligencję miejską. Różny byl start „wysadzonych”. Jedni zdołali 
z katastrofy wywieść podjezdka, innym udało się uratować bodaj siodło. Józefostwo Sienkiewiczowie 
wyratowali co najwyżej troki od popręgu. Domy czynszowe na Pradze nie przynosiły prawie żadnego 
dochodu. Pan Józef pewnie imał się jakichś lichych posadek, pani Stefania ledwo koniec z końcem 
wiązała, by wyżywić gromadkę dzieciaków. Dziad mój miał wtedy 12 lat. Uczęszczał do gimnazjum. 
Udziela! korepetycji, by opłacić czesne. Wreszcie przerwał naukę i wyjechał na wieś do majątku w 
Poświętnem, gdzie byl guwernerem syna państwa Wejhertów. Zastanawiam się czego to mógł mój dziad 
uczyć, skoro sam uczył się nader licho. Jego świadectwa są monotonnie trójkowe, ozdobione gdzie
niegdzie dwóją. Tylko w języku polskim i historii miał oceny celujące. Język ojczysty i historię kraju 
znal wyśmienicie. Jako dziecku, czytano mu Śpiewy historyczne Niemcewicza, a odkryty na strychu w 
Woli Okrzejskiej kufer z książkami, okazał się pełny pism starych autorów. „Uczyłem się prawie czytać 
na Reju, Kochanowskim i Górnickim, Skardze, Birkowskim, Orzechowskim, stąd datuje się moja znajo
mość języka staropolskiego7. Już w latach szkolnych próbuje sił literackich, a w Poświętnem napisał 
powieść Ofiara, o czym czytamy w listach do przyjaciela Kazimierza Dorbskiego8. Utwór nie został 
wydrukowany, a rękopis zaginął. Sprawdziło się przysłowie „pierwsze koty za płoty”.

Po roku guwernerki wraca do Warszawy. Zdaje maturę na same trójki. Składa egzamin do Szkoły 
Głównej (wyższej uczelni w Warszawie, której władze carskie odmówiły rangi uniwersytetu). Poziom 
tej szkoły był wszelako bardzo wysoki. Zapisał się na medycynę - skreślił, napisał prawo - skreślił, 
ostatecznie zaczął studiować filologię polską. Matka załamała ręce. „... Te porywy fantazji (...) nie dadzą 
mu niestety pewnego, niezawisłego chleba (...) wynikiem ich będzie kilkanaście arkuszy zabazgranych 
nudnymi rozprawami, których nikt czytać nie zechce, a stanowisko jego w świecie pozostanie na stopniu 
lak niskim, że mu sławy, ani szczęścia, dobrego bytu nie zapewni..." narzekała w liście do Kazimierza 
Dorbskiego“. Proroctwa matki sprawdzały się jota w jotę. Składane w redakcjach warszawskich gazet 
młodzieńcze utwory (Sielanka młodości - 1867, pierwodruk 1901) pełne romantycznych uniesień, 
wracały do autora z odpowiedzią jak wyrok - nadesłane utwory drukowane nie będą. Trudno orzec 
czy z braku pieniędzy, czy też z racji niestałości charakteru, studiów nie skończył. Rozpoczął czelad- 
nikowanie jako reporter zdarzeń codziennych, płacony od wierszówki, na bardzo lichych stawkach. 
Bieduje. Redaktorzy łajali go, że za dużo poezji, a za mało faktów. Rozgoryczony młody żurnalista nadal 
pisze opowiadania, ale i te otrzymują wyrok, iż drukowane nie będą. Aż się prosi zacytować popularną 
dumkę kozacką,,... nie słuchałeś ojca, matki, takie twoje życie...". Wreszcie napisał dłuższe opowiada
nie z życia studentów Na marne. Wiązał z tą powieścią wielkie nadzieje. I znów klapa. Warszawskie 
redakcje odmówiły druku. Prawie się załamał. Nieoceniony Dorbski wysiał rękopis do Kraszewskie
go, do Drezna, gdzie sławny pisarz miał swoją drukarnię. Drukarnię był już zlikwidował, ale przeczy
tał rękopis i odesłał z entuzjastyczną recenzją. Opinia autora Chaty za wsią i Ulany podziałała. Redak
cja warszawskiej gazety „Wieniec” drukuje powieść. Jest to rok 1872 - należy go uznać za rok debiutu 
pisarskiego Litwosa, bo tak podpisywał swoje młodzieńcze publikacje. Czyżby pamięć litewskich ko
rzeni? Matka doczekała chwili, gdy jej syn rozpoczął karierę pisarską. Było to na rok przed jej śmier
cią. Opowiadanie spotkały przychylne recenzje. Na tej fali pisze dwie nowele pod wspólnym tytułem 
Humoreski z teki Worszyłły. Są to Nikt nie jest prorokiem między swymi i Dwie drogi. Dorobek literacki 
skromniutki. Dalej podstawą bytu są liche wierszówki reporterskie. Jaki dorobek, takie i dochody. Jego, 
bywało, nieobecność w ogródku „U Andzi” - popularnej kawiarni warszawskiej, gdzie zbierała się brać 
dziennikarska, nie zawsze wypływała z natury odludka, ale z braku środków na tradycyjny mazagran.

W takiej będąc kondycji i sławie, zaręczył się 1874 r. z panną Marią Jadwigą Kellerówną, córką 
wysokiego urzędnika pocztowego, z typowej rodziny mieszczańskiej, którą to sferę artyści określali 
filisterską lub kołtuńską. Cóż to za partia w oczach jej rodziców? Dziennikarzyna bez stałej posady, 
raczkujący literacina, bez porządnego paltota. Czym miał im zaimponować? Żeby to choć znakomity 
ród szlachecki, niechby zubożały, ale i tu miernota. Powiadał się szlachcicem, ale miałby kłopot, by 
tego dowieść 10. Czy kocha! pannę Marię, zwaną Milą? Chyba nie. Był pod jej urokiem, podkochiwał 
się. Jego strzeliste metafory w listach do narzeczonej, to bardziej bałamucenie literata niż rzeczywi-
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sty stan serca. W salonie Kellerów nudzi się sążniście. Opisze to po latach w noweli Ta trzecia. Ucie
ka więc stamtąd do innego salonu, o zgrozo, aktorki Heleny Modrzejewskiej, cóż, że żony hrabiego 
Chłapowskiego, ale odgrywającej na scenie role, których nie można dawać za przykład cnotliwym 
pannom z porządnych domów. Bywało, iż w salonie u Chłapowskich przesiadywał do rana. Często gościł 
i biesiadował w pracowniach malarskich („tych jaskiniach rozpusty”). A stałej posady brak, a i paletko 
nicowane. Nie mógł ścierpieć papa Keller takiego wiatroglowa, literacinę obracającego się w towarzy
stwie podejrzanej conduity. Nakazał córce zerwać zaręczyny. „Zabrali mi go i pogrzebali życie moje, 
wzięli moje szczęście, moją obrączkę, a z nią i Henryka” - rozpaczała w swoim pamiętniku11. Kochała 
go aż do śmierci. Zerwanie zaręczyn pogrzebało zaiste jej życie. Nigdy za mąż nie wyszła. Musiał mieć 
mój dziad, swoją drogą, magnetyczny wpływ na kobiety. Oto inna Maria - Radziejewska, w której ży
ciu ledwie się pojawił, kilkanaście listów wymienił, oszalała z miłości do niego i w berlińskim hotelu 
targnęła się na swoje życie. Dzieje tej kilkuletniej miłości zawarła w dzienniczku Memorandum. Na 
okładce nerwowym pismem skreśliła: „ W razie mej śmierci nie czytając przesiać H. Sienkiewiczowi Maria 
Radziejewska”'2. Gdy uczyniła ten rozpaczliwy krok miała 35 lat, on 65.

Zerwane zaręczyny, tak tragiczne dla Mili Kellerównej, nie spędziły snu z powiek, a co najwyżej 
uraziły Litwosa. Co prawda w noweli U źródła, napisanej w 1892 r., opisze swą miłość jako wielkie 
uczucie, a zerwanie zaręczyn jako cios powalający, ale było to raczej licencja poeüca, a nie rzeczywi
sta tragedia duszy.

Tymczasem prowadzi szerokie życie towarzyskie. Warto tu wspomnieć, iż do jego bliskich znajo
mych należeli Adam Chmielowski - malarz i Władysław Olendzki, zwany „Majorem” - dziennikarz. 
Ich wojenne przygody z czasów powstania styczniowego tworzą nowe pokłady wrażeń na dawne opo
wieści ojca. Niejedna opowiedziana przygoda odżyje na kartach jego powieści. Jest tego potwierdze
nie. Otóż Olendzki opowiadał (a koloryzować lubił i potrafił) jak to w kij związany z więzów się wyzwo
lił. Gdy spotkał się z niedowierzaniem, wnet to zademonstrował13. Gdyby pisarz nie słyszał tego opo
wiadania i nie był świadkiem tej sceny, Bohun zarżnąłby Zagłobę w wiejskim chlewie. W tym okresie 
pisze dwie nowelki, stanowiące całość: Stary sługa i Hania. Opowiadania te, pisane w pierwszej oso
bie, z postacią opowiadającego bohatera o imieniu Henryk, są niewątpliwie nostalgicznym powrotem 
do czasów młodości, gdy rodzice gospodarowali na swoim mająteczku. Co prawda ów mająteczek w 
opowiadaniu jest zamożnym dworem, ale któż chwaliłby się miernotą majątkową. Imiona bohaterów 
zbieżne z imionami rodzeństwa są jednak jedynymi wątkami biograficznymi. Fabuła jest od początku 
do końca fikcyjna.

Tymczasem w salonie Heleny Modrzejewskiej dojrzewa pomysł porzucenia intrygującej i plotkar
skiej Warszawy (no proszę, od 120 lat nic się pod tym względem w Warszawie nie zmieniło) i to rady
kalnie - wyjazdu do prawdziwie wolnego świata, do Ameryki. Jako forpoczta, dla rozpoznania terenu i 
wybrania miejsca osiedlenia się, wyjechał Litwos. Trzeba tu podziwiać operatywność młodego Sien
kiewicza. Jedzie, można tak rzec, jako delegat zawiązanego spisku, ale nie na własny koszt lub wspól
ny spiskowców, ale jako korespondent „Gazety Polskiej”, za pieniądze wypłacone przez redakcję. Trzeba 
oddać sprawiedliwość memu dziadowi. Pieniędzy nie sprzeniewierzył. Jego Listy z podróży do Ameryki 
zwiększyły nakład gazety i uratowały ją od plajty. Do dziś podawane są jako wzór znakomitych repor
taży i felietonów. Jedzie przez Londyn, stamtąd parostatkiem „Germanicus” do Nowego Jorku, następ
nie „koleją dwóch oceanów” do Kaliforni. Z tego miejsca nadsyła pierwsze Listy do „Gazety...”. W Ka- 
liforni wybiera miejsce dla przyszłej polskiej kolonii w osadzie Anaheim. Nowe wrażenia, nowy świat, 
inni ludzie, oderwanie się od codziennego kieratu dziennikarskiego i spotkań towarzyskich mają wpływ 
na płodność Litwosa. W krótkim czasie napisał w Ameryce Szkice węglem, Selima Mirżę, część dra
matu Na jedną kartę oraz szereg korespondencji dla „Gazety...”. Sam jest zdumiony swoją płodnością 
„... ot co znaczy nie wydawać się na felietoniki” napisze do Juliusza Horaina14.

Kolonia polska zjechała. A oto lista naszych emigrantów: Helena Modrzejewska - aktorka z sy
nem Ralfem, jej mąż Karol hr. Chłapowski (główny sponsor), Sypniewscy (byli ziemianie) - bez go
tówki, ale za to z „dzieckami”, Lucjan Paprocki - malarz. Do kompletu Litwos - literat Ponadto służą
ca Chłapowskich - Anusia (ładniutka). Z samych profesji i statusu klasowego od razu widać, iż to lu
dzie wprost stworzeni do ciężkich prac potowych, zaprawieni z siekierką drwale, znawcy agrotechniki
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i spławu drzewa. Planowano uprawę drzew pomarańczowych i spław drewna z gór do doliny Anaheim. 
Ani jedna skrzynka pomarańczy nie została wyhodowana, ani jedna sosna spławiona. Pierwsza polska 

■ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna splajtowała. Widać spółdzielczość nie jest naszą mocną stroną. Szko
da, źe nie pamiętano o tym przy zakładaniu spółdzielczości rolnej w Polsce, po 1945 roku.

Dwóm osobom ów expans amerykański wyszedł na dobre - Helenie Modrzejewskiej, która wróci
ła na scenę i tam, za oceanem zdobyła światowy rozgłos i Henrykowi Sienkiewiczowi, który ze Sta- 

! nów zjechał opromieniony sławą znakomitego reportera i nowelisty. Ameryka będzie dla Sienkiewi- 
: cza brzemienna w inne jeszcze doznania. Przebywa na dzikim zachodzie w czasie, kiedy toczą się krwa

we walki białych z Indianami. Przemierza dzikie prerie na koniu, z lassem i sztucerem. Poluje na ba
woły i niedźwiedzie, wieczorami, przy ognisku słucha opowieści o walkach, rzeziach, zasadzkach, pod- 

] chodach, o całym okrucieństwie walczących stron. Te wrażenia to nowy zdrój, który spada na niegdyś 
rzucone ziarno żołnierskiej przygody, zasłyszanej w dzieciństwie. Ziarno jeszcze nie kiełkuje, ale za
czyna pęcznieć, brać nowe soki. Wychowany na Śpiewach historycznych, marzący by być „Żółkiewskim 
m cecorskim błoniu”, czy „Sieniawskim odważnym i smutnym’™ skojarzy krwawą scenerię stepów 

J dzikiego zachodu z dzikimi polami Ukrainy w XVII stuleciu, gdzie rozgrywał się krwawy proceder z 
I .Tatary i Kozaki”. Tam w Ameryce spotyka również ludzi, którzy są głównymi aktorami tego teatru 
I wojennej przygody, a są to ludzie nieprzeciętnej osobowości. Na czoło galerii tych postaci wysuwa się 

kapitan Rudolf Korwin-Piotrowski. Byl to człek potężnej postury, jowialny i rubaszny. Uczestnik po- 
I wstania listopadowego w Polsce, tu, w Ameryce niejednokrotnie bywał dowódcą karawany wozów, które 
; wiódł przez stepy, z karabinem w ręku. Walczył z Indiami i opryszkami w obronie powierzonych opie- 
’ ce ludzi. Urodzony gawędziarz. Łgarz nad Igarze. O swych wojennych i miłosnych przygodach chęt

nie rozprawiający. Według relacji tych, co go znali, żywcem przeniesiony z epoki Paska. Jego jędrne 
I powiedzenia „zginąłem ja i pchły moje ze mną”, czy „a bodaj ci się pysk skrzywił” weszły do literatury 

przez usta Zagłoby. Bo też kapitan to jeden z głównych pana Onufrego protoplastów.
Skończyła się amerykańska przygoda. Wraca Litwos do Europy i kraju. Jest to okres, w którym 

j krzyżują się i przeplatają zarówno świeże wrażenia amerykańskie jak i dawne wspomnienia z dzieciń
stwa, gdy mieszkał na wsi. A trzeba pamiętać, że jego rodzice gospodarowali na małym mająteczku. 
Tu nie było tego dystansu między jaśniepaństwem z pałacu, którego mieszkańcy lud widywali, ale był 
on tylko dodatkiem do wiejskiego pejzażu. U Sienkiewiczów, w ich folwarku kontakt z ludem był są- 

: siedzki, niemal kumoterski. Z tego czasu wyniósł mój dziad znajomość mowy, postaw i mentalności 
j włościańskiej Polski.

Pod wpływem świeżych wrażeń z Nowego Świata powstały nowele zwane amerykańskimi: Przez 
stepy, Om, Latarnik, wreszcie wstrząsające opowiadanie o tragedii Indian Sachem. Nowelą wiążącą 
wspomnienia wiejskie i wrażenia amerykańskie jest Za chlebem. Z nowel wiejskich wyliczyć należy 
Szkice węglem, Janko Muzykant, Jamioł i Bartek Zwycięża. Litwos nie tylko uprawia nowelistykę. Pcha 
dalej taczkę dziennikarską. Jest już popularny, ale jeszcze nie sławny. Nie bieduje, ale o dostatku mowy 
nie ma. A trzeba przyznać, że gotówką dość niefrasobliwie gospodaruje.

W takiej będąc pozycji rozpoczyna nowe konkury. W Szczawnicy poznaje, a potem w Wenecji za
wiera bliższą znajomość z dwoma pannami: starszą Marią zwaną Marynią i młodszą Jadwigą (Dzinią) 
Szetkiewiczównymi. Są to córki zamożnego niegdyś ziemianina litewskiego - Kazimierza Szetkiewi- 
cza. Dobra ziemskie zabrał mu carat za udział w powstaniu styczniowym. Tym niemniej byli to ludzie 
dość zamożni, szeroko skoligaceni z wielkim ziemiaństwem i magnackimi domami Litwy. Sienkiewicz 
stara się o rękę Marii. Rodzice panny nie są zachwyceni tą partią. Nie przeszkadza im profesja litera
ta i dziennikarza, ale opinia, że młody Litwos jest człowiekiem lekkomyślnym, bez stałych dochodów, 
zaś o jego długach dużo się w Warszawie plotkowało. Na szczęście bliskim znajomym i krajaninem 
Szetkiewiczów jest Stanisław Witkiewicz, wieloletni przyjaciel Henryka. Miał mu nawet towarzyszyć 
w wyprawie do Ameryki. Miłość dwojga ludzi i życzliwe pośrednictwo przyjaciela przełamują opór 
rodziców. Maria Szetkiewiczówna i Henryk Sienkiewicz wzięli ślub 18 sierpnia roku 1881, w kościele 
kanoniczek w Warszawie. Zamieszkali na ul. Chmielnej 15. Młodsza Jadwiga wyszła za mąż za Edwar
da Janczewskiego z ziemiańskiej rodziny litewskiej, profesora botaniki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Byi wnukiem Cypriana Janczewskiego, filarety, przyjaciela Mickiewicza.

239



Ogromną rolę w przemianie artystycznej Henryka odegrała jego żona Marynia (moja babka). 
Wierzyła niezachwianie w wielki talent męża. „Kaprysik”, jak go żartobliwie nazywała, zwykł byl po
wiadać, że jego pisanina „psu na buty się nie zda”. Jej to jest zasługą, iż nie został, rzec można psim 
kamocznikiem, ale światowego formatu pisarzem. To ona swą niezachwianą wiarą sprawiła, iż z ma
łych form literackich przeszedł do wielkiej epiki historycznej. Z drugiej strony chciał być godnym 
ubóstwianej żony. Pragnął zostać wielkim pisarzem i tą sławę u nóg jej złożyć. Nie można w tym miej
scu pominąć postaci ojca Maryni, teścia pisarza - Kazimierza Szetkiewicza. Był on dla mego dziada 
istną kopalnią szlacheckiej tradycji, przedniego, staropolskiego humoru, autorem całych epitetów 1 
powiedzonek. To od niego kupił pisarz wyrażenie hadki czyli niemiły. Używał go Szetkiewicz z zamiło
waniem i w różnych odmianach i zdrobnieniach. To stąd się wzięło longinusowe „słuchać hadko", któ
rym odpowiadał na zagłobowe przycinki. W Trylogii często jej bohaterowie używają o kreślenia,,o(, co!’. 
Zwrot również zapożyczony od Szetkiewicza. Pan Onufry przejął również od pana Kazimierza powie
dzonko: „Boże, ty widzisz i nie grzmisz”.

Pozytywizm jest okresem, w którym króluje powieść współczesna i powieść mieszczańska. Zapo
czątkował ten rodzaj Balzak swoim cyklem Komedii ludzkiej. Jak to się stało, że Sienkiewicz, który 
wyszedł od pozytywistów - „młodej prasy”, zwraca się ku powieści historycznej? Złożyły się na to przy
czyny, które omówiono wcześniej. Bezpośrednim impulsem wybrania kanwy historycznej swej pierw
szej powieści, stały się świeżo wydane Szkice historyczne Ludwika Kubali, a szczególnie rozdziały po
święcone wojnom polsko-kozackim, za panowania Jana Kazimierza.

Sienkiewicz nie zamierzał napisać wielkiego eposu. Planował powieść z lat dawnych o charakte
rze romansu rycerskiego. Ot coś w rodzaju Trzech muszkieterów - Dumasa. Tym niemniej do tej po 
wieści przywiązywał wielką wagę. Dokumentuje to list do historyka Stanisława Smolki (jednego z głów
nych konsultantów historycznych pisarza) „...O swej powieści powiem tylko, żem grunt pod nią przygo
tował z całą sumiennością i przeczytałem mnóstwo źródeł współczesnych (z epoki, w której dzieje się 
powieść - przyp. J. S.), tak, że ani jednego nazwiska nie zaczerpnąłem z fantazji... ”16.

Wraz z wżenieniem się w dom Szetkiewiczów nawiązuje częste kontakty przez prof. Janczewskie 
go z intelektualnym światem Krakowa. W Krakowie poznaje historyka literatury prof. Stanisława hr, 
Tarnowskiego, historyków: Stanisława Smolkę, Bolesława Ulanowskiego, Karola Podkańskiego oraz 
wielkiego znawcę dziejów i literatury antycznej, profesora filologii klasycznej Kazimierza Morawskie 
go. Przez prof. hr. Tarnowskiego wchodzi w salony arystokracji galicyjskiej. Szetkiewiczowie stali się 
pomostem do wielkiego awansu społecznego pisarza.

W 1883 r. zaczyna ukazywać się w odcinkach powieść drukowana w warszawskim „Słowie” i kra
kowskim „Czasie” pt. Ogniem i mieczem. Jak wspomniano, miał być to romans rycerski z rodzaju, jak 
dziś określamy, „serca i szpady”. Wpływ dumasowskich Trzech muszkieterów jest w niej wyraźny. Po
twierdza to pomysł przyjaźni trzech rycerzy, których łączy służba w tej samej sprawie, wspólne przy
gody miłosno-wojenne. Są nawet podobieństwa postaci. Surowego Atosa przypomina Skrzetuski, kro- 
tochwilnego opoja Portosa - Zagłoba, kochliwego Aramisa (mistrza szpady) - Wołodyjowski - szer
mierz nad szermierze. Do tej trójki dołączy romantycznie miłujący, odważny do szaleństwa Kmicic, 
którego ojcem chrzestnym, preceptorem mógł być d’Artagnan17. O ile jednak powieść Dumasa jest 
rycerskim romansem, to Ogniem i mieczem jest eposem rycerskim, o głębokim ładunku patriotyzmu. 
Starta z karty Europy Polska, kraj przeżywający świeżo w pamięci tragedię powstania styczniowego, 
stawiała inne zadania pisarzowi, niż beztroska Francja. Planując tą powieść Sienkiewicz nie przeczuł 
swego posłannictwa. Uświadomiły mu to reakcje czytelników. Teksty o triumfach polskiego oręża i o 
tym, że poświęcenie dla ojczyzny nigdy nie jest za duże, spowodowały, że w naród wstąpił nowy duch. 
Krew zaczęła żywiej płynąć w polskich sercach. Wspaniały, homerycki geniusz autora sprawił cud, 
Zrozumiał, iż jego posłannictwem jest pisać dla pokrzepienia polskich serc. Realizując tą misję przy
stępuje do pracy nad drugą częścią cyklu, któremu nadal tytuł Potop. Tu t}p historyczne jest wybrane 
z całą świadomością. Ojczyzna pada pod nawałą szwedzką, która jak potop zalewa kraj. Wszystko stra
cone. Wojsko, całe prowincje bez boju poddają się szwedzkiej protekcji. Magnaci ciągną „ten postaw 
sukna -by na płaszcz królewski starczyło”. Prywata, gnuśność, zdrada gubią kraj. Obraz ogólnego upadku 
malowany jest katastroficznymi barwami. Trzeba tu zaznaczyć, iż tak nakreślona przez Sienkiewicza
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gehenna nie jest zupełnie zgodna z historyczną prawdą. Jest to jednak zabieg celowy autora. Ta wizja 
ma wskazać czytelnikom, że były już w naszej przeszłości takie karty, iż można było wołać finis Polo- 
niae. 1 oto „huk armat pod Jasną Górą odbija się echem od Karpat po Bałtyk”. Naród zrywa się do boju 
z najeźdźcą. Ojczyzna wstaje jak „lew i poraża nieprzyjaciół”. I tu opis narodowej insurekcji nie jest 
zupełnie zgodny z historią. Ale jest to znów świadomy zabieg wskazujący, iż tylko cały, zespolony, so
lidarny naród jest zdolny wyrwać kraj z każdej toni. Pisarz wszak nie jest kronikarzem. Ma jakąś ideę, 
która mu przyświeca. To dla pokrzepienia serc rozkładał akcenty tak, by jego słowo miało moc skutku 
- i osiągnął to. .

Na dwa aspekty warto zwrócić tu uwagę. Otóż w powieści tej występuje cały świat społeczności 
litewskiej. Jej znajomość zawdzięcza autor litewskim koneksjom. Toż teść pisarza, Kazimierz Szetkie- 
wicz to typowy szlagon litewski. Janczewscy mieli majątki na Żmudzi. Przyjaciel i powiernik - Stani
slaw Witkiewicz to Źmudzin nad Żmudziny. Im to zawdzięcza folklor „Świętej Żmudzi”. Upodobał so
bie mój dziad ową litewską specyfikę. Dość powiedzieć, że zanim wszedł w dom i koligacje Szetkiewi- 
czów czul się i właściwie był Warszawiakiem (nie licząc wczesnego dzieciństwa podlasko-wiejskiego). 
Z czasem zupełnie wsiąkł w środowisko litewskie i z nim się utożsamiał. W naszej rodzinie ludzie „źli- 
twy” byli bardziej swojscy, niż sprytni, wygadani „koruniarze”. O fascynacji ludźmi z Litwy świadczy 
najlepiej nowela Dzwonnik (1907). Postać przywiałego ze Żmudzi przez powstańczy los, dzwonnika 
jest opisana z ogromną życzliwością, zaś jego litewskie regionalizmy cytowane z sentymentem.

Pamiętam z młodości anegdotę, którą opowiadano w moim domu. Dwóch leśników w dobrach szet- 
kiewiczowskich relacjonuje stan lasów im powierzonych. „Koruniarz” melduje: „drzewostan w lasach 
jaśnie pana ulega korupcji”. A co u ciebie, pyta dziedzic leśnika Żmudzina - „at gniji podłas”. Śmiali
śmy się zawsze z owego pólinteligenckiego przemądrzania się „koruniarza”.

Drugą okolicznością towarzyszącą pisaniu Potopu to choroba żony. Marynia zawsze była wątła i 
chorowita, często kaszlała. Lekarze byli zdania, że to jest chroniczny bronchit. Po urodzeniu drugiego 
dziecka, córki Dzini Qadwigi) ujawniła się tragiczna prawda - gruźlica! Na chorobę tą w tym czasie 
nie znano lekarstwa. Jedynym sposobem leczenia było przemienne przebywanie w górskim lub mor
skim klimacie. Potop tworzył mój dziad w nieustającej przed tą chorobą ucieczce. Nie zna chyba hi
storia literatury tak dramatycznie powstającego utworu. Pisany byl w 9 miejscowościach, z których 
większość stanowiły znane uzdrowiska jak: Merano, Mentona, San Remo, Reichenhall, Kaltenleutge- 
ben i wreszcie Falkenstein. Jest rok 1885. W listach do Stanisława Smolki zawarł mój dziad drama
tyczną relację ostatnich dni żony „... od 23 (września - przyp. J. S.) jesteśmy już w tej stacji, która - 
dałby Bóg - oby mojej żonie przydać się mogła...”16. Na tydzień przed śmiercią pisze następny list, któ
ry oddaje w lakonicznych słowach całą tragedię ponad półtorarocznej ucieczki przed śmiercią, wzlo
tów, nadziei, patrzenia, jak mimo starań i najczulszej opieki jej życie gaśnie z miesiąca na miesiąc. „Żonę 
moją doktorzy opuszczają i życie jej na dni się liczy. Wy więcej niż ktokolwiek rozumiecie, że siły mają 
swoje granice (...) czekajcie (z drukiem przyp. J. S.), by się zebrało choć na miesiąc, bo i tak krzyż to dla 
mnie prawdziwy"'9.

Byl to czas, gdy w Potopie Szwedzi odstępują od oblężenia klasztoru na Jasnej Górze. Kto wie, czy 
nie właśnie Potop uratował mego dziada od zupełnego załamania. Koszty choroby żony były ogromne. 
Nie tylko zjadły wszystkie dochody z druku powieści, ale spowodowały poważne zadłużenie autora. 
Miał na utrzymaniu dwoje małych dzieci, ojca i siostry. Musiał zarabiać, a umiał to robić tylko pisa
niem. Należy podziwiać hart ducha pisarza. Ogromnym wysiłkiem woli zmusił się do pracy. Kończy 
Potop z szczęśliwym zakończeniem „narodowej sprawy” i losów bohaterów. Gdy pan Andrzej Kmicic 
przyciska do serca wytęsknioną Oleńkę - Marynia od roku spoczywa na cmentarzu na Powązkach. 
Gdy skończy tą powieść, napisze do siostry zmarłej żony, Dzini Janczewskiej „... leży przede mną trzy
naście ostatnich kartek (...) cała kilkuletnia robota jest już za mną, a przede mną - bo ja wiem co? Jak 
na teraz pustynia, bo w tej chwili nie ma ani jednej farby na mojej palecie...”20.

Osobista tragedia pisarza dojdzie do głosu w ostatniej części Trylogii. Pan Wołodyjowski kończy 
się tragicznie. Kamieniec poddany potędze tureckiej. Losy bohaterów pełne dramatu. Zosia Boska i 
Ewka Nowowiejska na zawsze w tatarskim jasyrze. Aqa ginie w straszliwych mękach na palu. Adam 
Nowowiejski, pod wpływem nieszczęść dostaje pomieszania zmysłów. Baśka bije głową o trumnę
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Małego Rycerza. Gdyby skończy! powieść na pogrzebie pana Michała cala wymowa Trylogii została
by zwichnięta. Więc nie na pogrzebie Wołodyjowskiego pada słowo koniec. W epilogu powieści za
warł wspaniały opis triumfu polskiego oręża pod Chocimem - bitwy, która miała miejsce w rok po upad
ku twierdzy kamienieckiej. Dopiero wtedy mógł zapisać w post scriptum, na ostatniej stronie Trylogii 
znamienne słowa: „Na tym kończy się ten szereg ksiąg, pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie 
- dla pokrzepienia serc”.

Wielki epos historyczny - owa plemienna saga rycerska utrwaliła krąg znajomych jej autora. Od 
tej pory miał bliski kontakt z historykami, o których mowa była wcześniej. Ponadto otworzyły się przed 
pisarzem wielkie domy ziemiańskie. Często poluje w Poturzycy u Dzieduszyckich, w Dubnikach, na 
Litwie u brata teściowej - Bronisława Mineyki. Koresponduje z Krasińskimi, Raczyńskimi, Kościelski- 
mi, Zamoyskimi etc. Jest więcej niż pewne, że dla tego potomka szaraczkowej szlachty, syna i wnuka 
dzierżawcy, te wielkie nazwiska, pańskie rezydencje, w których jest nadzwyczaj szacownym gościem, 
schlebiają próżności pisarza. Jest jednak charakterystyczne, iż nikt z jego otoczenia nie zauważył śla
du jakichkolwiek kompleksów. Oto on, arystokrata ducha, czuł się zupełnie swobodnie wśród arysto
kracji rodowej.

W ciągu roku od zakończenia Trylogii powstaje kilka drobnych utworów. Między innymi humory
styczna nowela Ta trzecia, w której wykpi zaręczyny z Marią Kellerówną i uczci swoją fascynację Heleną 
Modrzejewską, w postaci tej trzeciej. Po wielkiej epopei historycznej próbuje sił w powieści współcze
snej. Powstaje Bez dogmatu. Jest to dzieło dziś prawie zapomniane. Przyćmiły je wielkie powieści hi
storyczne pisarza. Szkoda, bo w naszej literaturze w ogóle, a w twórczości Sienkiewicza w szczególno
ści jest to pozycja kuriozalna. Wnikliwe studium charakterologiczne, niemal wiwisekcja bohatera po
wieści - Leona Płoszowskiego. Wielu biografów w postaci tej widziało alter ego autora. Odżyje on w 
innych wcieleniach sienkiewiczowskich bohaterów - w Bukackim z Rodziny Połanieckich, a przede 
wszystkim w Petroniuszu z Quo vadis. Jest to typ wielkiego pana z urodzenia i majątku, arbitra ele- 
gantiarum, któremu troski materialne są zupełnie obce. Może wiele zdziałać, tak z racji przymiotów 
umysłu, jak i z racji zamożności, ale nie robi nic. Wszelkie działanie, wszelkie poświęcenie się jakiej
kolwiek sprawie nudzi go i nuży. Natomiast nieustannie analizuje swoje stany psychiczne. Typ piękno
ducha, egocentryka i neurastenika. Jest wielce prawdopodobne, iż tak prawdziwie „wielki pan”, o ogrom
nej wiedzy i zdolnościach, ale hedonista i sceptyk wobec wszelkich spraw świata, jak swego w tym 
świecie udziału, nadzwyczajnie memu dziadowi imponował. Całym swoim życiem zaprzecza jednak, 
by to mógł być jego duchowy sobowtór. Mój dziad był tytanem pracy, bez reszty oddany służbie krajo
wi. Wielki społecznik, niezmordowany rzecznik sprawy polskiej na arenie światowej. Płoszowskiego 
określi jako geniusza bez teki. Autor Quo vadis był geniuszem z teką wielkiego artysty oraz wielkiego, 
praktykującego patrioty i społecznika.

Znamiennym jest, iż po śmierci żony, jej najbliżsi staną się drugą rodziną pisarza. Teścia uwiel
biał, do pani Wandy Szetkiewiczowej zwracał się w listach „mateczko”. W tej to nowej rodzinie jawi 
nam się postać nader interesująca i tajemnicza - Jadwiga, młodsza siostra Maryni Sienkiewiczowej. 
Była żoną Janczewskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszkali w Krakowie na ul. Wol
skiej, obecnie Piłsudskiego. Mój dziad byl częstym gościem, niemal domownikiem u Janczewskich. 
Ale to nie intelekt profesora kierował kroki pisarza na Wolską, ale osobowość i uroda szwagierki. Sły
szałem o całej plejadzie ludzi sztuki: poetów, kompozytorów, pisarzy, malarzy, uczonych, którzy dzia
łali jakby w zaczarowanym kręgu jej osobowości. Moja cioteczna siostra w swej książce, poświęciła jej 
cały rozdział, zatytułowany Mgła2'. Było w niej coś z mgły. Materia niby niestała, nierealna, misterna, 
ale dająca tyle dostrzec, na ile jej przejrzystość pozwalała. Dla mego dziada stała się przez długie lata 
od śmierci żony, po kres życia, najbliższą powiernicą. Pisał do niej dosłownie o wszystkim; o planach 
literackich i życiowych, o projektowanych podróżach. Najpełniejsze impresje z tych wojaży znajduje
my przede wszystkim w listach do niej. W listach tych używał metafor poetyckich, jńsząc o jej przej
rzystości, porównywał do mgły, Efele (bogini greckiej), Madonny Sykstyńskiej itp. W korespondencji 
do niej nie brak wyrazów mało kamuflowanego uwielbienia. Używał też najróżniejszych jej określeń: 
„Dzinia”, „Dzik”, ale i „Biała pani", „Mimoza”, „Kwiat lotosu”. Zwierzał się, jako się rzekło, ze swych 
nie tylko planów życiowych ale i dokonań literackich. Całe partie swych utworów czytywał szwagier-
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ce za swego u niej pobytu. Robił to nie tylko z potrzeby każdego twórcy, bezpośredniego skonfronto
wania swego dzieła z odbiorcą, ale dla wysłuchania jej uwag. Że je miała, mamy potwierdzenie w li
stach. Wtedy pojawia się określenie „mójJankulio”0. Bo też przyznać trzeba, iż cenzurowała całe ustępy 
Bez dogmatu. Licząc się z jej wcześniejszymi uwagami, donosi w liście z 19 grudnia 1889 r.: Jestem i 
ja prawdziwie wdzięczny za twoje uwagi (...) Co do scen jaskrawych i zbyt realnych, obawy twoje były 
więcej uzasadnione (...) powiedziałem sobie zaczynając robotę, że nie będę się zbyt krępował. A to, że 
mam sumienie literackie trochę zapalne, a potrząsnęła nim taka delikatna i przyjazna łapka jak twoja, 
więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko (...) przyrzec ci miły Jankulio, że pójdę za twoją radą (...). 
Powykreślam wszystko w myśli (...) co mogłoby razić. Rzeczy konieczne pozbawione jaskrawości, brzyd
kie] plastyki (podkreślenie J. S.) choćby na tym miało wrażenie prawdziwości ucierpieć... "a. Zaś w 
następnym liście z 21 grudnia (zwracam uwagę na częstotliwość korespondencji), pisze co skreślił, 
by zadowolić swego Jankulia. „ (...) robię wszystko, by Ciebie zadowolić. Pyszne sceny Płoszowskiego z 
panią Dawisową, wyrzuciłem przez okno Tokajowi (pies pisarza - przyp. J. S.) - zostały tylko jego (tj. 
Płoszowskiego, nie Tokaja) refleksje, a i o te jeszcze strach 2i. Te „liliowe dłonie” nałożyły pisarzowi nie 
tylko wędzidło, ale wręcz munsztuk i choć cugle były niewidoczne, ale uczynione z włókna przedniej 
jakości. Nie tylko w listach używał takiego stylu, by zadowolić jej nadwrażliwość i nadestetyczność, 
ale w swych utworach wielce się wystrzegał „brzydkiej plastyki” i dosadności, by jej nie urazić, wie
dząc, że będzie pierwszą ich czytelniczką. Z czasem korespondencja stała się rzadsza i mniej w listach 
poetyckich zwrotów i metafor. Coś zważyło wzajemne zafascynowanie. Wpływ jednak Dzini trwać bę
dzie do końca życia pisarza. Jej to osoba będzie tamą, przez którą żadne obscenia się nie przedrą. W 
powieści antycznej Quo vadis czytamy, iż na dworze Nerona odbywały się orgiastyczne uczty, ale ich 
realistycznego opisu daremnie szukać na kartach powieści. Żywiołowi woje z Krzyżaków nie dopusz
czają się jurnych ekscesów. Zbyszek, któremu ogień się w żyłach przelewał, nie nawalił się pochutnie 
na żadną dziewkę. A „dychał” wraz z Jagienką z biologicznej pożądliwości przed samym ślubem tych 
dwojga. „Pyszne sceny” wyrzucił Tokajowi nie tylko z Bez dogmatu.

Wczesną jesienią 1890 r. Sienkiewicz kończy Bez dogmatu. Jest u szczytu sławy. Trylogia zapewni
ła mu ogromną popularność. Ostatnia, skończona powieść jest rozczytywana w Niemczech i Rosjj. Sama, 
opromieniona sławą, postać pisarza budzi ogromne zainteresowanie. Przedstawia typ, mimo niewiel
kiego wzrostu, doskonałej, męskiej urody. Twarz posągowa, pociągła, smagła. Włosy lekko siwizną 
przyprószone. Wzrok przenikliwy i zadumany. Już osiem lat minęło od śmierci pierwszej żony Mary
ni. W salonach krakowskich zawiązują się spiski pań, by go wyswatać.

W tym czasie przebywa w Krakowie piękna panna Marynuszka Romanowska, przybrana córka 
krezusów z Odessy - Wincentego i Heleny Wołodkowiczów. „Salony krakowskie” wzmogły aktywność. 
Największemu pisarzowi najpiękniejsza panna. Na to, że jest między nimi 20 lat różnicy uczynne damy 
nie zważają. Swaty idą opornie. Pani Helena to pcha swoją ukochaną wychowanicę w ramiona Sienkie
wicza, to zrywa zaręczyny, by znów je zawiązywać. Wreszcie zostaje zaproszony do Odessy na zaręko- 
winy. A tu kłopot. Wystąpić trzeba wystawnie, a pieniędzy brak. Bierze więc zaliczkę dość znaczną na 
powieść i jedzie. Nie ma pojęcia o czym będzie ta powieść. Jest rok 1893. W kraju duży rozgłos zysku
je ukończona w 1889 r. Lalka Prusa. Ulega namowom Stanisława Tarnowskiego, by napisał niejako 
odpowiedź nu Lalkę, ale bardziej strawną dla środowiska zachowawczo-konserwatywnego. Tak powstaje 
Rodzina Połanieckich - jedna ze słabszych pozycji w dorobku pisarza. Ani porównać, tak pod wzglę
dem artystycznym, obyczajowym i ideowym z wyśmienitą powieścią Prusa.

Po Odessie wyjeżdża do Włoch, gdzie spotyka się z narzeczoną. Piłuje Rodzinę Połanieckich. Zwie
dza Rzym z Tacytem w ręku. Przewodnikiem po „wiecznym mieście" jest wielki malarz i znawca anty
ku i Rzymu pierwszych chrześcijan - Henryk Siemiradzki. W jego pracowni podziwia wielkie płótna 
artysty: „Pochodnie Nerona” i „Dirce chrześcijańska”. Ten ostatni obraz przedstawia męczeństwo dzie
wicy, przykrępowanej do rogów byka.

Mimo różnych kaprysów Heleny Wołodkowiczowej dochodzi do zawarcia małżeństwa. Marynusz
ka, adoptowana przez Wołodkowiczów, występuje pod ich nazwiskiem. Ślub odbył się z wielką pompą 
w Krakowie, 11XI1894 roku. Nowożeńcy jadą do Włoch, ale w ślad za nimi podążą złowroga postać - 
teściowa. Była to osoba niezrównoważona psychicznie, histeryczka i intrygantka. Puty knuła, puty ją-
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trzyla, puty z nadopiekuńczości robiła „wodę z mózgu” przybranej córce, aż doprowadziła do tego, że 
Marynuszka opuściła męża. Stadło rozleciało się jak domek z kart. Te fatalne osoby dramatu znajdą 
się na kartach Rodziny Połanieckich. O ile słodka Marynia Pławicka będzie nostalgicznym wspomnie
niem pierwszej żony, to piękna, ale lalkowata i pusta Castella, a przede wszystkim strachliwa ciocia 
Broniszowa zostały stworzone pod wpływem tych pań - Marynuszki i Heleny. Nawet fakt, iż Castelka 
była wychowanicą Broniszowej jest zgodny z rzeczywistością. Broni się mój dziad przed Janczewską, 
że są to podobieństwa niezamierzone. „... pamiętaj jedno, że ilekroć zrobię kobiety kłamliwe, egoistki, 
przewrotne, słowem liche natury, tylekroć nie tylko ludziom, będzie się zdawało, że są to ich (Wołodkowi- 
czowej z córką) portrety, ale istotnie, niezależnie od wszystkiego będą musiały istnieć rysy podobne...™. 
Fakt jednak pozostaje faktem, że to te panie podpowiedziały kreacje owych postaci w powieści. Być 
może, że właśnie na tle tej afery i z jej przyczyn zażyłość Sienkiewicza z Janczewską nieco przybladła. 
Te obmowy, intrygi, podłostki były poniżej jej estetycznego myślenia. Być może nie pochwalała wpro
wadzenia tych figur do kart powieści.

Jako się rzekło, mego dziada fascynował starożytny Rzym. W czasie, gdy borykał się z Rodzinę 
Połanieckich już jawiły mu się wspaniałe sceny z czasów Rzymu i cezarów. Płótna Siemiradzkiego z 
czasów prześladowania chrześcijan za Nerona, podpowiedziały autorowi Quo vadis myśl przeciwsta
wienia świata bezwzględnego, pogańskiego przepychu wczesnochrześcijańskiej prostocie i miłości do 
Boga i bliźnich. Oglądane obrazy - „Pochodnie Nerona” i „Dirce chrześcijańska” podsunęły Sienkie
wiczowi gotowe sceny. Oczami duszy widział pożar Rzymu, areny spływające krwią zamęczanych 
wyznawców Chrystusa, uczty w pałacach i cały splendor antycznej stolicy świata. Znajomość Tacyta 
Uczty Trymalchiona i Satiricon Petroniusza, kontakt ze znawcą tematu - Siemiradzkim, pogłębiły liczne 
konsultacje, które prowadził z profesorem Kazimierzem Morawskim. W takich okolicznościach powstała 
nowa epopeja zarania chrześcijaństwa. Pisząc w czasie zaborów, pod wszechwładną carską cenzurą, 
n/e mógł Sienkiewicz stworzyć dzieła o gehennie Polaków pod zaborami, gdzie z jednej strony jest 
przemoc, wsparta bagnetem, zsyłką i więzieniem, z drugiej przekonanie, że Jeszcze nie zginęła". Me 
zginie i musi zwyciężyć. Świat tyrańskiego państwa Neronów, to świat zaborców. Świat chrześcijański 
z jego niezachwianą wiarą, to świat narodu polskiego. Tamci marli na arenach rzymskich cyrków, ci 
na etapach zsyłek, w kopalniach Syberii, pruskich kazamatach. I po czyjej stronie zwycięstwo? W po
łowie Quo vadis znajdujemy odpowiedź: „I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub 
mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu". Jest to stwierdzenie zwy
cięstwa chrześcijaństwa. Jest to proroctwo odrodzenia niepodległej Polski.

Powieść antyczna wzniosła pisarza na szczyty sławy. Stał się bodaj najpoczytniejszym pisarzem 
świata, zaś jego osoba przedmiotem wręcz kultu rodaków.

Zbliżał się jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej. Zawiązuje się 14 XII 1899 r. komitet jubileuszowy 
pod przewodnictwem biskupa warszawskiego - Kazimierza Ruszkiewicza. Komitet zbiera składki w 
kraju i wśród polonii zagranicznej na zakup daru jubileuszowego. Działania komitetu docierają do ju
bilata. Wie, że dar będzie wspaniały. Całe życie czuł się dłużnikiem swego narodu. Chce w roku jubi
leuszu (ostatecznie ustalono go na rok 1900) ofiarować jakieś znaczne dzieło. Od dawna, jak jątrzący 
wrzód, zbiera gniew autora Bartka Zwycięzcy na represje pod pruskim zaborem. Chce wskazać, gdzie 
narodził się ten wróg narodu polskiego, z jakiego gniazda wyszedł Bismarck, Hakata, ustawy antypol
skie parlamentu pruskiego. Tak skrystalizował się pomysł Krzyżaków. Homerycki opis bitwy pod Grun
waldem, to jakby przesłanie dla rodaków - zwyciężymy!

Ze składek, za 51.249 rubli 50 kopiejek kupiono majątek ziemski Oblęgorek, w guberni kieleckiej, 
liczący 17 włók wraz z domem, zabudowaniami i bogactwem inwentarza. W Warszawie, 22 XII 1900 r., 
w ratuszu wręczono jubilatowi akt notarialny własności ziemskiej wraz z czterema, opasłymi tomami, 
zawierającymi podpisy tych, którzy wpłacili składki. Jubileuszowe uroczystości, niezliczone zaprosze
nia na przeróżne imprezy, odczyty, akcje, wytrącają pióro z ręki pisarza. Jest, co się nazywa, sterany 
pracą. Próbuje pisać powieść - drugą Trylogię, ale nie kończy. Powstał tylko jeden tom pt. Na polu 
chwały. Sam uznał, iż to twór chybiony i miał rację. %

W 1904 r„ mniej może z miłości, ale z wielkiej przyjaźni, żeni się ze swą daleką siostrzenicą Marią 
Babską, zwaną Markiem. Będzie mu osłodą i najstaranniejszą opiekunką po kres życia. Zawsze usu
wająca się w cień i zawsze troskliwa dla swego kochanego od lat pensjonarskich wuja i wreszcie męża.
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W 1905 r. otrzymuje symbol najwyższego uznania nagrodę Nobla. W zakończeniu mowy, po wrę
czeniu nagrody powie: Więc za to uwieńczenie - nie mojej osoby, albowiem gleba polska jest żyzna i
nie brak pisarzów, którzy mnie przewyższają - ale za to uwieńczenie polskiej pracy i polskiej siły twórczej 
wam panowie członkowie Akademii, którzy jesteście najwyższym wyrazem myśli i uczuć waszego szla
chetnego narodu, składam jako Połak, najszczersze dzięki”.

Zmarł w Szwajcarii, w 1916 r., gdzie w czas wojennej pożogi stal na czele Generalnego Komitetu 
Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Nie doczekał jej wskrzeszenia, zmarł na dwa lata przed 
powstaniem Polski, o którą i dla której całej życie walczył piórem jako pisarz, społecznik i patriota. 
Spoczywa w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.
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Indeks nazwisk

1. Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1864-1926) - trzecia żona H. Sienkiewicza.
2. Adam Boniecki (1842-1909) - heraldyk, autor Herbarza Polskiego.
3. Adam Breza - współpracownik „Słowa”.
4. Ignacy Baliński - współpracownik „Słowa”.
5. Karol hr. Chłapowski (1840-1914) - mąż Heleny Modrzejewskiej.
6. Adam Chmielowski (1845-1916) - malarz, później „Brat Albert".
7. Adam Cieciszowski (1782-1827) - dziad po kądzieli H. Sienkiewicza.
8. Stefania z Cieciszowskich Sienkiewiczowa (1814-1837) - matka H. Sienkiewicza.
9. Konrad Dorbski (ur. ok. 1840-43) - lekarz, w młodości przyjaciel H. Sienkiewicza.

10. Helena z Drzewieckich Wołodkowiczowa - teściowa z drugiego małżeńswta H. Sienkiewicza.
11. Aleksander Dumas - ojciec (1802-1870) - autor Trzech muszkieterów i innych powieści historycz

nych.
12. Ferdynand Hoesick (1867-1941) - pisarz, publicysta, biograf, wydawca, prozaik.
13. Julian Florian Horain (1821-1883) - ziemianin z Wileńszczyzny, pisarz i publicysta, przyjaciel H. 

Sienkiewicza z czasów pobytu w Ameryce.
14. Edward Janczewski (1846-1981) - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, botanik, mąż Jadwigi z 

Szetkiewiczów Janczewskiej.
15. Jan Konstanty Jenkulio - cenzor warszawski za czasów H. Sienkiewicza.
16. Adam Keller (ur. w pierwszym 25-leciu XIX w.) - wysoki urzędnik poczty, ojciec Marii Kellerów- 

nej, narzeczonej H. Sienkiewicza.
17. Bruno Kiciński (1794-1844) - poeta, kuzyn Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej,
18. Jan Komierowski - mąż Anieli, siostry H. Sienkiewicza.
19. Stanisław Aleksander Boleścic-Kozłowski - heraldyk, autor studium Henryk Sienkiewicz i jego ród.
20. Maria Korniłowiczówna (1925-1996) - autorka książek: Onegdaj i W sto lat później, wnuczka po 

kądzieli H. Sienkiewicza.
21. Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) pseudonim Bolesławita - autor powieści historycznych.
22. Julian Krzyżanowski (1892-1976) - profesor literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Sienkiewi- 

czolog.
23. Ludwig Kubala (1938-1918) - historyk lwowski, autor Szkiców Historycznych.
24. Joachim Lelewel (1796-1861) - historyk wileński, działacz polityczny, daleki kuzyn Adama Cieci- 

szowskiego, dziada po kądzieli H. Sienkiewicza.
25. Prot Lelewel (1790-1884) - młodszy brat Joachima Lelewela, powstaniec listopadowy.
26. Jadwiga Łuszczewska (1834-1908) pseudonim Deotyma - wieszczka, poetka, daleka ciotka H. Sien

kiewicza ze strony Cieciszowskich.
27. Bronisław Mineyko (ur. około lat 30. XIX w.) - dziedzic majątku Dubniki, brat Wandy z Mineyków 

Szetkiewiczowej, teściowej H. Sienkiewicza z pierwszego małżeństwa.
28. Wanda z Mineyków Szetkiewiczowa (ur. ok. 1825-1920) - teściowa H. Sienkiewicza z pierwszego 

małżeństwa.
29. Helena Modrzejewska, żona Karola hr. Chłapowskiego (1840-1909) - aktorka, zaprzyjaźniona z 

H. Sienkiewiczem.
30. Kazimierz Morawski (1852-1925) - filolog klasyczny, historyk, profesor Uniwersytetu Jagielloń

skiego, konsultant H. Sienkiewicza do Quo vadis.
31. Władysław Olendzki zwany „Majorem” - kolega redakcyjny H. Sienkiewicza z redakcji „Słowa”.
32. Lucjan Paprocki - malarz, współtowarzysz wyprawy H. Sienkiewicza do Ameryki.
33. Jan Chryzostom Pasek (1696-1701) - pamiętnikarz.
34. Titus Petroniusz (?-66) - autor Satiriconu i uczty Trymalchiona, zwany „arbiter elegantiarum”.
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35. Rudolf Korwin-Piotrowski (ok. 1805-ok. 1883) - przyjaciel H. Sienkiewicza z czasów jego pobytu 
w Ameryce.

36. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) (1847-1912) - głośny pisarz, rówieśny H. Sienkiewiczowi.
37. Karol Podkański (1861-1907) - historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjaciel H. Sien

kiewicza.
38. Walery Przyborowski (1845-1913) - powieściopisarz, historyk, publicysta warszawski.
39. Maria Radziejewska (1875-1911) - dziennikarka pracująca w „Katoliku” bytomskim, ostatni romans 

H. Sienkiewicza.
40. Maria (Marynuszka) Romanowska (1873-1966) adoptowana przez Helenę i Wincentego Wołod- 

kowiczów, druga żona H. Sienkiewicza.
41. Felicja z Rostworowskich Cieciszowska (zm. 1854) - babka po kądzieli H. Sienkiewicza.
42. Henryk Siemiradzki (1843-1902) - artysta malarz („Pochodnie Nerona”, kurtyna w teatrze im.

J. Słowackiego w Krakowie).
43. Henryk Sienkiewicz (1846-1916) pisarz-noblista.
44. Henryk Józef Sienkiewicz (1882-1959) - architekt, syn H. Sienkiewicza.
45. Jadwiga Sienkiewicz (ur. 1926) pseudonim Osa - córka Henryka Józefa Sienkiewicza, wnuczka po 

mieczu pisarza.
46. Józef Sienkiewicz (1773-1852) - dziad H. Sienkiewicza.
47. Józef Sienkiewicz (1812-1893) - ojciec H. Sienkiewicza.
48. Kazimierz Sienkiewicz (1844-1871) - brat H. Sienkiewicza.
49. Michał Sienkiewicz vel Sienkiewicz herbu Oszyk (1725-1795) - uszlachcony protoplasta rodu Sien

kiewiczów.
50. Piotr Oszyk-Sienkiewicz - komendant twierdzy w Kamieńcu Podolskim w 1580 r., domniemany 

protoplasta rodu Sienkiewiczów.
51. Aniela z Sienkiewiczów Komierowska (1850-1883) - siostra H. Sienkiewicza.
52. Helena Sienkiewiczówna (1852-1910) - kanoniczka, siostra H. Sienkiewicza.
53. Jadwiga z Sienkiewiczów Korniłowiczowa (1883-1969) - tłumaczka, córka H. Sienkiewicza.
54. Marianna Felicjanna Sienkiewiczówna (1885 - zm. młodo) - siostra H. Sienkiewicza.
55. Zofia z Sienkiewiczów Sieńkiewiczowa (1883-1903) - siostra H. Sienkiewicza.
56. Kazimierz Sieńkiewicz (ur. ok. 1842) - stryjeczny kuzyn H. Sienkiewicza.
57. Lucjan Sieńkiewicz (1845-1905) - mąż Zofii Sieńkiewiczowej, szwagier H. Sienkiewicza.
58. Władysław Sieńkiewicz (ur. ok. 1840) - stryjeczny kuzyn H. Sienkiewicza.
59. Kazimierz Szetkiewicz (1827-1896) - teść z pierwszego małżeństwa H. Sienkiewicza, właściciel 

majątku Hanuszyszki, skonfiskowanego przez carat.
60. Jadwiga z Szetkiewiczów Janczewska (ok. 1855-1941) - córka Kazimierza, szwagierka H. Sienkie

wicza.
61. Maria z Szetkiewiczów Sieńkiewiczowa (1854-1885) - córka Kazimierza, pierwsza żona H. Sien

kiewicza.
62. Stanisław Smolka (1854-1924) - historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU.
63. Publiusz Korneliusz Tacyt (55-120) - historyk rzymski.
64. Stanisław hr. Tarnowski (1837-1917) - profesor historii literatury, rektor Uniwersytetu Jagielloń

skiego.
65. Bolesław Ulanowski (1860-1919) - historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
66. Barbara Wachowicz - literatka, biograf, Sienkiewiczolog.
67. Stanisław Witkiewicz (1851-1915) - malarz, krytyk malarski, przyjaciel H. Sienkiewicza.
68. Wincenty Wołodkowicz (ur. ok. 1830) - bogacz odeski - przybrany ojciec Marii Romanowskiej 

Wołodkowiczówny, drugiej żony H. Sienkiewicza.
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Zusammenfassung

Die familien - und gesellschaftlichen Einflüsse auf das Schaffen von Henryk Sienkiewicz.

Henryk Sienkiewicz ist in Wola Okrzejska, Region von Podlasie geboren. Seine Eltern waren 
Józef Sienkiewicz und Stefania Cieciszowska. In der Familie von Sienkiewicz herrschten starke, 
militärische Traditionen. Von hier stammte das Interesse von Henryk S. für den kriegs - und aben
teuerlichen Roman.

H. Sienkiewicz vebringt seine Kindheit auf dem Lande und von hier stammen seine Kontakte 
mit dem polnischen Landvolk. Die Mittelschule und höhere Studien beendet Sienkiewicz in War
schau. Sein erstes literarisches Auftreten war eine umfangreiche Erzählung „Na marne” (Vergeblich), 
Erstdruck 1872. Im Jahre 1876 fährt S. nach Amerika. Diese Reise brachte die sog. amerikanischen 
Nouvellen wie: „Latarnik” (Leuchtturmwärter) und „Sachern”. Im Jahre 1881 heiratet S. Maria Szet- 
klewicz. Es wird behauptet, dass unter ihren Einfluss und der Familie entsteht die Trilogie. Im Jah
re 1885 sürbt die erste Frau Maria. Nach dem historischen Roman in drei Bänden entstehen zwei 
Werke der Gegenwart: „Bez dogmatu” (Ohne Dogma) und „Rodzina Połanieckich”. In der Zwischen
zeit heiratet der Schriftsteller Maria Wolodkowicz, aber die Heirat zerfällt nach zwei Wochen. Den 
weltlichen Ruhm bringen ihm die Romane „Quo vadis” und „Krzyżacy” (Kreuzritter). Im Jahre 1900 
feierte Sienkiewicz das 25 Jubiläum seiner schriftstellerischen Arbeit. Als Nationalgeschenk erhält 
er das Gut Oblęgorek bei Kielce. Im Jahre 1904 heiratet Sienkiewicz Maria Babska und 1905 emp
fängt den Nobelpreis. Als Krönung seines Schaffens ist der Roman „W pustyni i puszczy” (Auf der 
Wüste und Heide). Nach dem Ausbruch des I Weltkrieges fährt S. in die Schweiz, wo er an der 
Spitze des Zentralhilfskomitees für die Kriegsopfer in Polen steht. Sienkiewicz stirbt in der Schwe
iz 1916. Seine Leiche wurde 1924 nach Polen zurückgeführt und in der St. Johanniskirche in War
schau bestattet.

Übersetzung: B. Frankiewicz
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Dworek w Woli Okrzejskiej, stan z końca XIX w. - tu przyszedł na świat autor Trylogii, wg J. Krzyżanowski, 
Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Repr. I. Łukjaniuk.

Józef Sienkiewicz - dziad pisarza, pułkownik 
napoleoński, wg M. Korniłowiczówna, Onegdaj. 
Repr. I. Łukjaniuk.
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Julian Horain - przyjaciel Henryka Sienkiewicza z Ameryki, wg. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot 
i sprawy. Repr. I. Łukjaniuk.
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't Kapitan Rudolf Korwin-Piotrowski. Pod jego wrażeniem została stworzona postać Zagłoby, wg J. Krzyżanowski, 
Henryk Sienkiewicz kalendarz życia i twórczości. Repr. I. Łukjaniuk.
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Stanislaw Witkiewicz - przyjaciel Henryka Sienkiewicza, wg M. Kornilowiczówna, Onegdaj. Repr, I. Łukjaniuk.



„Marynia” - Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa - pierwsza żona pisarza, wg J. Krzyżanowski, Henryk Sien
kiewicz kalendarz życia i twórczości, Repr. I. Łukjaniuk.
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Kazimierz Szetkiewicz - teść pisarza, jeden z protoplastów Zagłoby wg M. Korniłowiczówna, Onegdaj. 
Repr. I. Łukjaniuk.
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Stanislaw hr. Tarnowski 
- rektor Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, wg J. Krzyżanow
ski, Henryk Sienkiewicz ka
lendarz życia i twórczości. 
Repr. I. Łukjaniuk.
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U szczytu sławy. Hen
ryk Sienkiewicz w swoim 
warszawskim gabinecie, wg 
J. Krzyżanowski, Henryk 
Sienkiewicz kalendarz życia i 
twórczości. Repr. I. Łukja- 
niuk.
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Henryk Sienkiewicz i Henryk Siemiradzki (z lewej). Obu łączyła przyjaźń i fascynacja antycznym Rzymem, wg 
J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Repr. I. Łukjaniuk.

Pałacyk sienkiewiczowski w Oblęgorku. Rycina z 1900 r., wg J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz kalendarz 
i/cia i twórczości. Repr. I. Łukjaniuk.
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KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

NUMIZMATYKA

Barbara Mielniczuk
MUZEUM OKRĘGOWE W KOSZALINIE

SKARB RZYMSKICH DENARÓW I - II W.N.E. Z ŻULIC, WOJEWÓDZTWO 
ZAMOJSKIE, W MUZEUM OKRĘGOWYM W KOSZALINIE

HISTORIA ODKRYCIA

Tuż po 1970 r. Bronislaw Seń, rolnik ze wsi Żulice, województwo zamojskie, odkrył przypadko
wo przy robotach ziemnych skarb denarów rzymskich z I i II w. n.e. Według relacji odkrywcy skarb 
znajdował się „w naczyniu, które uległo zniszczeniu przy wydobyciu z ziemi’’ b W 1973 r. Bronisław 
Seń przekazał do zbiorów Muzeum Ziemi Zamojskiej w Zamościu 161 denarów, zarejestrowanych 
przez to muzeum pod numerami inwentarzowymi MZ: 2586 - 2707. Skarb z Źulic w muzeum w Za
mościu obejmuje denary następujących cesarzy: Nerona - 1, Witelliusza - 4, Wespazjana - 31, Ty
tusa - 1, Domicjana - 16, Nerwy - 5, Trajana - 50, Hadriana - 44, Antonina Piusa - 92.

W tym samym roku 1973 do Muzeum Okręgowego w Koszalinie zgłosił się Stanisław Seń, za
mieszkały we wsi Jawory, powiat Bytów, województwo koszalińskie (ówczesne do 1974 r.) i zapro
ponował sprzedaż denarów rzymskich, które pochodziły ze Skarbu znalezionego w Żulicach. Stani
sław Seń z Jaworów był bratem Bronisława Senia z Żulic, a obaj bracia podzielili się skarbem3.

Muzeum Okręgowe w Koszalinie zakupiło od Stanisława Senia z Jaworów drugą część skar
bu znalezionego z Żulicach. Transakcja przeprowadzona była w dwóch partiach: 31 VIII 1973 r. zaku
piono 155 monet, zarejestrowanych w Księdze Inwentarzowej pod numerami MK/N/416/1-155, a 13 
IX1979 r. zakupiono 61 monet, które otrzymały w Księdze Inwentarzowej numery MK/N/417/1-61.

Wstępnego rozpoznania monet na zlecenie Muzeum Okręgowego w Koszalinie dokonał Jerzy Pi- 
niński, wtedy pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie. Uporządkował on denary w kopertach 
według władców. Karty katalogu naukowego zostały zrobione w 1996 roku. Wszystkie informacje 
o koszalińskiej części skarbu z Żulic, które dotychczas ukazały się w publikacjach A. Kunisza i A. Ko
kowskiego pochodziły z informacji osobistych Jerzego Pinińskiego, przekazanych wyżej wymienionym 
autorom.

Koszalińska część skarbu z Żulic liczy 216 monet i obejmuje denary następujących cesarzy: Ne
rona - 1, Galby - 2, Witelliusza - 5, Wespazjana - 43, Tytusa - 10, Domicjana - 25, Nerwy - 6, Traja
na - 60 (w tym jedna drachma), Hadriana - 48, Antonina Piusa - 15, Marka Aureliusza - 1.

SYSTEM MONETARNY, ORGANIZACJA MENNICTWAI OBIEG PIENIĘŻNY 
W CESARSTWIE RZYMSKIM

W cesarstwie Rzymskim bito monety złote, srebrne i brązowe. Podstawową jednostką złotą był 
aureus (7,79 g), srebrną denar (3,89 g). Aureus równał się 25 denarom, denar - 4 sestercom (brąz) 
lub 16 asom (brąz), itd. Twórca Cesarstwa Oktawian August (27 r. p.n.e. - 14 r. n.e) ustanowił dla 
władcy monopol bicia monet z kruszców szlachetnych, emisję monety brązowej zostawił zaś w rękach 
senatu rzymskiego oraz lokalnych władz miejskich na prowincji. Wyjątkiem od tej zasady były wybija-
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ne na wschodzie Imperium w niektórych miastach monety srebrne: drachmy i tetradrachmy, wg grec
kiego systemu monetarnego4.

Denar był podstawową jednostką monetarną wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Bito go maso
wo do 238 r., a potem sporadycznie do ok. 300 roku 5. Od czasów reformy monetarnej Nerona w 
latach 63-64 n.e. zaczęto bić denary ze stopu srebra z kilkuprocentową domieszką miedzi. Obniżo
no też wagę aureusa do 7,27 g i denara do 3,41 g przy niezmienionej relacji nominalnej monet. Prak
tyka dodawania miedzi do stopu srebra była opłacalna dla skarbu cesarskiego, dlatego kontynuowa
no ją za następców Nerona. Za panowania Marka Aureliusza (161-180 r. n.e.) zawartość srebra w 
denarach wynosiła 78%, a w 194 r. Septymiusz Sewer obniżył zawartość srebra w denarach do 47H. 
Emisja denara została wstrzymana za rządów Gordiana III (238-244 r. n.e.), kiedy to tylko spora
dycznie wypuszczano małe emisje denarów o zawartości srebra 2-3% 6.

Cesarz August scentralizował emisję pieniądza ze szlachetnych kruszców w rękach władców. Za
rządzali mennictwem urzędnicy cesarscy - prokuratorzy. Od początków rządów Kaliguli (37-41 r. n.e.) 
bito monety złote i srebrne wyłącznie w centralnej mennicy w Rzymie, aż do końca II w. n.e. Wyjątek 
stanowiły tu drachmy bite dla wschodnich prowincji wg greckiego systemu monetarnego, które wybi
jano w miastach syryjskich m.in. w Antiochii oraz w Aleksandrii (Egipt), Cezarei (Kapadocja), Ami- 
sos (Pont), Efez (Jonia). Do połowy III w. n.e. nie umieszczano na monetach oznaczeń mennicy, w 
związku z tym przyporządkowanie monet poszczególnym mennicom nastręcza poważne trudności 1 
nie zawsze jest możliwe do ustalenia 7.

WI i II w. złoto w obiegu nie odgrywało wielkiej roli, będąc głównie obiektem tezauryzacji. Srebr
ne denary były najbardziej powszechnym środkiem płatniczym w dużych transakcjach oraz w handlu 
międzyregionalnym. Pieniądz brązowy obsługiwał rynek lokalny, w zachodnich prowincjach były to 
emisje senatorskie z mennicy centralnej w Rzymie, we wschodnich zaś emisje poszczególnych miast 
tych prowincji8.

NAPŁYW PIENIĄDZA RZYMSKIEGO NA ZIEMIE POLSKIE

Monety rzymskie na ziemie polskie napływały głównie drogą wymiany handlowej. Inne drogi to: 
dary dla naczelników plemion, łupy zdobyte w wyprawach rabunkowych, żołd za czas służby wojsko
wej i inne; w tym przypadku były to jednak drogi drugorzędne, dostarczające tylko części masy mone
tarnej.

Moneta rzymska w procesie wymiany handlowej kupców rzymskich z plemionami zamieszkujący
mi ziemie polskie odgrywała rolę towaru. Funkcję właściwą, czyli środka wymiany i obiegu wśród 
ludności, moneta rzymska być może spełniała w okresie nasilonych kontaktów tych terenów z Cesar
stwem i napływu największej ilości denarów na te ziemie w II w. n.e.9. Jest to jednak tylko hipoteza.

Największy napływ monet rzymskich na ziemie polskie miał miejsce od drugiej połowy 1 w. n.e. 
do końca II w. n.e. Rzymskie emisje złote i brązowe napływały rzadko. Głównym obiektem wymiany 
handlowej były srebrne denary, ze względu na swą ustabilizowaną wartość płatniczą. Od III w. n.e. 
napływ denarów na ziemie polskie uległ dużemu osłabieniu w związku z dewaluacją, wymiana handlo
wa zaczęła przybierać charakter naturalny, by w IV w. ulec niemal całkowitemu zahamowaniu.

W Polsce odkryto ok. 200 skarbów monet rzymskich, które dostarczyły wg szacunkowych obli
czeń ok. 70.000 monet, w tym ok. 50.000 srebrnych. Spośród tych monet ok. 20.000 zostało dokładnie 
określonych i datowanych 10.

CHARAKTERYSTYKA SKARBU RZYMSKICH DENARÓW Z ŻULIC

Ze skarbu denarów rzymskich odkrytego ok. 1970 r. W Żulicach, województwo zamojskie, uchwyt
nych jest 377 monet, z których 161 znajduje się w Muzeum Ziemi Zamojskiej w Zamościu ", a 216 w 
Muzeum Okręgowym w Koszalinie.

Struktura zachowanej części skarbu denarów rzymskich z Żulic przedstawia się następująco:
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Lp. Monety w Muzeum Okręgowym Muzeum Muzeum Razem skarb
w Koszalinie w Koszalinie w Zamościu z Żulic

1. Panowanie Nerona (54-68 r.)
Neron - 1

1 1 2

2. Panowanie Galby (68-69 r.)
Galba - 2

2 2

3. Panowanie Witelliusza (69 r)
Witelliusz - 5

5 4 9

4. Panowanie Wespazjana (69-79 r.) 
Wespazjan - 35
Tytus Cezar - 1
Domicjan Cezar - 7

43 31 74

5. Panowanie Tytusa (79-81 r.)
Tytus - 6
Julia Titi - 1
Domicjan Cezar - 3

10 1 11

6. Panowanie Domicjana (81-96 r.) 
Domicjan - 25

25 16 41

7. Panowanie Nerwy (96-98 r.)
Nerwa - 6

6 5 11

8. Panowanie Trajana (98-117 r.)
Trajan - 59 denarów
Trajan -1 drachma

60 50 110

9. Panowanie Hadriana (117-138 r.)
Hadrian - 45
Aelius Cezar - 1
Sabina - 2

48 44 92

10. Panowanie Antonina Piusa 
(138-161 r.)
Antonin Pius - 10
Marek Aureliusz Cezar - 2
Faustyna Starsza - 2
Faustyna Młodsza - 1

15 9 24

11. Panowanie Marka Aureliusza 
(161-180 r.)
Lucilla - 1

1 1

Razem: 216 161 377
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Najwcześniejsze denary skarbu z Żulic pochodzą z okresu panowania Nerona (54-68 r.), jednak 
reprezentowane są nielicznie - przez 2 monety, podobnie jak denary Galby (68-69 r.) - 2 i Witelliu- 
sza (69 r.) - 9. Trzon skarbu stanowią denary od czasu panowania Wespazjana (69-79 r.) - 74 mone
ty, poprzez Tytusa (79-81 r.) - 11, Domicjana (81-96 r.) - 41, Nerwy (96-98 r.) - 11, Trajana (98- 
117 r.) - 110, Hadriana (117-138 r.) - 92, Antonina Piusa (138-161 r.) - 24. Charakterystyczne, że 
w obydwu częściach skarbu: koszalińskiej i zamojskiej ilości monet reprezentujących poszczegól
nych cesarzy rozkładają się podobnie (patrz tabela nr 1). Najpóźniejszą monetą zespołu jest denar 
Lucilli z czasów panowania Marka Aureliusza (161-180 r.) znajdujący się w koszalińskiej części skar
bu. Moneta ta, nr inw. MK/N/417/61, budzi jednak duże wątpliwości. Występuje ona w skarbie jako 
jedyna reprezentująca długi i bogaty w liczne emicje monetarne okres panowania Marka Aureliu
sza. W porównaniu z resztą skarbu różni się też ciemniejszym kolorem kruszcu, gorszym stanem 
zachowania (znaczne starcie powierzchni monety) i niższą wagą 3,09 g, podobnie jak denar Antoni
na Piusa z lat 145-161, nr inw. MK/N/417/57, który posiada nawet niższą jeszcze wagę - 2,71 g. 
Zastrzeżenia budzi również fakt, że w zamojskiej części skarbu nie występują monety z czasów pa
nowania Marka Aureliusza, co najprawdopodobniej może świadczyć o tym, iż denar Lucilli (i być 
może wyżej wymieniony denar Antonina Piusa) nie pochodzi ze Skarbu z Żulic, a został przypadko
wo domieszany do zespołu 12. W tym wypadku jako końcowy dla skarbu należałoby przyjąć denar 
Faustyny Młodszej z lat 145-161 z czasów panowania Antonina Piusa.

Rozpiętość wagowa denarów koszalińskiej części skarbu z Żulic wynosi od 3,7 g do 3,2 g, wyjąt
kiem są tu dwa wyżej wymienione denary, nr. inw. MK/N/417/57 i MK/N/417/61, podejrzane o przy
padkowe domieszanie do skarbu. Taka rozpiętość wagowa jest normą, wręcz cechą wspólną wszyst
kich monet rzymskich tego okresu, świadzącą o pewnych niedostatkach ówczesnej technologii men
niczej, nie ma natomiast nic wspólnego z ich stanem zachowania, tzn. z ewentualnym starciem monet 
pozostających długo w cyrkulacji.

Proweniencja mennicza denarów z Żulic, z wyjątkiem drachmy pochodzącej z Lycji, wskazuje na 
mennicę centralną w Rzymie ze względu na znany ogólnie fakt monopolu cesarskiego na produkcję 
monet z kurszców szlachetnych i wybijanie ich w tej właśnie mennicy w omawianym tu okresie.

Stan zachowania monet jest dobry, poszczególne egzemplarze nie są starte, przeciwnie - są bar
dzo czytelne. Rozważając moment tezauryzacji skarbu z Żulic stan ten sugeruje, że złożenie monet do 
ziemi miało miejsce w drugiej połowie II w. n.e. Prawdopodobnym powodem tezauryzacji mogła być 
ekspansja Gotów i Gepidów na południe w końcu II w.13, jest to jednak tylko propozycja interpretacji 
faktów, ponieważ brak tu dostatecznej ilości elementów współdatujących.

PRZYPISY

1 L. Gajewski, Znaleziska; Żulice, gm. Telatyn, woj. Zamość; Wiadomości Numizmatyczne, Warszawa 1975, t. XIX, z. 
3, s. 170; A Kunisz, Znaleziska monet rzymskich z Małopolski, Ossolineum 1985, s. 259-260, nr skarbu 338.

2 L Gajewski, j.w.
3 Informacja osobista starszego kustosza Muzeum Okręgowego w Koszalinie Henryka Janochy, który byl świad

kiem transakcji w 1973 r.
4 A Kunisz, Mennictwo Cesarstwa Rzymskiego, PTAN Warszawa 1973, s. 3.
5 Tamże, s. 28.
6 Tamże, s. 5-6.
7 J.w., s. 10-11.
8 J.w., s. 20.
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9 A Kunisz, Monety starożytne na ziemiach słowiańskich — konfrontacja problemów i ocen; I Międzynarodowy Kon
gres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa 14-18.DC1965, Ossolineum 1968, s. 64-65.

“A. Kunisz, Mennictwo Cesarstwa..., s. 24-25.
" A- Kunisz wykazał pewne różnice w liczbie monet zamojskiej części skarbu z Żulic w stosunku do notatki L. Ga

jewskiego WN 1975. W wyniku jego weryfikacji z autopsji nastąpiło powiększenie tej częśći skarbu o 9 egzempla
rzy, które jednak w tym wykazie nie zostały ujęte z powodu braku bliższych danych; A Kunisz, Skarb rzym
skich denarów II w. n.e. z Tokar, województwo zamojskie; Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnogra
ficznego w Łodzi, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska, Łódź 1993, s. 46, tabela.

“ Autorka powołuje się tu na rozmowę z Jerzym Pinińskim z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 
który wstępnie segregował skarb z Żulic w Muzeum Okręgowym w Koszalinie w 1973 r.

11A Kokowski, Moneta antyczna na Lubelszczyźnie; Wiadomości Numizmatyczne, t. XXVIII, 1984, z. 1-2, s. 39.
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KATALOG 

Neron (54-68 r. n.e.)

1. Lata 64-65, RICr 53, BMC 74.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, NERO CAESAR AVGVSTVS. 
Rv. Jowisz siedzący zwrócony w lewo, IVPPITER [CVST] OS. 
nr inw. MK/N/417/1; srebro, 3,25 g, $ 16 mm, men. Rzym.

G a 1 b a (68-69 r. n.e.)

2. Lata 68-69, RICr 172, BMC 39.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP SER GALBA CAESAR A [VG]. 
Rv. Stojąca postać kobieca zwrócona w lewo składa ofiarę przy ołtarzu, SALVS GEN HVMANI. 
nr inw. MK/N/416/1; srebro, 3,5 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

3. Lata 68-69, RICr 179, BMC 50.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP SER GAL [BA CA] ESAR AVG. 
Rv. Naga Virtus stojąca na wprost, trzyma parazonium i włócznię, V1R - TVS. 
nr inw. MK/N/416/2; srebro, 3,2 g, <> 18 mm, men. Rzym.

W i t e 11 i u s z (69 r. n.e.)

4. Rok 69, RICr 62, BMC 125.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, A VITELLIVS IMP GE [RMAN].
Rv. Wiktoria krocząca w lewo, trzyma tarczę, [VICTORIA] AVGVSTI. 
nr inw. MK/N/417/2; srebro, 3,4 g, ę 19 mm, men. Lugdunum.

5. Rok 69, RICr 90, BMC 20.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P. 
Rv. Concordia siedząca zwrócona w lewo, trzyma paterę i róg obfitości, CONCORDIA P R. 
nr inw. MK/N/416/3; srebro, 3,2 g, ó 20 mm, men. Rzym.

6. Rok 69, RICr 105, BMC 31.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [A VITEL] LIVS GERM IMP AVG TR P. 
Rv. Libertas stojąca na wprost, głowa zwrócona w prawo, trzyma pileus i długie berło, LIBERTAS 
RESTITVTA.
nr. inw. MK/N/416/4; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

7. Rok 69, RICr 107, BMC 34.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [A VITELLI] VS GERM IMP AVG TR P. 
Rv. Westa siedząca na tronie zwrócona w prawo, trzyma paterę i berło, PONT MAXIM, 
nr inw. MK/N/416/5; srebro, 3,2 g, ę 18 mm, men. Rzym.

8. Rok 69, RICr 107, BMC 34.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P. 
Rv. Jak nr 7, PONT MAXIM.
nr inw. MK/N/416/6; srebro, 3,1 g, (j> 18 mm, men. Rzym.
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Wespazjan (69-79 r. n.e.)

9. Lata 69-71, RIC 4, BMC 7.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP CAES] AR VESPASIÄNVS AVG. 
Rv. Fortuna stojąca w lewo, trzyma dziób okrętu i róg obfitości, [COS I] TER FORT RED. 
nr inw. MK/N/417/16; srebro, 3,3 g, <(> 17 mm, men. Rzym.

10. Lata 69-71, RIC 5, BMC 17.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP [CAESA] R VESPASIANVS AVG. 
Rv. Aequitas stojąca w lewo, trzyma wagę i rózgę, COS [ITER] TR POT. 
nr inw. MK/N/416/10; srebro, 3,2 g, ((> 18 mm, men. Rzym.

11. Lata 69-71, RIC 8, BMC 14.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP C] AESAR VESPASIANVS AVG. 
Rv. Neptun stojący w lewo z nogą na dziobie okrętu, trzyma delfina i trójząb, COS ITER TR POT. 
nr inw. MK/N/416/11; srebro, 3,2 g, ó 19 mm, men. Rzym.

12. Lata 69-71, RIC 10, BMC 26.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Pax siedząca w lewo, trzyma gałąź i kaduceusz, [COS ITER] TR POT. 
nr inw. MK/N/416/12; srebro, 3,2 g, <j> 19 mm, men. Rzym.

13. Lata 69-71, RIC 15, BMC 35.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP CA] ESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Judea siedząca w prawo, IVDEA in ex.
nr inw. MK/N/417/12; srebro, 3,2 g, (j> 18 mm, men. Rzym.

14. Lata 70-72, RIC 30, BMC 50.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES VESP AVG P M.
Rv. Insygnia liturgiczne, AVGVR/TRI POT.
nr inw. MK/N/417/3; srebro, 3,4 g, <j> 17 mm, men. Rzym.

15. Lata 70-72, RIC 30, BMC 50.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES VESP AVG P M 
Rv. Jak nr 14, AVGVR/TRI POT.
nr inw. MK/N/417/4; srebro, 3,2 g, ó 18 mm, men. Rzym.

16. Lata 70-72, RIC 37, BMC 57.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES VESP AVG P M. 
Rv. Westa siedząca w lewo, trzyma simpulum, TRI POT. 
nr inw. MK/N/416/21; srebro, 3,2 g, <j> 18 mm, men. Rzym.
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17. Lata 70-72, RIC 37, BMC 57.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP] CAES VESP AVG P M. 
Rv.Jaknr 16.TRIPOT.
nr inw. MK/N/417/13; srebro, 3,2 g, 0 17 mm, men. Rzym.

18. Lata 70-72, RIC 37, BMC 57.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAE [S VES] P AVG P M.
Rv. Jak nr 16, TRI POT.
nr inw. MK/N/416/22; srebro, 3,2 g, 0 20 mm, men. Rzym.

19. Lata 72-73, RIC 42, BMC 64.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES VESP AV [G P M COS] IIII.
Rv. Insygnia liturgiczne, AVGVR/TRI POT.
nr inw. MK/N/417/5; srebro, 3,3 g, 0 19 mm, men. Rzym.

20 Lata 72-73, RIC 42, BMC 64.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP [CAES V] ESP AVG P M COS 1III. 
Rv. Jak nr 19, AVGVR/TR1 POT.
nr inw. MK/N/416/8; srebro, 3,2 g, 0 18 mm, men. Rzym.

21. Lata 72-73, RIC 43, BMC 65.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP [CAES VESP] AVG P M COS IIII. 
Rv. Concordia siedząca w lewo, trzyma paterę i róg obfitości, [CONCOR] DIA AVGV [STI]. 
nr inw. MK/N/416/9; srebro, 3,2 g, 0 18 mm, men. Rzym.

22. Lata 72-73, RIC 50, BMC 71.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP C] AES VESP AVG P M COS [MII. 
Rv. Westa stojąca w lewo, trzyma simpulum i berło, VESTA 
nr inw. MK/N/416/25; srebro, 3,2 g, 0 19 mm, men. Rzym.

23. Lata 72-73, RIC 52, BMC 74.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES VESP AVG P M COS IIII. 
Rv. Wiktoria krocząca w prawo, trzyma palmę i wieniec, z prawej trofeum wbite w ziemię, VICTO
RIA [AVGVSTI],
nr inw. MK/N/417/15; srebro, 3,4 g, 0 18 mm, men. Rzym.

24. Rok 74, RIC 75, BMC 138.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Rv. Uskrzydlony kaduceusz, PON MAX TR P COS V. 
nr inw. MK/N/417/14; srebro, 3,4 g, 0 20 mm, men. Rzym.

25. Rok 74, RIC 75, BMC 138.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Jak nr 24, PON MAX TR P COS V.
nr inw. MK/N/416/16; srebro, 3,2 g, 0 18 mm, men. Rzym.
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26. Rok 75, RIC 89, BMC p. 30 *.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS [AVG]. 
Rv. Orzeł stojący na cippusie, głowa zwrócona w lewo, [COS VI]. 
nr inw. MK/N/417/9; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

27. Rok 75, RIC 89, BMC p. 30 \
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPAS [IANVS AVG]. 
Rv. Jak nr 26, COS [VI].
nr inw. MK/N/417/6; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

28. Rok 75, RIC 89, BMC p. 30 *.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP CA] ESAR VESPASIAN [VSAVG]. 
Rv. Jak nr 26, COS [VI].
nr inw. MK/N/417/8; srebro, 3,2 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

29. Rok 75, RIC 89, BMC p. 30 *.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP] CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Rv. Jak nr 26, COS VI.
nr inw. MK/N/417/7; srebro, 3,2 g, (J) 20 mm, men. Rzym. 

j 30. Rok 75, RIC 90, BMC 161.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP] CAESAR VESPAS [IANVSAVG], 
Rv. Pax siedząca w lewo, trzyma gałąź, PON MAX TR P COS VI. 
nr inw. MK/N/416/20; srebro, 3,2 g, <)> 18 mm, men. Rzym.

31. Rok 75, RIC 90, BMC 161.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Jak nr 30, PON MAX [TR P] COS VI.
nr inw. MK/N/416/19; srebro, 3,2 g, <)> 18 mm, men. Rzym.

32. Rok 75, RIC 90, BMC 161.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Jak nr 30, PON MAX TR P COS VI.
nr inw. MK/N/416/18; srebro, 3,2 g, <[> 20 mm, men. Rzym.

! 33. Rok 75, RIC 93, BMC 166.

Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Rv. Wiktoria stojąca w lewo na dziobie okrętu, trzyma palmę i wieniec, PON MAX [TR P] COS 
VI.
nr inw. MK/N/416/17; srebro, 3,2 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

34. Lata 77-78, RIC 103, BMC 200.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Rv. Mars stojący w lewo, trzyma trofeum i włócznię, COS VIII. 
nr inw. MK/N/416/13; srebro, 3,2 g, (|> 19 mm, men. Rzym.

35. Lata 77-78, RIC 103, BMC 200.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP CAESAR] VESPASIANVS AVG. 
Rv. Jak nr 34, COS VIII.
nr inw. MK/N/416/14; srebro, 3,2 g, $ 17 mm, men. Rzym.
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36. Lata 77-78, RIC 110, BMC 218.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w lewo, CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Modius z siedmioma kłosami, IMP XIX.
nr inw. MK/N/417/11; srebro, 3,2 g, <J> 19 mm, men. Rzym.

37. Rok 79, RIC 113, BMC 244.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w lewo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Ceres siedząca w lewo, trzyma pochodnię, kłosy zboża i mak, TR POT X COS VIIII. 
nr inw. MK/N/416/24; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

38. Rok 79, RIC 118, BMC 251.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Rv. Koziorożec w lewo, poniżej kula, TR POT X COS VIIII. 
nr inw. MK/N/416/23; srebro, 3,2 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

39. Lata 75-79, RIC 124a, BMC 276.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Rv. Nagi Jowisz stojący na wprost, trzyma paterę i długie berło, u jego stóp ołtarz, IOVIS CVST0S. 
nr inw. MK/N/416/15; srebro, 3,3 g, (j> 19 mm, men. Rzym.

40. Lata 78-79, RIC 131a, BMC 295.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Annona siedząca na tronie w lewo, trzyma pęk kłosów, ANNONA AVG. 
nr inw. MK/N/416/7; srebro, 3,2 g, <J> 19 mm, men. Rzym.

41. Lata 78-79, RIC p. 30 note, BMC p. 62, 21.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR VESPASIANVS AVG.
Rv. Maciora w lewo, pod nią trzy młode, IMP XIII. (hybryda, rewers za Tytusa), 
nr inw. MK/N/417/10; srebro, 3,2 g, <]> 19 mm, men. Rzym.

(Tytus Cezar)

42. Rok 76, RIC 191(b), BMC 192.
Av. Głowa Tytusa w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, T CAESAR IMP VESPASIANVS. 
Rv. Orzeł siedzący na cippusie, głowa zwrócona w lewo, COS V. 
nr inw. MK/N/417/18; srebro, 3,2 g, <|> 20 mm, men. Rzym.

(Domicjan Cezar)

43. Lata 74-75, RIC 233, BMC 156.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAES AVG F DOMIT COS III. 
Rv. Spes idąca w lewo, trzyma kwiat i unosi skraj szaty, PRINCEPS rWENTVT. 
nr inw. MK/N/416/30; srebro, 3,2 g, <)> 20 mm, men. Rzym.
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(4. Lata 77-78, RIC 242, BMC 235.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR AVG F DOMITIANVS. 
Rv. Jeździec na koniu zwrócony w prawo, uniesiona ręka, COS V in ex. 
nr inw. MK/N/417/23; srebro, 3,4 g, <f> 19 mm, men. Rzym.

15. Rok 79, RIC 243, BMC 265.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR AVG F DOMITIANVS 

I COS VI.
Rv. Salus stojąca w prawo, wsparta o cippus, trzyma paterę, z której karmi węża, PRINCEPSIWEN- 
TVTIS.
nr inw. MK/N/416/34; srebro, 3,2 g, ó 19 mm, men. Rzym.

46. Rok 79, RIC 243, BMC 265.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR AVG F DOMITIANVS 
COS VI.
Rv. Jak nr 45, PRINCEPS IWENTVTIS.
nr inw. MK/N/417/24; srebro, 3,2 g, <j> 19 mm, men. Rzym.

47. Rok 79, RIC 246, BMC 269.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR AVG F DOMITIANVS 
COS VI.
Rv. Dwie splecione dłonie trzymają orla legionowego na dziobie okrętu, PRINCEPS IWENTVTIS. 
nr inw. MK/N/416/31; srebro, 3,2 g, ę 18 mm, men. Rzym.

48. Rok 79, RIC 246, BMC 269.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR AVG F DOMITIANVS 
COS VI.
Rv. Jak nr 47, PRINCEPS IWENTVTIS.
nr inw. MK/N/416/32; srebro, 3,2 g, 0 19 mm, men. Rzym.

49. Rok 79, RIC 246, BMC 269.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR AVG F DOMITIANVS 
COS VI.
Rv. Jak nr 47, PRINCEPS IWENTVTIS.
nr inw. MK/N/416/33; srebro, 3,2 g, ę 19 mm, men. Rzym.
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Tytus (79-81 r. n.e.)

50. Rok 79, RIC 9, BMC 11.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w lewo, IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P 
M.
Rv. Wenus stoi zwrócona w prawo, trzyma hełm i włócznię, TR [P VIIII] IMP XIIII COS VIIP P. 
nr inw. MK/N/416/27; srebro, 3,2 g, <j> 19 mm, men. Rzym.

51. Rok 79, RIC 17, BMC 31. ■
Av. Głowa ceasarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG
PM.
Rv. Jeniec klęczący w prawo, za nim trofeum, TR P VIIII IMP XV COS VII P P. 
nr inw. MK/N/417/19; srebro, 3,2 g, 4 19 mm, men. Rzym.

52. Rok 80, RIC 22a, BMC 43.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG 
PM.
Rv. Słoń zwrócony w lewo, TR PIX [IMP XV COS] VIII P P. 
nr inw. MK/N/416/28; srebro, 3,4 g, $ 17 mm, men. Rzym.

53. Rok 80, RIC 22a, BMC 43.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP TITVS C] AES VESPASIAN AVG 
PM.
Rv. Jak nr 52, TR P IX IMP XV C[OS VIII P P],
nr inw. MK/N/417/21; srebro, 3,1 g, <[> 18 mm, men. Rzym.

54. Rok 80, RIC 26a, BMC 72.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG 
PM.
Rv. Delfin wijący się wokół kotwicy, TR P IX IMP XV COS VIII P P. 
nr inw. MK/N/417/20; srebro, 3,2 g, $ 19 mm, men. Rzym.

55. Rok 80, RIC 27a, BMC 78.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG 
PM.
Rv. Delfin nad trójnogiem, TR P IX IMP XV COS VIII P P. 
nr inw. MK/N/416/29; srebro, 3,4 g, ę 19 mm, men. Rzym.
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(Divus Vespasianus)

56. Lata 80-81, RIC 63, BMC 129.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, DIWS AVGVSTVS VESPASIANVS. 
Rv. Tarcza wsparta na dwóch koziorożcach zwróconych do siebie tyłem, poniżej kula. 
nrinw. MK/N/417/17; srebro, 3,2 g, $ 18 mm, men. Rzym.

57. Lata 80-81, RIC 63, BMC 129.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, DIWS AVGVSTVS VESPASIANVS. 
Rv. Jak nr 56.
nr inw. MK/N/416/26; srebro, 3,2 g, $ 17 mm, men. Rzym.

(Julia Titi)

58 Lata 80-81, RIC 56, BMC 141.
Av. Głowa córki Tytusa zwrócona w prawo, IVLIAAVGVSTATITIAVGVSTI E
Rv. Wenus stojąca tyłem, zwrócona w prawo, wsparta na cippusie, trzyma hełm i włócznię, VENVS
[AVGVST],
nrinw. MK/N/417/22; srebro, 3,4 g, ę 20 mm, men. Rzym.

(Domicjan Cezar)

59. Rok 80, RIC 41, BMC 86.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR DIVI F DOMITIANVS 
COS VII.
Rv. Minerwa stoi zwrócona w prawo, trzyma tarczę i uniesiony oszczep, PRINCEPSIWENTVTIS. 
nr inw. MK/N/416/37; srebro, 3,2 g, ę 18 mm, men. Rzym.

60. Rok 80, RIC 50, BMC 92.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR DM F DOMITIANVS COS 
VII.
Rv. Płonący ołtarz zdobiony girlandą, PRINCEPS IWENTVTIS. 
nr inw. MK/N/416/35; srebro, 3,2 g, ę 19 mm, men. Rzym.

61. Rok 80, RIC 51, BMC 98.
Av. Głowa Domicjana w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, CAESAR DM F DOMITIANVS COS 
VII.
Rv. Hełm na tronie, PRINCEPS IWENTVTIS.
nr inw. MK/N/416/36; srebro, 3,2 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

Domicjan (81-96 r. n.e.)
62. Rok 81, RIC 1, BMC 1.

Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR DOMITIANVS AVG.
Rv. Piorun na tronie, TR P COS VII.
nr inw. MK/N/417/28; srebro, 3,2 g, ę 18 mm, men. Rzym.

63. Rok 81, RIC 14, BMC p. 300.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P M. 
Rv. Delfin wijący się wokół kotwicy, COS VII DES VIII P P. 
nrinw MK/N/417/25; srebro, 3,4 g, <j> 19 mm, men. Rzym.
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64. Rok 81, RIC 16, BMC 15. 1
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P 
M.
Rv. Piorun na tronie, TR P COS VII DES VIII P P.
nr inw. MK/N/417/29; srebro, 3,25 g, $ 19 mm, men. Rzym.

65: Rok 81, RIC 19, BMC 23. b
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P
M.
Rv. Płonący ołtarz zdobiony girlandą, TR P COS VII DES VIII P P. 
nr inw. MK/N/417/30; srebro, 3,25 g, ó 19 mm, men. Rzym.

66. Rok 81, RIC 19, BMC 23.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P 
M.
Rv. Jak nr 65, TR P COS VII DES VIII P P.
nr inw. MK/N/416/56; srebro, 3,2 g, $ 19 mm, men. Rzym.

67. Rok 82, RIC 30, BMC 24. 1
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P 
M.
Rv. Minerwa stojąca w prawo, trzyma tarczę i uniesiony oszczep, [TR POT] COS VIII P P. 
nr inw. MK/N/416/54; srebro, 3,4 g, <j> 19 mm, men. Rzym.

68. Rok 82, RIC 31, BMC 25.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P
M.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, trzyma włócznię i Wiktorię, TR POT COS VIII P P. 
nr inw. MK/N/416/55; srebro, 3,4 g, <)> 18 mm, men. Rzym.

69. Rok 86, RIC 82, BMC p. 319.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P 
MTRPV.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, wsparta na włóczni, IMP XII COS XII CENS PPP. 
nr inw. MK/N/417/26; srebro, 3,4 g, <|> 20 mm, men. Rzym.

70. Rok 87, RIC 91, BMC 101.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IM] P CAES DOMIT AVG GERM P 
M TR P VI.
Rv. Minerwa stoi zwrócona w prawo, trzyma tarczę i uniesiony oszczep, IMP XIIII COS XIII CENS 
PPP.
nr inw. MK/N/416/38; srebro, 3,2 g, <[> 19 mm, men. Rzym.

71. Lata 88-89, RIC 134, BMC 150. ]
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P 
M TR P VIII.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, wsparta na włóczni, IMP XVII COS XIIII CENS PPP. 
nr inw. MK/N/416/39; srebro, 3,4 g, 0 19 mm, men. Rzym.

72. Lata 88-89, RIC 137, BMC 151.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP CAES] DOMIT AVG GERM P 
M TR P VIII.
Rv. Minerwa stoi zwrócona w prawo, trzyma tarczę i uniesiony oszczep, IMP XIX COS XIIII 
CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/49; srebro, 3,4 g, $ 19 mm, men. Rzym.
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73. Lata 89-90, RIC 146, BMC 163.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M
TR P VIIII.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, z włócznią w ręce, IMP XXI COS XIIII CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/40; srebro, 3,4 g, $ 19 mm, men. Rzym.

74. Rok 90, RIC 148, BMC 166.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P VIIII.
Rv. Minerwa stojąca w prawo na dziobie okrętu, trzyma tarczę i uniesiony oszczep, IMP XXI COS 
XV CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/41; srebro, 3,4 g, 19 mm, men. Rzym.

75. Rok 90, RIC 148, BMC 166.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P VIIII.
Rv. Jak nr 74, IMP XXI COS XV CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/42; srebro, 3,2 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

76. Lata 90-91, RIC 153, BMC 179.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TRPX.
Rv. Jak nr 74, IMP XXI COS XV CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/43; srebro, 3, 4 g, (J> 19 mm, men. Rzym.

77. Lata 90-91, RIC 154, BMC 181.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, [IMP C] AES DOMIT AVG GERM P M 
TRPX.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, trzyma włócznię i piorun, u jej stóp tarcza, IMP XXIC [OS XV] CENS 
PPR
nr inw. MK/N/416/45; srebro, 3,4 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

78. Lata 90-91, RIC 154, BMC 181.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOM [IT AVG GE] RM P 
MTRPX.
Rv.Jaknr77, IMPXXI COSXVCENS [PPP].
nr inw. MK/N/416/44; srebro, 3,4 g, <(> 18 mm, men. Rzym.

79. Lata 90-91, RIC 154, BMC 181.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TRPX.
Rv. Jak nr 77, IMP XXI COS XV CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/46; srebro, 3,2 g, $ 19 mm, men. Rzym.
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80. Lata 90-91, RIC 154, BMC 181.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TRPX.
Rv. Jak nr 77, IMP XXI COS XV CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/47; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

81. Rok 92, RIC 166, BMC 187.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TRPXI.
Rv. Minerwa krocząca w prawo, trzyma tarczę i uniesiony oszczep, IMP XXI COS XVI CENS P P 
P.
nr inw. MK/N/416/48; srebro, 3,2 g, 0 19 mm, men. Rzym.

82. Rok 92, RIC 168, BMC 192.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TRPXI.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, trzyma piorun i włócznię, u jej stóp tarcza, IMP XXI COS XVI CENS 
PPP.
nr inw. MK/N/417/27; srebro, 3,4 g, 0 19 mm, men. Rzym.

83. Lata 92-93, RIC 172, BMC 202.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P XII.
Rv. Minerwa stojąca w prawo na dziobie okrętu, trzyma tarczę i uniesiony oszczep, IMP XXII COS 
XVI CENS PPP.
nr inw. MK/N/416/52; srebro, 3,4 g, 0 19 mm, men. Rzym.

84. Lata 92-93, RIC 173, BMC 205.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P XII.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, trzyma piorun i włócznię, u jej stóp tarcza, IMP XXII COS XVI CENS 
PPP.
nr inw. MK/N/416/53; srebro, 3,4 g, 0 18 mm, men. Rzym.

85. Lata 92-93, RIC 174, BMC 207.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IM [P CAE] S DOMIT AVG GERM P 
M TR P XII.
Rv. Minerwa stojąca w lewo, trzyma włócznię w prawej ręce, IMP XXII COS XVI CENS PPP. 
nr inw. MK/N/416/51; srebro, 3,4 g, 0 19 mm, men. Rzym.
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N e r w a (96-98 r. n.e.)

17. Rok 96, RIC 2, BMC 6.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP NERVA CAES AVG P M TR P 

I COS II PP.
Rv. Dwie splecione dłonie, CONCORDIA EXERCITWM. 
nr inw. MK/N/416/58; srebro, 3,4 g, <(> 18 mm, men. Rzym.

18. Rok 97, RIC 15, BMC 29.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP NERVA CAES AVG P M TR P 

j COS III P P.
Rv. Dwie splecione dłonie trzymają orla legionowego, znajdującego się na dziobie okrętu, CON
CORDIA EXERCITWM.
nr inw. MK/N/416/59; srebro, 3,5 g, <|> 17 mm, men. Rzym.

19. Rok 97, RIC 15, BMC 29.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP NERVA CAES AVG P M TR P 
COS III P P.
Rv. Jak nr 88, CONCORDIA EXERCITWM.
nr inw. MK/N/417/31; srebro, 3,25 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

6. Lata 92-93, RIC 174, BMC 207.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES DO [MIT AVG] GERM P
M TR P XII.
Rv. Jak nr 85, IMP XXII [COS XVI] CENS P P P.
nr inw. MK/N/416/50; srebro, 3,4 g, $ 18 mm, men. Rzym.

90. Rok 97, RIC 16, BMC 37.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP NERVA CAES AVG P M TR P 
COS III P P.
Rv. Fortuna stojąca w lewo, trzyma ster i róg obfitości, FORTVNA AVGVST. 
nr inw. MK/N/416/60; srebro, 3,4 g, <J> 18 mm, men. Rzym.

91. Rok 97, RIC 19, BMC 46.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP NERVA CAES AVG P M TR P 
COS III P P.
Rv. Libertas stojąca w lewo, trzyma pileus i berło, LIBERTAS FVBUCA. 
nr inw. MK/N/416/61; srebro, 3,4 g, <]> 17 mm, men. Rzym.
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92. Rok 97, RIC 25, BMC 52.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP NERVA CAES AVG P M TR PII
COS III P R
Rv. Aequitas stojąca w lewo, trzyma wagę i róg obfitości, AEQVITAS AVGVST.
nr inw. MK/N/416/57; srebro, 2,7 g, ę 19 mm, men. Rzym.

Trajan (98—117 r. n.e.)

93. Lata 98-99, drachma, BMC Lycia 9, SNG 45.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, AYTKAICN€ PTPAI A NOC- 
CCBrePM.
Rv. Dwie liry, siedząca na nich sowa zwrócona w prawo, AHMCE YIIATB. 
nr inw. MK/N/417/41; srebro, 2,8 g, (j> 18 mm, men. Lycia.

94. Lata 98-99, RIC 2, BMC 29.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Concordia siedząca w lewo, trzyma podwójny róg obfitości oraz paterę nad płonącym ołtarzem
ozdobionym girlandą, P M TR P COS II P P.
nr inw. MK/N/416/90; srebro, 3,5 g, <J> 19 mm, men. Rzym.

95. Lata 98-99, RIC 6, BMC 38.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Pax stojąca w lewo, trzyma gałązkę oliwną i róg obfitości, P M TR P COS II P P. 
nr inw. MK/N/416/92; srebro, 3,5 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

96. Lata 98-99, RIC 6, BMC 38.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Jak nr 95, P M TR P COS II P P.
nr inw. MK/N/416/91; srebro, 3,4 g, <j> 19 mm, men. Rzym.
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97. Lata 98-99, RIC 9, BMC 26.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Westa w welonie siedząca w lewo, trzyma paterę i pochodnię, P M TR P COS II P P. 
nr inw. MK/N/416/89; srebro, 3,5 g, <t> 19 mm, men. Rzym.

98. Lata 98-99, RIC 21, BMC 2.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Jak nr 97, PONT MAX TR POT COS II.
nr inw. MK/N/416/103; srebro, 3,2 g, ę 19 mm, men. Rzym.

99. Rok 100, RIC 32, BMC 68.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Abundantia siedząca w lewo na krześle ze skrzyżowanymi rogami obfitości przy poręczy, trzy
ma berło, PM TR P COS III P P.
nr inw. MK/N/417/39; srebro, 3,2 g, ó 18 mm, men. Rzym.

100. Rok 100, RIC 33, BMC 64.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Concordia siedząca w lewo, trzyma podwójny róg obfitości oraz paterę nad płonącym ołta
rzem ozdobionym girlandą, PMTRP COS III P P. 
nr inw. MK/N/416/94; srebro, 3,2 g, <J> 19 mm, men. Rzym.

101. Rok 100, RIC 33, BMC 64.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IM [P CA] ES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Jak nr 100, PMTRP COS III P P.
nr inw. MK/N/416/93; srebro, 3,2 g, ó 19 mm, men. Rzym.

102. Lata 101-102, RIC 52, BMC 96.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAES NERVA TRAIAN AVG GERM.
Rv. Mars kroczący w prawo, trzyma włócznię i trofeum, P M TR P COS IIII P P. 
nr inw. MK/N/416/96; srebro, 3,4 g, <j> 19 mm, men. Rzym.

103. Lata 101-102, RIC 57, BMC 130.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Wiktoria siedząca w lewo, trzyma paterę i palmę, P M TR P COS IIII P P. 
nr inw. MK/N/416/99; srebro, 3,4 g, ę 19 mm, men. Rzym.

104. Lata 101-102, RIC 57, BMC 130.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Jak nr 103, P M TR P COS IIII P P.
nr inw. MK/N/416/98; srebro, 3,2 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

105. Lata 101-102, RIC 58, BMC 120.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAES NERVA TRAIAN AVG GERM.
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Rv. Wiktoria stojąca na wprost, głowa zwrócona w lewo, obnażona do pasa, trzyma wieniec i 
palmę, P M TR P COS IIII P R
nr inw. MK/N/416/95; srebro, 3,5 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

106. Lata 101-102, RIC 59, BMC 102.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM.
Rv. Wiktoria stojąca w prawo na dziobie okrętu (ozdobionego wężem), trzyma palmę i wieniec, 
PMTRP COS IIII P P.
nr inw. MK/N/416/97; srebro, 3,4 g, ę 19 mm, men. Rzym.

107. Lata 103-111, RIC 99, BMC 383.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, [IMP 
TR] AIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Dak stojący w lewo, związane ręce trzyma przed sobą, u jego stóp prostokątna i okrągła tar
cza, dwa zakrzywione miecze i włócznia, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC, DAC CAP in ex. 
nr inw. MK/N/416/66; srebro, 3,4 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

108. Lata 103-111, RIC 99, BMC 383.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIAN O AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 107, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC, DAC CAP in ex 
nr inw. MK/N/416/67; srebro, 3,4 g, 0 19 mm, men. Rzym.

109. Lata 103-111, RIC 100, BMC 395.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Personifikacja Dunaju zwrócona w lewo, obnażona do pasa, prawa ręka oparta na dziobie okrę
tu, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC, DANWTVS in ex. 
nr inw. MK/N/416/62; srebro, 3,4 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

110. Lata 103-111, RIC 115, BMC 271.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, [IMP 
TR] AIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Roma stojąca w lewo, trzyma Wiktorię i włócznię, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/74; srebro, 3,2 g, 0 19 mm, men. Rzym.

111. Lata 103-111, RIC 115, BMC 271.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, 
IM[P TJRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 110, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/75; srebro, 3,2 g, <|> 18 mm, men. Rzym.
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112. Lata 103-111, RIC 116, BMC 276.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, 
IMP TRAIANO AVG GER [DAC PMTRP],
Rv. Roma siedząca w lewo, trzyma Wiktorię i włócznię, [COS V P P S P] Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/417/32; srebro, 3,5 g, <)> 17 mm, men. Rzym.

113. Lata 103-111, RIC 118, BMC 281.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Aequitas stojąca w lewo, trzyma wagę i róg obfitości, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/81; srebro, 3,2 g, ty 19 mm, men. Rzym.

114. Lata 103-111, RIC 119, BMC 288.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC PMTRP.
Rv. Aequitas siedząca w lewo, trzyma wagę i róg obfitości, [COS V P P] S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/68; srebro, 3,5 g, <)> 18 mm, men. Rzym.

115. Lata 103-111, RIC 119, BMC 288.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANIO AV]G GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 114, [CO] SVPPSPQ R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/417/33; srebro, 3,5 g, <(> 18 mm, men. Rzym.

116. Lata 103-111, RIC 119, BMC 288.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIA [NO AVG] GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 114, COS VPPSPQRO [PTIMO] PRINC. 
nr inw. MK/N/416/69; srebro, 3,1 g, ó 18 mm, men. Rzym.

117. Lata 103-111, RIC 121, BMC 301.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, [IMP] 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Felicitas stojąca w lewo, trzyma kaduceusz i róg obfitości, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/63; srebro, 3,4 g, p 19 mm, men. Rzym.

118. Lata 103-111, RIC 121, BMC 301.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, [IMP 
T] RAIANO AVG GER DAC P M [TR P],
Rv. Jak nr 117, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/64; srebro, 3,4 g, <J> 19 mm, men. Rzym.
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119. Lata 103-111, RIC 127, BMC 319.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Spes stojąca w lewo, trzyma kwiat i brzeg szaty, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/82; srebro, 3,1 g, $ 19 mm, men. Rzym.

120. Lata 103-111, RIC 127, BMC 319.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC PMTRP.
Rv. Jak nr 119, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/83; srebro, 3,0 g, 4> 19 mm, men. Rzym.

121. Lata 103-111, RIC 128, BMC 328.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Wiktoria stojąca w lewo, w szacie udrapowanej od pasa w dól, trzyma wieniec i palmę, COS V 
P P S P Q R OPTIMO PRINC.
nr inw. MK/N/417/34; srebro, 3,4 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

122. Lata 103-111, RIC 128, BMC 328.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 121, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/73; srebro, 3,2 g, <j> 20 mm, men. Rzym.

123. Lata 103-111, RIC 128, BMC 328.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 121, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/71; srebro, 3,2 g, $ 19 mm, men. Rzym.

124. Lata 103-111, RIC 128, BMC 328.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M [TR P],
Rv. Jak nr 121, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/72; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

125. Lata 103-111, RIC 128, BMC 328.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, 
IM[P TRA] IANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 121, COS VPPSPQR OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/70; srebro, 3,2 g, (j> 18 mm, men. Rzym.

126. Lata 103-111, RIC 131, BMC 337.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Wiktoria krocząca w lewo, w udrapowanej szacie, trzyma wieniec i palmę, COS VPPSPQR 
OPTIMO PRINC.
nr inw. MK/N/416/79; srebro, 3,2 g, <]> 19 mm, men. Rzym.



j 127. Lata 103-111, RIC 131, BMC 337.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Jak nr 126, COS V P P S P Q R OPTIMO PR1NC. 
nr inw. MK/N/416/80; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

128. Lata 103-111, RIC 142, BMC 297.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Arabia stojąca w lewo, trzyma gałąź i pęk trzcin, u jej stóp wielbłąd w lewo, COS V P P S P Q 
R OPTIMO PRINC.
nr inw. MK/N/416/76; srebro, 3,5 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

129. Lata 103-111, RIC 142, BMC 297.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, 
IM[P T] RAIANO AVG GER DAC PMTRP.
Rv. Jak nr 128, COS V P P S P Q R OPTIMO [PRINC]. 
nr inw. MK/N/416/77; srebro, 3,2 g, <[> 18 mm, men. Rzym.

130. Lata 103-111, RIC 142, BMC 297.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR [P],
Rv. Jak nr 128, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/78; srebro, 3,2 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

131. Lata 103-111, RIC 147, BMC 358.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Trofeum na palu składające się z tuniki, hełmu, okrągłej i owalnej tarczy; na dole dwa mie
cze, dwa oszczepy i dwie tarcze, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. 
nr inw. MK/N/416/65; srebro, 3,4 g, ó 18 mm, men. Rzym.

132. Lata 103-111, RIC 147, BMC 358.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, [IMP
T] RAIANO AVG GER DAC P M TR R
Rv. Jak nr 131, COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC.
nr inw. MK/N/417/35; srebro, 3,3 g, <J) 19 mm, men. Rzym.



133. Lata 103-111, RIC 204, BMC 233.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P.
Rv. Virtus stojąca w prawo, w stroju wojskowym, noga na hełmie, trzyma włócznię i parazonium, 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI.
nr inw. MK/N/416/104; srebro, 3,6 g, $ 19 mm, men. Rzym.

134. Lata 103-111, RIC 219, BMC 175.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P COS V P P.
Rv. Dak siedzi zwrócony w prawo na tarczy, głowa podparta na dłoni, poniżej zakrzywiony miecz, 
SPQROPTIMO PRINCIPI.
nr inw. MK/N/416/105; srebro, 3,4 g, $ 19 mm, men. Rzym.

135. Lata 112-117, RIC 242, BMC 465.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, [IMP 
TRAIA] NO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P
Rv. Aeternitas w welonie stojąca na wprost, z głową zwróconą w lewo, trzyma głowy Słońca i Księ
życa, S P Q R OPTIMO PRINCIPI, AET - AVG. 
nr inw. MK/N/416/110 srebro, 3,2 g, $ 19 mm, men. Rzym.

136. Lata 112-117, RIC 245, BMC 474.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P.
Rv. Arabia stojąca na wprost, z głową zwróconą w lewo, trzyma gałąź i wiązkę trzcin, u jej stóp 
wielbłąd w lewo, S P Q R OPTIMO PRINCIPI, ARAB ADQ in ex. 
nr inw. MK/N/416/111; srebro, 3,2 g, $ 18 mm, men. Rzym.

137. Lata 112-117, RIC 252, BMC 500.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANVS AVG GER DAC P M TR P COS VI P P.
Rv. Ojciec Trajana siedzący w lewo na kurulnym krześle, trzyma paterę i berło, DIWS PATER 
TRAIAN.
nr inw. MK/N/416/84; srebro, 3,2 g, 0 19 mm, men. Rzym.

138. Lata 112-117, RIC 270, BMC 415.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P R
Rv. Nagi Mars idący w prawo, trzyma włócznię i trofeum, S P Q R OPTIMO PRINCIPI. 
nr inw. MK/N/416/109; srebro, 3,0 g, 0 20 mm, men. Rzym.

139. Lata 112-117, RIC 275, BMC 429.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P.
Rv. Geniusz stojący w lewo, trzyma paterę i kłosy zbóż, S P Q R OPTIMO PRINCIPI. 
nr inw. MK/N/416/106; srebro, 3,4 g, 0 19 mm, men. Rzym.

140. Lata 112-117, RIC 275, BMC 429.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P.
Rv. Jak nr 139, S P Q R OPTIMO PRINCIPI.
nr inw. MK/N/416/107; srebro, 3,2 g, 0 21 mm, men. Rzym.
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141. Lata 112-117, RIC 291, BMC 445.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P.
Rv. Konny posąg Trajana w lewo, trzyma diugą włócznię i miecz, S P Q R OPTIMO PRINCIPI. 
nrinw. MK/N/416/108; srebro, 3,2 g, ę 21 mm, men. Rzym.

142. Lata 114-117, RIC 307, BMC 522.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
[IMP TRAI] ANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P.
Rv. Kolumna Trajana: postać Trajana na kolumnie, dwa orły stojące na bazie kolumny, [COS VI 
Pj P S P Q R.
nr inw. MK/N/417/38; srebro, 3,4 g, <J> 18 mm, men. Rzym.

143. Lata 114-117, RIC 316, BMC 638.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAES NERTRAIAN OPTIM AVG GERM DAC.
Rv. Fortuna siedząca w lewo, trzyma ster i róg obfitości, PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q 
R, FORT RED in ex.
nr inw. MK/N/416/88; srebro, 3,2 g, <)> 19 mm, men. Rzym.

144. Lata 114-117, RIC 331, BMC 616.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAES NERTRAIAN OPTIM AVG GERM DAC.
Rv. Mars idący w prawo, trzyma włócznię i trofeum, PARTHI [CO P M TR] P COS VIP P S P Q 
R.
nr inw. MK/N/416/85; srebro, 3,5 g, <(> 18 mm, men. Rzym.

145. Lata 114-117, RIC 331, BMC 616.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAES NERTRAIAN OPTIM AVG GERM DAC.
Rv. Jak nr 144, PARTHICO P M [TR P] COS VI P P S P Q R. 
nr inw. MK/N/417/36; srebro, 3,4 g, § 20 mm, men. Rzym.

146. Lata 114-117, RIC 332, BMC 626.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
I[MP] CAES NERTRAIAN OPTIM AVG GERM DAC.
Rv. Felicitas stojąca w lewo, trzyma kaduceusz i róg obfitości, PARTHICO [P M TR P C] OS VI P 
PSPQR.
nr inw. MK/N/416/86; srebro, 3,5 g, <(> 19 mm, men. Rzym.
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147. Lata 114-117, RIC 334, BMC 631.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAES NER TRAIAN OPT1M AVG GERM DAC.
Rv. Virtus stojąca w prawo, noga na hełmie, trzyma włócznię i parazonium, PARTHICO IP M 
TRP] COS VI P P SPQR.
nr inw. MK/N/416/87; srebro, 3,4 g, ó 19 mm, men. Rzym.

148. Lata 114-117, RIC 337, BMC 536.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAES NERTRA [IANO] OPTIMO AVG GER DAC.
Rv. Mars idący w prawo, trzyma włócznię i trofeum, P M TR P COS VI P P S P Q R 
nr inw. MK/N/416/100; srebro, 3,6 g, <f> 19 mm, men. Rzym.

149. Lata 114-117, RIC 337, BMC 536.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
[IMP CAES] NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC.
Rv. Jak nr 148, P M TR [P COS VI P] PSPQR.
nr inw. MK/N/416/101; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

150. Lata 114-117, RIC 337, BMC 536.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC.
Rv. Jak nr 148, PMTRPCOSVIPPSPQR
nr inw. MK/N/417/40; srebro, 3,2 g, <j> 19 mm, men. Rzym.

151. Lata 114-117, RIC 347, BMC 549.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC.
Rv. Genius stojący w lewo, trzyma paterę i kłosy zboża, P M TR P COS VI P P S P Q R 
nr inw. MK/N/416/102; srebro, 3,4 g, ó 22 mm, men. Rzym.

152. Lata 114-117, RIC 361, BMC 640.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP [CAES N] ER TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC.
Rv. Providentia stojąca w lewo, trzyma berło, u jej stóp kula, PARTHICO P M TR P COS VI P P 
S P Q R PRO - VID.
nr inw. MK/N/417/37; srebro, 3,3 g, <[> 19 mm, men. Rzym.

Hadrian (117 - 138 r. n.e.)

153. Rok 117, RIC 4b, BMC 9.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
[IMP CA] ES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC.
Rv. Concordia siedząca w lewo na tronie, trzyma paterę, róg obfitości pod tronem, lewa ręka 
spoczywa na statuetce Spes na kolumnie z boku tronu, PAR [THIC DIVI TRA] IAN AVG F P 
M TR P COS P P, CONCORD in ex.
nr inw. MK/N/416/126; srebro, 3,2 g, ó 18 mm, men. Rzym.

154. Rok 117, RIC 21, BMC p.242.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Pax stojąca w lewo, trzyma gałąź i róg obfitości, P M TR P COS DES II, PAX in ex. 
nr inw. MK/N/416/140; srebro, 3,2 g, <> 20 mm, men. Rzym.
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155. Rok 118, RIC 38, BMC 57.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRA1AN HADRIANVS AVG.
Rv. Aeternitas stojąca na wprost, głowa zwrócona w lewo, trzyma głowy Słońca i Księżyca, P M 
TR P COS II, AET - AVG.
nr inw. MK/N/416/127; srebro, 3,5 g, (|> 19 mm, men. Rzym.

156. Rok 118, RIC 39b, BMC 61.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Concordia siedząca w lewo na tronie, trzyma paterę, róg obfitości pod tronem, lewa ręka spo
czywa na statuetce Spes na kolumnie z boku tronu, [P] M TR P COS II, [CON] COR [D] in ex. 
nr inw. MK/N/416/128; srebro, 3,3 g, ę 18 mm, men. Rzym.

157. Rok 118, RIC 39b, BMC 61.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, 
[IMP] CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Jak nr 156, P M TR P COS II, CONCORD in ex. 
nr inw. MK/N/416/129; srebro, 3,2 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

158. Lata 119-122, RIC 67, BMC 112.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Mars idący w prawo, trzyma włócznię i trofeum, P M TR P COS III. 
nr inw. MK/N/416/132; srebro, 3,1 g, ó 19 mm, men. Rzym.

159. Lata 119-122, RIC 80, BMC 154.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Aequitas stojąca w lewo, trzyma wagę i róg obfitości, P M TR P COS III. 
nr inw. MK/N/416/130; srebro, 3,4 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

160. Lata 119-122, RIC 81, BMC 162.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv Aeternitas stojąca na wprost, głowa zwrócona w lewo, trzyma głowy Słońca i Księżyca, P M 
TR P COS III.
nr inw. MK/N/416/131; srebro, 3,2 g, <)> 20 mm, men. Rzym.

161. Lata 119-122, RIC 98, BMC 207.
AV Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Salus siedząca w lewo, karmi z patery węża wijącego się wokół ołtarza, P M TR P COS III. 
nr inw. MK/N/417/46; srebro, 3,7 g, <(i 18 mm, men. Rzym.
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162. Lata 119-122, RIC 101, BMC 212.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR TRAIAN HADRIA- 
NVS AVG.
Rv. Wiktoria w udrapowanej szacie lecąca w prawo, trzyma trofeum, P M TR P COS III. 
nr inw. MK/N/417/48; srebro, 3,3 g, <t> 18 mm, men. Rzym.

163. Lata 119-122, RIC 101, BMC 215.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Jak nr 162, P M TR P COS III.
nr inw. MK/N/417/49; srebro, 3,25 g, ó 19 mm, men. Rzym.

164. Lata 119-122, RIC 112, BMC 247.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Galera z wiosłami i masztem, płynąca w prawo, P M TR P COS III. 
nr inw. MK/N/417/47; srebro, 3,5 g, <> 18 mm, men. Rzym.

165. Lata 119-122, RIC 114, BMC 248.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Aeternitas stojąca na wprost, głowa zwrócona w lewo, trzyma głowy Słońca i Księżyca, P M 
TR P COS III, AET-AVG.
nr inw. MK/N/416/133; srebro, 3,5 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

166. Lata 119-122, RIC 115, BMC 249.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu (IMP 
CAE] SAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Jak nr 165, P M [TR] P COS III, AETER - AVG. 
nr inw. MK/N/416/134; srebro, 3,5 g, <b 19 mm, men. Rzym.

na
167. Lata 119-122, RIC 118, BMC 258.

Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, [IMP 
CAE] SAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Concordia siedząca w lewo na tronie, trzyma paterę, lewa ręka spoczywa na statuetce Spes 
na kolumnie z boku tronu, P M TR P COS III, CONCORD in ex. 
nr inw. MK/N/416/135; srebro, 3,0 g, <[> 19 mm, men. Rzym.

168. Lata 119-122, RIC 121, BMC 268.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Felicitas stojąca w lewo, trzyma kaduceusz i róg obfitości, P M TR P COS III, FEL1C - AVG. 
nr inw. MK/N/416/136; srebro, 3,4 g, ó 19 mm, men. Rzym.

169. Lata 119-122, RIC 127, BMC 284.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Libertas siedząca w lewo na tronie, trzyma gałąź i berło, P M [TR P] COS III, LIB PVB in ex. 
nr inw. MK/N/417/50; srebro, 3,5 g, <j> 18 mm, men. Rzym.
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170. Lata 119-122, R1C 127, BMC 284.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, 
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Jak nr 169, P M TR P COS III, LIB PVB in ex.
nr inw. MK/N/417/51; srebro, 3,35 g, § 19 mm, men. Rzym.

171. Lata 119-122, RIC 137a, BMC 314.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG.
Rv. Salus siedząca w lewo na tronie, karmi z patery węża wijącego się wokół ołtarza, P M TR P 
COS III, SAL AVG in ex.
nr inw. MK/N/416/137; srebro, 3,2 g, <J> 19 mm, men. Rzym.

172. Lata 119-122, RIC 137c, BMC 318.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia i pancerz, IMP CAESAR 
TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Jak nr 171, P M TR P COS III, SAL AVG in ex.
nr inw. MK/N/416/138; srebro, 3,25 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

173. Lata 119-122, RIC 141, BMC 324.
Av Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu IMP 
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG.
Rv. Pietas w welonie stojąca w prawo, z rękami uniesionymi w geście modlitewnym, P M TR P 
COS III, VOT - PVB.
nr inw. MK/N/416/139; srebro, 3,3 g, (j> 19 mm, men. Rzym.

174. Lata 125-128, RIC 160, BMC 356.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Virtus lub Roma stojąca w prawo, noga na hełmie, trzyma włócznię i parazonium, COS III. 
nr inw. MK/N/416/120; srebro, 3,2 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

175. Lata 125-128, RIC 169, BMC 379.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Abundantia stojąca w lewo, noga oparta na modiusie, trzyma sierp i róg obfitości, COS III. 
nr inw. MK/N/416/119; srebro, 3,2 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

176. Lata 125-128, RIC 172, BMC 391.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Concordia siedząca w lewo na tronie, trzyma paterę, lewa ręka spoczywa na statuetce Spes
na kolumnie z boku tronu, COS III.
nr inw. MK/N/416/118; srebro, 3,4 g, 0 19 mm, men. Rzym.

177. Lata 125-128, RIC 173, BMC 396.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Geniusz stojący w lewo, nagi do pasa, trzyma róg obfitości oraz paterę nad ołtarzem, COS III. 
nr inw. MK/N/416/113; srebro, 3,4 g, 0 18 mm, men. Rzym.
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178. Lata 125-128, RJC 173, BMC 400.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, HADRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Jak nr 177, COS III.
nr inw. MK/N/417/43; srebro, 3,4 g, (j> 18 mm, men. Rzym.

179. Lata 125-128, RIC 175, BMC 402.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Iibertas stojąca w lewo, trzyma pileus i berło, COS III. 
nr inw. MK/N/416/116; srebro, 3,4 g, <)> 19 mm, men. Rzym.

180. Lata 125-128, RIC 175, BMC 402.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Jak nr 179, COS III.
nr inw. MK/N/416/115; srebro, 3,4 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

181. Lata 125-128, RIC 181, BMC 417.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Spes idąca w lewo, trzyma kwiat i unosi skraj szaty, COS III. 
nr inw. MK/N/416/117; srebro, 3,4 g, 4> 19 mm, men. Rzym.

182. Lata 125-128, RIC 183, BMC 426.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Wiktoria siedząca w lewo, trzyma wieniec i palmę, COS III. 
nr inw. MK/N/416/114; srebro, 3,4 g, 19 mm, men. Rzym.

183. Lata 132-134, RIC 213, BMC 548.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, draperia na obydwu ramionach, HA
DRIANVS AVGVSTVS.
Rv. Indulgentia siedząca w lewo, trzyma berło i unosi prawą rękę, 1NDVLGENTIA AVG P P, 
COS III in ex.
nr inw. MK/N/416/124; srebro, 3,4 g, 4> 19 mm, men. Rzym.

184. Lata 132-134, RIC 223, BMC 577.
Av. Goła głowa cesarza zwrócona w prawo, draperia na obydwu ramionach, HADRIANVS 
AVGVSTVS.
Rv. Tranquillitas stojąca w lewo, trzyma berło, lewą rękę opiera na kolumnie, TRANQVILLI- 
TAS AVG P P, COS III in ex.
nr inw. MK/N/417/52; srebro, 3,4 g, $ 18 mm, men. Rzym.

185. Lata 134-138, RIC 230, BMC 599.
Av. Gola głowa cesarza zwrócona w prawo, draperia na lewym ramieniu, HADRIANVS AVG COS 
III P P.
Rv. Modius z czterema kłosami zbóż i jedną makówką, ANNONA AVG. 
nr inw. MK/N/417/42; srebro, 3,5 g, 4> 18 mm, men. Rzym.

186. Lata 134-138, RIC 233, BMC 605.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P. 
Rv. Felicitas stojąca w lewo, trzyma kaduceusz i róg obfitości, FELICITAS AVG. 
nr inw. MK/N/416/123; srebro, 3,4 g, <j> 19 mm, men. Rzym.
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187. Lata 134-138, RIC 234, BMC 606.
Av. Gola głowa cesarza zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv. Felicitas stojąca w lewo, trzyma kaduceusz i gałąź, FELICITAS AVG. 
nr inw. MK/N/416/121; srebro, 3,5 g, <J> 17 mm, men. Rzym.

188. Lata 134-138, RIC 234, BMC 606.
Av. Goła głowa cesarza zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv. Jak nr 187, FELICITAS AVG.
nr inw. MK/N/416/122; srebro, 3,4 g, <j) 17 mm, men. Rzym.

189. Lata 134-138, RIC 235, BMC 612.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv. Felicitas siedząca w lewo, trzyma uskrzydlony kaduceusz i róg obfitości, FELICITAS AVG. 
nr inw. MK/N/417/45; srebro, 3,45 g, <|> 19 mm, men. Rzym.

190. Lata 134-138, RIC 266, BMC 711.
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym zwrócone w prawo, draperia na lewym ramieniu, HA
DRIANVS AVG COS III PP.
Rv. Romulus z gołą głową, w stroju wojskowym, idący w prawo, trzyma włócznię i trofeum, RO- 
MVLO CONDITORI.
nr inw. MK/N/416/141; srebro, 3,3 g, (j) 19 mm, men. Rzym.

191. Lata 134-138, RIC 268, BMC 726.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv. Salus stojąca w lewo, trzyma berło oraz paterę nad ołtarzem, SALVS AVG. 
nr inw. MK/N/416/144; srebro, 3,3 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

192. Lata 134-138, RIC 268, BMC 721.
Av. Goła głowa cesarza zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv.Jaknr 191, SALVS AVG.
nr inw. MK/N/416/143; srebro, 3,25 g, <j> 18 mm, men. Rzym.

193. Lata 134-138, RIC 270, BMC 728.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, HADRIANVS ÄVG COS III P P.
Rv. Salus siedząca w lewo, trzyma paterę nad ołtarzem, SALVS AVG. 
nr inw. MK/N/416/142; srebro, 3,7 g, <j> 17 mm, men. Rzym.

194. Lata 134-138, RIC 282, BMC 757.
Av. Goła głowa cesarza zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv. Wiktoria idąca w prawo, poprawia szatę, trzyma gałąź skierowaną w dół, VICTORIA AVG. 
nr inw. MK/N/417/53; srebro, 3,2 g, <J> 18 mm, men. Rzym.

195. Lata 134-138, RIC 301, BMC 834.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv. Azja stojąca w lewo, noga oparta na dziobie okrętu, trzyma hak i ster, ASIA 
nr inw. MK/N/416/112; srebro, 3,2 g, § 19 mm, men. Rzym.

196. Lata 134-138, RIC 307, BMC 850.
Av. Goła głowa cesarza zwrócona w prawo, HADRIANVS AVG COS III P P.
Rv. Italia stojąca w lewo, trzyma berło i róg obfitości, ITALIA 
nr inw. MK/N/416/125; srebro, 3,2 g, <]) 19 mm, men. Rzym.
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197. Lata 128-132, RIC 355, BMC 510.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, HADRIANVS AVGVSTVS P P.
Rv. Gwiazda w półksiężycu, COS III.
nr inw. MK/N/416/44; srebro, 3,2 g, $ 19 mm, men. Rzym.

(L. Eliusz Cezar)

198. Rok 137, RIC 434, BMC 977.
Av. Goła głowa L Eliusza zwrócona w prawo, L AELTVS CAESAR.
Rv. Salus stojąca w lewo, trzyma berło, karmi z patery węża wijącego się wokół ołtarza, TR POT 
COS II.
nr inw. MK/N/416/147; srebro, 3,3 g, ę 18 mm, men. Rzym.

(Sabina)

199. Lata 134-138, RIC 391, BMC 932.
Av. Popiersie Sabiny w diademie zwrócone w prawo, SABINA AVGVSTA 
Rv. Concordia siedząca w lewo, trzyma paterę i berło, CONCORDIA AVG. 
nr inw. MK/N/416/145; srebro, 3,6 g, ę 18 mm, men. Rzym.

200. Lata 134-138, RIC 395a, BMC 940.
Av. Popiersie Sabiny w diademie zwrócone w prawo, SABINA AVGVSTA 
Rv. Junona stojąca w lewo w welonie, trzyma paterę i berło, IVNONI REGINAE. 
nr inw. MK/N/416/146; srebro, 3,2 g, <j> 17 mm, men. Rzym.

Antonin Pius (138-161 r. n.e.)

201. Rok 139, RIC 35, BMC 76.
Av. Goła głowa cesarza zwrócona w prawo, IMP T AEL CAES HADR ANTONINVS.
Rv. Pax stojąca w lewo, trzyma gałąź i róg obfitości, AVG PIVS P M TR P COS II P R 
nr inw. MK/N/416/148; srebro, 3,4 g, ę 19 mm, men. Rzym.

202. Lata 140-143, RIC 69, BMC 204.
Av. Goła głowa cesarza zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III.
Rv. Geniusz Senatu st

203. Lata 140-143, RIC 70, BMC 209.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
COS III.
Rv. Geniusz Rzymskiego Narodu, półnagi, stojący na wprost, trzyma berło i róg obfitości, GE- 
NIVS POP ROMANI.
nr inw. MK/N/416/151; srebro, 3,2 g, ę 19 mm, men. Rzym.
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204. Lata 140-143, RIC 73, BMC 214.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
COS III.
Rv. Italia siedząca w lewo na kuli (ziemskiej), trzyma róg obfitości i berło, ITALIA, 
nr inw. MK/N/416/152; srebro, 3,5 g, <(> 17 mm, men. Rzym.

205. Lata 140-143, RIC 80a, BMC 225.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
COS III.
Rv. Uskrzydlony piorun, PROVIDENTIAE DEORVM. 
nr inw. MK/N/417/55; srebro, 3,4 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

206. Lata 145-161, RIC 154, BMC 563.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P.
Rv. Virtus w stroju wojskowym stojąca w lewo, trzyma włócznię i parazonium, TR POT COS
1111.
nr inw. MK/N/417/56; srebro, 3,4 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

207. Lata 145-161, RIC 156, BMC 574.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P.
Rv. Liberalitas stojąca w lewo, trzyma sztandar i róg obfitości, TR POT COS [IIII], LIB IIII in 
ex.
nr inw. MK/N/416/153; srebro, 3,5 g, <)> 18 mm, men. Rzym.

208. Lata 145-161, RIC 156, BMC 574.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P.
Rv. Jak nr 207, [TR POT] COS IIII, LIB IIII in ex.
nr inw. MK/N/417/57; srebro, 3,5 g, <)> 17 mm, men. Rzym.

209. Lata 149-150, RIC 183, BMC 675.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
XII.
Rv. Cesarz stojący w lewo, trzyma zwój pergaminu, z patery składa ofiarę na ołtarzu, COS IIII. 
nr inw. MK/N/417/54; srebro, 3,4 g, ę 19 mm, men. Rzym.



210. Lata 150-151, RIC 196, BMC 717.
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym zwrócona w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
XI1I1.
Rv. Nagi Geniusz (Bonus Eventus) stojący w lewo, trzyma paterę i dwa kłosy, COS 1III. 
nr inw. MK/N/416/149; srebro, 3,2 g, <\> 18 mm, men. Rzym.

(Faustyna Starsza)

211. Lata 141-161, RIC 358, BMC 389.
Av. Popiersie Faustyny zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, DIVA FAVSTINA 
Rv. Ceres w welonie stojąca w prawo, trzyma berło i kłosy zbóż, AVGVSTA. 
nr inw. MK/N/416/154; srebro, 3,7 g, ó 18 mm, men. Rzym.

212. Lata 141-161, RIC 362, BMC 421.
Av. Popiersie Faustyny zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, DIVA [FAVSTINA]. 
Rv. Ceres stojąca w lewo, trzyma pochodnię i unosi skraj szaty, AVGVSTA. 
nr inw. MK/N/416/155; srebro, 3,3 g, <|> 18 mm, men. Rzym.

(Marek Aureliusz Cezar)

213. Rok 144 (?), RIC 426, BMC 509.
Av. Goła głowa Marka Aureliusza zwrócona w prawo, AVRELIVS CAESAR AVG [Pil F],
Rv. Honos stojący w lewo, trzyma gałąź i róg obfitości, COS [D] ES II. 
nr inw. MK/N/417/58; srebro, 3,5 g, ó 18 mm, men. Rzym.

214. Lata 146-147, RIC 436, BMC p.88.
Av. Goła głowa Marka Aureliusza zwrócona w prawo, AVRELIVS CAESAR AVG PH F.
Rv. Fides stojąca w prawo, trzyma dwa kłosy i kosz z owocami, TR POT COS II. 
nr inw. MK/N/417/59; srebro, 3,5 g, ó 18 mm, men Rzym.

(Faustyna Młodsza)

215. Lata 154-156, RIC 497, BMC 1106.
Av. Popiersie Faustyny Młodszej zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, FAVSTI
NA AVGVSTA.
Rv. Spes stojąca na wprost, głowa zwrócona w lewo, trzyma kwiat i skraj szaty, AVGVSTI Pil FIL 
nr inw. MK/N/417/60; srebro, 3,7 g, <t> 18 mm, men. Rzym.
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Marek Aureliusz (161-180 r.n.e.)

(Lucilla)

216. Lata 164-169, RIC 788, BMC 325.
Av. Popiersie Lucilli zwrócone w prawo, draperia na obydwu ramionach, LVCILLAE AVG 
ANTO [N1NI AVG F],
Rv. Westa w welonie stojąca w lewo, trzyma tarczę i składa ofiarę nad płonącym ołtarzem, 
VESTA.
nr inw. MK/N/417/61; srebro, 3,2 g, ij> 18 mm, men. Rzym.

Zusammenfassung

Ein Fundschatz römischer Denare aus dem I—II Jahrhundert unserer Ära aus Żulice, Woiwod- 
j Schaft Zamość, im Bezirksmuseum Koszalin.

Gleich nach dem Jahr 1970 hat Bronislaw Seń, ein Bauer aus Żulice zufällig während der Erdar- 
I beiten einen Schatz römischer Denare aus dem I—II Jh. u. Ä. entdeckt Der Schatz befand sich in einem 
I Gefäss, das bei der Herausnahme aus der Erde zerstört wurde. Im Jahre 1973 hat B. Seń 161 Denare 

aus dem Schatz an das Museum in Zamość überwiesen. Diese Exponate betreffen folgende Kaiser: 
I Neron - 1, Vitellius - 4, Vespasianus - 31, Titus - 1, Domizianus - 16, Nerva - 5, Trajanus - 50, 
I Hadrianus - 44, Antonius Pius - 9.

Im Jahre 1973 hat sich im Bezirksmuseum Koszalin Stanislaw Seń aus Jawory, Kr. Bytów, Woiwod- 
I Schaft Koszalin, gemeldet und bot den Verkauf der römischen Denare an, die aus dem vorgefunde- 
i nen Schatz aus Żulice stammtem. St Steń aus Jawory ist Bruder von B. Seń und beide haben den 

Schatz unter sich verteilt Auf dieser Weise gelangte der zweite Teil des Schatzes an das Bezirksmu
seum, enthaltend die Denare folgender Kaiser: Neron - 1, Galba - 2, Vitellius - 5, Vespasianus - 43, 

I Titus - 10, Domizianus - 25, Nerva - 6, Trajanus - 60 (darin eine Drachme), Hadrianus - 48, Anto
nius Pius - 15, Mark Aurelius - 1. Insgesamt enthält der kösliner Teil des Schatzes 216 Denare.

Der Fundschatz aus Żulice stammt aus der frührömischer Kaiserzeit. Insgesamt sind in den Mu
seen Zamość und Koszalin 377 Münzen vorhanden. Die frühesten Denare stammen aus der Zeit der 
Neronregierung (Jahre 54-68), sie sind jedoch durch 2 Münzen vertreten, ähnlich wie die Denare 
von Galba (Jahre 68-69) und von Vitellius Oahr 69) - 9 Münzen. Den Kern des Münzschatzes bil
den die Denare seit Regierung von Vespasianus (J- 69-79) - 74 Münzen, über Titus (J- 79-81) - 11, 
Domizianus 0- 81-96) - 41, Nerva (J. 96-98) - 11, Trajanus (J. 98-117) - 110, Hadrianus (J- 117- 
138) - 92, Antonius Pius (J- 139-161) - 24. Die späteste Münze der Sammlung ist ein Denar von 
Lucilla aus der Regierungszeit von Mark Aurelius (J. 161-180), datiert in die Jahre 164-169. Es 
besteht jedoch der Verdacht, dass diese Münze nicht aus dem Fundschatz in Żulice stammt, son
dern sie wurde zufällig in die Sammlung schon nach dem Fund eingemischt. In diesem Falle müs
ste man als letzte Münze des Schatzes den Denar von Faustine der Jüngsten aus den Jahren 145- 
161 während der Regierung von Antonius Pius annehmen. Die Denare, mit Ausnahme einer Drah- 
me stammend aus Lyzien, wurden in der Zentralen Münzstätte in Rom geprägt.

Der Erhaltungszustand der Münzen ist gut, was suggeriert, dass ihre Versteckung in der Erde in 
der 2. Hälfte des II Jahrhunderts u. Ä. stattgefunden hat. Als angebliche Ursache der Thesaurie
rung könnte die Expansion von Goten und Gepiden nach dem Süden am Ausgang des II Jahrhun
derts sein.

Übersetzung: B. Frankiewicz
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KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

Urszula Dalska-Sienkiewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM OKRĘGOWEGO 
W KOSZALINIE W LATACH 1995-1996

Sprawy organizacyjne

W Muzeum Okręgowym w Koszalinie, w latach 1995-1996, w związku z przygotowywaną nową, 
stalą wystawą archeologiczną, kontynuowano prace związane z montażem wyposażenia ekspozycyj
nego w budynku przy ul. Piłsudskiego. Tam też zmieniono system ogrzewania z węglowego na gazo
we oraz wyremontowano pomieszczenia piwniczno-magazynowe. W gmachu przy ul. Młyńskiej wyko
nano prace przy zabezpieczaniu sal ekspozycyjnych, remontując część parkietów, ścian, stropów w 
ramach tzw. odgrzybiania. W chałupie z zabytkowej zagrody rybackiej zakończono remont po pożarze 
i w 1996 r. rozpoczęto przygotowania do wznowienia ekspozycji etnograficznej.

W październiku 1996 r. odeszła na emeryturę mgr Romualda Lachowicz, a Dział Biblioteki i Wy- 
I dawnictw przejęła mgr Urszula Dalska-Sienkiewicz.

Gromadzenie zbiorów

W latach sprawozdawczych stan zbiorów muzealnych powiększył się ogółem o 1.030 eksponatów, 
i w tym z zakresu sztuki o 6, archeologii o 793, etnografii o 4, historii o 390, numizmatyki o 54. Podkre- 
i ślić trzeba, że zakupiono tylko 7 obiektów, pozostałe to dary i zabytki pozyskane z wykopalisk. Zaku

py nowych eksponatów są znikome z powodu ograniczonych funduszy. Pozyskiwane zabytki na bieżą- 
j co konserwuje się i opracowuje naukowo. Część z nich eksponowana jest na wystawach czasowych i 

stałych.
Zbiory biblioteki na koniec 1996 r. wynoszą: wydawnictwa własne - 8.641; czasopisma - 4.031, 

starodruki - 9, druki A - 1.590 numerów inwentarzowych. Ilość zakupów bibliotecznych zmniejsza 
się, a większość nowości uzyskano w drodze wymiany za „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”. W latach 
1995-1996 ukazał się ich kolejny 20 tom.

Prace naukowo-badawcze

W Dziale Archeologicznym badania prowadzono z funduszy własnych muzeum i środków pozy
skanych z zewnątrz. Do najistotniejszych w 1995 r. należały badania wykopaliskowe na cmentarzysku 
kurhanowym w Nowym Łowiczu, przy kościele zamkowym w Koszalinie i pocysterskim w Bukowie 
Morskim, badania ratownicze na osadzie neolitycznej na terenie polderu w Nowym Chwalimie, bada
nia ratowniczo-konserwatorskie na terenie Karlina, penetracja archeologiczna wykopów przemysłowych 
na terenie starego miasta w Koszalinie, badania penetracyjne trzech stanowiskach z okresu wpływów 
rzymskich (Kawcze, Swolowo, Żabno), trzech stanowisk w Starym Groniwie oraz cmentarzysk kultu
ry pomorskiej (Garsk, Olszanowo), badania penetracyjno-rozpoznawcze w gm. Białogard, terenowo- 
powierzchniowe w gm. Darłowo, penetracyjno-rozpoznawcze XV1I-XIX w. cmentarzy wiejskich w gm. 
Połczyn Zdrój, Barwice i Czaplinek oraz badania poszukiwawcze, a także wizytacje konserwatorskie i 
badania powierzchniowe w ramach AZP. W następnym, 1996 r. kontynuowano badania w Nowym Ło
wiczu, w Wąsoszu gm. Zlotów, w Koszalinie - Dzierżęcinie i Bukowie Morskim. Prowadzono również 
badania rozpoznawcze w Kawim Łęgu w Koszalinie, ratownicze na terenie Koszalina, Połczyna Zdro
ju, Szczecinka, Nowego Chwalimia i Białogardu. Nadzorowano wykopy przy cerkwi prawosławnej w 
Koszalinie. Współpracowano przy wizytacjach archeologicznych i architektonicznych prowadzonych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie. W dalszym ciągu uczestniczono w po
wierzchniowych badaniach w ramach AZP.
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W Dziale Etnograficznym, w omawianych latach założono archiwum ikonograficzne, tyczące stro
ju jamneńskiego oraz opracowano codzienny i weselny jamneński strój kobiecy i męski. Prowadzono 
również badania ankietowe na temat ginących zawodów oraz zajęto się badaniami archiwalnymi i bi
bliograficznymi kultury jamneńskiej, konsultując się z Pommersche Landsmannschaft w Lübeck-Tra
vemünde.

Dział Sztuki Dawnej kontynuował prace katalogowe do opracowań „Palace i dwory województwa 
koszalińskiego”, „Dawny rnlyn miejski w Koszalinie” oraz prowadził wstępne prace katalogowe do 
opracowań „Góra Chełmska w Koszalinie” i Joachim Utech - życie i twórczość”. W roku 1996 zbiera
no materiały ikonograficzne i historyczne, tyczące sztuki regionu.

Dział Sztuki Współczesnej zajął się opracowaniem kart muzealnych oraz kart dokumentacji ple
nerów osieckich.

W Gabinecie Medali i Numizmatów skoncentrowano się na pracach związanych z Katalogiem 
Muzealiów Numizmatycznych.

Dział Historii Miasta i Pomorza skupił się na badaniach archiwalnych związanych z działalnością 
Schwederów w Koszalinie oraz tyczących fabryki papieru i działalności gospodarczej z przeszłości 
Koszalina.

Publikacje

W roku 1996 ukazał się 20 tom „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych”, którego większość została 
rozprowadzona zgodnie z rozdzielnikiem, w drodze wymiany międzyinstytucjonalnej.

W okresie sprawozdawczym Dział Archeologiczny przygotował wiele publikacji, które ukazały się 
w: „Materiałach Zachodniopomorskich”, „Informatorze Archeologicznym”, „Roczniku Koszalińskim”, 
„Drawskich Zeszytach Muzealnych”, „Pomerania Antiqua” i „Muzealnictwie”. Z ważniejszych artyku
łów można wymienić:

K. Hahula - „Znaleziska archeologiczne z okresu rzymskiego w Swolowie woj. słupskie;
K. Hahula - „Badania archeologiczne na cmentarzysku kurhanowym w Nowym Łowiczu w 1995 

r.”;
K. Hahula - „Badania na cmentarzysku w Nowym Łowiczu 1 1996 r.”;
J. Ilkiewicz - „Narzędzia rogowe i kościane ze stanowiska osadniczego nr 9 Dąbkach”;
J. Ilkieiwcz - „Badania wykopaliskowe na osadzie wielokulturowej na stanowisku 7 w Koszalinie - 

Dzierżęcinie w 1996 r.”;
H. Janocha - „Średniowieczna mennica fałszerska na zamku w Starym Drawsku”;
H. Janocha - „Badania archeologiczne - architektoniczne przy kościele zamkowym w Koszalinie”;
I. Skrzypek - „Materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z woj. koszalińskiego”;
I. Srzypek - „Dzieje Muzeum w Białogardzie”;
I. Skrzypek - „Niepublikowane materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pojezierza Krajeńskie

go”.
W Dziale Etnograficznym wydano informator polsko-niemiecki o zespole folklorystycznym „Kali

na” z Dobrzycy oraz opracowano artykuł do „Ludu” o działalności koszalińskiego oddziału PTL za lata 
1970-1995.

Dział Sztuki Dawnej przygotował i wydał kolejne zeszyty albumowe z serii historycznej Towarzy
stwa Przyjaciół Koszalina; „Polanów w starych fotografiach” i .Jamno - ilustracje z przeszłości”. K 
Rypniewska nadzorowała całość prac i wykonała redakcję techniczną pracy zbiorowej pt.: „Świdwin 
1296-1996. Studia z dziejów miasta”.

W Gabinecie Medali i Numizmatów opracowano informator do wystawy „Katyń w hołdzie ofiarom 
zbrodni”, a B. Mielniczuk i B. Miłosz opublikowali w 20 tomie „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych” 
artykuł pL: „Skarb monet z XVI/XVII wieku znaleziony w Drawsku Pomorskim w woj. koszalińskim w 
roku 1979”.

Prócz artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych muzealnicy publikowali w miejsco
wej prasie.
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Wystawiennictwo i działalność oświatowa

W budynku przy ul. Piłsudskiego przygotowywano stałą wystawę archeologiczną pt: „Pradzieje 
Pomorza Środkowego”, która otwarta zostanie w czasie obchodów jubileuszowych muzeum. W tym 
samym miejscu w 1995 r. otwarto stalą ekspozycję „Koszalin - dzieje miasta” i czasową „Ziemia ko
szalińska w plastyce współczesnej”. W tym samym roku zorganizowano kilka wystaw czasowych w 
gmachu przy ul. Młyńskiej „Szli na zachód...”, „Katyń w hołdzie ofiarom zbrodni”, „Współczesna rzeź
ba regionalna”, „Tadeusz Kantor - fantomy realności”, „In Memoriam”, a w zagrodzie rybackiej: „Kul
tura wsi pomorskiej w dawnej fotografii”.

W roku następnym kontynuowano aranżację stałej wystawy archeologicznej, a także rozpoczęto 
przygotowywanie stałej ekspozycji etnograficznej w odrestaurowanej zagrodzie rybackiej. Przygoto
wano osiem wystaw czasowych: ,Jak wieś ubierała się w niedzielę i święta”, „Palmy, pisanki wielka
nocne” - plon konkursu z okazji świąt wielkanocnych, Jeder meter für die Kunst” - Gerarda Bluma, 
„Rękodzieło ludowe i nieprofesjonalna twórczość plastyczna woj. koszalińskiego” - wystawa pokon
kursowa, „Świdwin w starej fotografii” Bolesława Holinko, „Powstanie warszawskie” - fotogramy wy
konane przez uczestników powstania, „Katyń - Charków. Ziemia oskarża” (wystawa prezentowała przed
mioty wydobyte z ekshumacji pomordowanych Polaków na terenie ZSRR) oraz „Z rodzinnego albu
mu”.

Poza terenem muzeum zorganizowano w 1995 r. pięć wystaw czasowych: „Solidarność”, „Polanów 
wczoraj”, „Tkanina i obraz”, wystawa wielkanocna i twórczości pamiątkarskiej oraz „Rzemiosło pomor
skie”.

Muzeum prowadziło działalność oświatową dla młodzieży (lekcje muzealne, przygotowanie mło
dzieży do Olimpiady Artystycznej) i wojska oraz zorganizowano 12 warsztatów artystycznych w ra
mach INSEA (Dział Sztuki Współczesnej).

Kontakty krajowe z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie, PAN, muzeami oraz zagraniczne z 
Hanowerem, Muzeum Regionalnym w Neubrandenburgu pozwalają na pogłębienie wiadomości i wy
mianę doświadczeń

Konserwacja zabytków

Zespól Pracowni Konserwatorskiej w latach 1995-1996 wykonał prace renowacyjno-konserwator- 
skie 925 obiektów. Zespól uczestniczy! również w pracach przy organizowaniu wystaw oraz podjął się 
naprawy futryny do drzwi i rekonstrukcji skrzydeł okiennych po pożarze chałupy rybackiej a także 
renowacji płotu. Pracownia fotograficzna dokumentowała zabiegi konserwatorskie oraz rejestrowała 
obiekty zabytkowe poszczególnych działów. Wykonywano także fotografie związane z wystawami i 
wydawnictwami (negatywy czarno-białe 24 x 36, negatywy czarno-białe 6x6, negatywy barwne, slaj
dy, zdjęcia barwne).
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KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

Janina Cydzik-Brzezińska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM 
POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU W LATACH 1995-1996.

W latach 1995-1996 w Muzeum Pomorza Środkowego ważnymi wydarzeniami były dwie sesje 
naukowe, kilkanaście wystaw czasowych, a przede wszystkim postawienie spichlerza Richtera z 1780 
r. na Rynku Rybackim przy finansowym wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej.

Wystawy czasowe

1995

1. „Sztuka i kultura ludów Afryki, Ameryki Południowej, Indonezji i Papui - Nowej Gwinei” ze zbio
rów Muzeum Misyjnego o.o. Werbistów z Pieniężna (26II—4 V). Eksponowano 210 obiektów sztuki 
egzotycznej, a wystawę uzupełniały fotografie.
Autorzy: Marzenna Mazur, Tomasz Siemiński.

2. „Kultura wsi pomorskiej na dawnej fotografii” (11 V-11 VI). Ze zbioru dawnych fotografii Działu 
Etnogarficznego MPŚ (1506 szt.) wyeksponowano 110 szt.
Autorzy: Hugona Wójcikowa, Edward Wójtowicz.

3. „Malarstwo batalistyczne XVII-XIX wieku” ze zbiorów muzeów polskich (22 VI-25 IX). Ekspono
wano 50 obrazów wybitnych batalistów, m.in. M. Gierymskiego, J. Kossaka i J. Suchodolskiego. 
Autorka: Janina Cydzik-Brzezińska.

4. „Pokonkursowa wystawa XIX Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzie
ży” (30 IX-15 X) zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

5. „Mirosław Piotrowski - grafika i rysunek” (21X-26 XI). Eksponowano 86 grafik i 15 rysunków ze 
zbiorów artysty i kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu.

6. „Przybieżeli do Betlejem” (10 XII1995-111996). Pokazano 54 autentyczne stroje regionalne, w znacz
nej mierze pochodzące z pol. XIX wieku, ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w 
Warszawie.
Autorzy: Hugona Wójcikowa, Jadwiga Koszutska.

1996

1. „Otto Priebe (1886-1945). Wystawa monograficzna w 110 rocznicę urodzin” (15 VI-31 VIII). Eks
pozycja twórczości Otto Priebego była pierwszą monograficzną wystawa, na której pokazano wszyst
kie znane prace pomorskiego artysty, dokumentalisty dawnego Słupska. Obrazy pochodziły z insty
tucji i osób prywatnych z Polski i Niemiec.
Autorka: Alicja Konarska.

2. Trzy wystawy towarzyszyły XXX Festiwalowi Pianistyki Polskiej, którego koncerty odbywają się w 
Zamku Książąt Pomorskich (6-30 IX).
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a) „Europejskiej instrumentarium profesjonalne XVIII-XX w”. Instrumenty pochodziły przede wszyst
kim z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, a obrazy towarzyszące wystawie ze zbio
rów Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie i MPS.
Autorka: Janina Cydzik-Brzezińska.

b) „Plakaty i medale Festiwali Pianistyki Polskiej w Słupsku”. Eksponaty pochodziły ze zbiorów Słup
skiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i MPŚ. 
Autorzy: Tadeusz Somionka, Janina Cydzik-Brzezińska.

c) „Tematy muzyczne w filatelistyce” ze zbiorów słupskich filatelistów.

3. „Współczesna sztuka ludowa i amatorska Pomorza Środkowego” (19 X-30 XI). Wystawa ta była plo
nem XI Konkursu Sztuki i Rękodzieła Ludowego oraz Plastyki Amatorskiej Pomorza Środkowego 
ogłoszonego pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki a zorganizowanego przez Dział Etno
graficzny MPŚ (Hugona Ostrowska-Wójcik). Ogółem na konkurs wpłynęło 629 prac 90 autorów. Na 
wystawę zakwalifikowano 578 prac 76 autorów różnych dziedzin twórczości.

4. „Współczesny plakat japoński ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu” (14 XII—23 II). Na 
wystawie zgromadzono 122 prace z liczącej kilkaset obiektów kolekcji.
Autor: Zdzisław Schubert (Muzeum Narodowe w Poznaniu).

Skansen Słowiński w Klukach 

1995

1. „Motywy przyrodnicze w twórczości nieprofesjonalnej Pomorza Środkowego” ze zbiorów MPŚ (1 
V-15 VI).
Autor: Henryk Soja.

1996

1. „Współczesna sztuka ludowa Kaszub” (4 V-15 VI).

2. „Współczesna rzeźba i malarstwo na szkle” ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Byto- 
wie.
Autor: Janusz Kopydłowski.

3. „Panie, to się ma ku wieczorowi” - wystawa monograficzna Józefa Chełmowskiego, jednego z naj
wybitniejszych twórców ludowych Kaszub, malarza i rzeźbiarza (23 VI-15 IX) ze zbiorów Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie.
Autorka: Violetta Tkacz.

Wystawy ze zbiorów MPŚ poza Słupskiem

1995

- „Kultura wsi pomorskiej na dawnej fotografii” (w Skansenie Słowińskim w Klukach i Muzeum Okrę
gowym w Koszalinie).

- „Nestorzy sztuki ludowej na Pomorzu Środkowym” (w Muzeum Okręgowym w Pile).
- „Srebra XIX i XX w”..(w Muzeum Regionalnym w Człuchowie).
- „Współczesne malarstwo polskie” (w KMPiK w Słupsku).
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1996

- „Wyroby konwisarskie” (w Muzeum Regionalnym w Człuchowie).
- „Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Porträts” - Muzeum Historii Miasta w Lipsku. Wystawa była jedną z 

imprez towarzyszących Międzynarodowym Targom Książki, w których wzięło udział ok. 1600 wy
stawców z 26 krajów.

- „Malarstwo polskie lat 1918-1939” (w Muzeum Regionalnym w Człuchowie).
- „Rysunki Stanisława Ignacego Witkiewicza” (w Muzeum Regionalnym w Człuchowie).

Sesje naukowe

1995

W dniach 29-31 maja zorganizowano sympozjum „Pomorze - trudna Ojczyzna? Kształtowanie się 
nowej tożsamości w latach 1945-1995” pod kier. prof. dra. hab. Andrzeja Saksona z Instytutu Zachod
niego w Poznaniu. Przygotowano je z okazji 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej i powrotu 
Pomorza do Polski. Miało ono charakter interdyscyplinarny i wzięli w niej udział naukowcy zajmujący 
się tą tematyką. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele mniejszości narodowych, organizacji 
ludności przesiedleńczej, mieszkańcy regionu. Wydano drukiem materiały z sesji. Sesję zgłoszono na 
konkurs „Najciekawsze wydarzenie muzealne roku”. Sympozjum wraz z towarzyszącą wystawą „Wieś 
pomorska na starej fotografii” otrzymało na ww. konkursie wyróżnienie.

1996

W dniach 24-27 czerwca odbyła się w Ustce, Słupsku i Bytowie IV Konferencja Kaszubko-Słowiń- 
ska. Patronat nad konferencją objął wojewoda słupski Kazimierz Kleina, kierownictwo naukowe - prof, 
dr hab. Hieronim Rybicki z WSP w Słupsku. W stosunku do poprzednich konferencji znacznie posze
rzono tematykę przeszłości i teraźniejszości całej ludności kaszubskiej Pomorza Zachodniego. Głów
ne wątki tematyczne objęły:

- historię do XIX w. (Danuta Pondowska, Barbara Popilas-Szultka, Zygmunt Szultka),
- historię po 1945 r. (Zenon Romanow, Andrzej Sakson, Hieronim Rybicki, Zdzisław Machura,
-językoznawstwo (Tadeusz Lewaszkiewicz, Witold Mańczak, MariaTrawińska),
-etnografię (Wojciech Łysiak, Magdalena Bonowska), zabytki architektoniczne, osadnictwo (Ali

cja Gerlach-Jósewicz, Tadeusz Sadkowski, Elżbieta Szalewska).
Referaty (15) i dyskusje wniosły wiele nowych elementów do badania historii i współczesności tej 

grupy. Materiały z sesji zostały wydane drukiem w styczniu 1997 r.

Wydawnictwa

1995

1. Katalogi związane z wystawami czasowymi
- „Kultura wsi pomorskiej na dawnej fotografii”,
- „Malarstwo batalistyczne XVIII- XIX wieku”.
2. Inne
- „Muzeum Wsi Słowińskiej” - składanka w języku polskim, niemieckim i angielskim.

1996

1. Materiały z sesji „Pomorze - trudna ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości w latach 1945- 
1995” pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Saksona, Poznań 1996.
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2. Katalog (polsko-niemiecki), plakat i pocztówki wystawy „Otto Priebe”.
3. „Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z 

okazji 55. rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, 16-18 września 1994)” red. prof, 
dr hab. Janusz Degler, Wrocław 1996.

4. Beata Zgodzińska-Wojciechowska, Anna Żakiewicz „Witkacy. Kolekcja dzieł Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”, Warszawa 1996.

5. Pocztówki „Muzeum Wsi Słowiańskiej”.

Gromadzenie zbiorów

W latach 1995-1996 zbiory MPŚ powiększyły się łącznie o 465 obiektów, w tym:
- z zakresu sztuki dawnej -128 zabytków (najciekawsze to: obiekty związane z historią Słupska - gra

fiki, akwarele, fotografie, porcelana, a ponadto czternastowieczne denary pomorskie i wilkom cyno
wy z 1771 r.),

- zbiory sztuki współczesnej poszerzyły się o 15 prac (m.in. 2 rysunki S. I. Witkiewicza, autoportret 
H. Rudzkiej-Cybisowej, akwarele R. Malczewskiego, rysunek W. Gersona),

- kolekcję etnograficzną wzbogaciły 147 obiekty, w większości dzieła współczesnej sztuki ludowej,
- w bibliotece przybyło 279 woluminów,
- Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach poszerzyło swe zbiory o 44 eksponaty, głównie dawne meble 

słowiańskie.

Działalność oświatowa i popularyzatorska

1. Na ekspozycjach muzealnych i w oparciu o zbiory odbyło się ok. 80 lekcji muzealnych.
2. Zorganizowano konkursy „Na najładniejszy podłaźnik, stroik i ozdobę choinkową”, których rozstrzy

gnięcie nastąpiło na balach dla dzieci.
3. Z okazji Dnia Dziecka dzieci uczestniczyły w imprezie pt. „Niedziela w muzeum” w Słupsku i w 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
4. Dwoje słupskich uczniów otrzymało w 1996 r. nagrody w ogólnopolskim konkursie „Moja przygoda 

w muzeum”.
5. Młodzież szkół średnich uczestniczyła w spotkaniach młodzieżowego koła Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum.
6. W salach muzealnych odbyło się wiele koncertów muzyki kameralnej organizowanych przez Słup

skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Muzeum Pomorza Środkowego.
7. W 1996 r. Dział Etnograficzny i Muzeum Wsi Słowińskiej, przy pomocy MKiS, zorganizowały - w 

ramach programu „Ochrona ginących zawodów” - warsztaty artystyczne obejmujące kurs haftu 
kaszubskiego i koronek frywolitowych, kursy plecionkarskie i garncarskie.

Pracownie Konserwacji Zabytków

W pracowniach przeprowadzono konserwację wielu obrazów, grafik, monet i medali, poddano no
wej, bezpieczniejszej oprawie część portretów S. I. Witkiewicza.

W1995 r. zakończono konserwację ołtarza głównego z kościoła Św. Jacka w Słupsku. Praca ta zdo
była I miejsce w pierwszym konkursie ogłoszonym przez wojewodę słupskiego na „Wydarzenie arty
styczne 1995 roku”.

Skansen Słowiński w Klukach (od IX 1995 - Muzeum Wsi Słowińskiej)

1. Od 1995 r. organizuje się imprezę folklorystyczną „Czarne wesele”, na której prezentuje się trady
cyjne techniki pracy i zajęcia mieszkańców wsi słowińskiej, np. kopanie torfu, wypiek chleba w pie
cu chlebowym.
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2. Ciągłej konserwacji i pracom remontowym poddaje się zabytkowe budynki znajdujące się na tere
nie skansenu.

Frekwencja

1. W 1995 r. Muzeum Pomorza Środkowego zwiedziło 31.951 osób, natomiast Muzeum Wsi Słowiń
skiej w Klukach - 70.129 osób.

2. W 1996 r. Muzeum Pomorza Środkowego zwiedziło 34.325 osób, natomiast Muzeum Wsi Słowiń
skiej w Klukach -60.590 osób.





KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

Anna Hołowczak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU 

W LATACH 1995-1996

Rok 1995

W roku 1995 Muzeum Oręża Polskiego kontynuowało starania o formalne pozyskanie zajmowa
nej bazy lokalowej. Wypracowano propozycję kompromisową, której realizacja pozwoliłaby na rozbu
dowę sal wystawowych i zamknięcie ciągu chronologicznego wystawy głównej pt. „Dzieje oręża pol
skiego” rokiem 1945.

Zbiory

W roku sprawozdawczym zbiory muzealne powiększono o 720 obiektów. Pod względem sposobu 
nabycia jest to: 235 zakupów, 386 darów, 20 przekazów i 79 depozytów, w tym są zabytki archeologicz
ne, uzbrojenie średniowieczne, uzbrojenie nowożytne, mundury, zabytki metrologiczne. Gabinet zbio
rów specjalnych wzbogacono o 124 jednostki inwentarzowe, zbiory biblioteczne powiększyły się o 132 
woluminy wydawnictw zwartych i 29 woluminów wydawnictw periodycznych.

Działalność wystawiennicza i oświatowa

W roku 1995 czynne były dwie wystawy stałe: „Dzieje oręża polskiego” (dr Hieronim Kroczyński); 
.Zbiory metrologiczne” (mgr Barbara Zabel) oraz wystawy czasowe: „Ratownicze wykopaliska arche
ologiczne w Kołobrzegu” (dr Marian Rębkowski, mgr Barbara Zabel) - kontynuacja z roku poprzed
niego, powiększona o nowe eksponaty; „Druga wojna światowa w dioramach kpt. Dariusza Brążkiewi- 
cza” (Dariusz Brążkiewicz, Barbara Skomiał); „Katyń” (mgr Danuta Jarząbek): „Kołobrzeski Watykan” 
(dr Hieronim Kroczyński).

Wystawy zwiedziło 208.813 osób, w tym 112.799 bezpłatnie. Frekwencja wzrosła o 22.029 osób w 
stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten związany był z zakończeniem prac budowlanych przy ul. 
E. Gierczak i lepszym dostępem do muzeum.

Muzeum Oręża Polskiego współpracowało z wieloma instytucjami. Współpraca ta zaowocowała 
prezentacją naszych zbiorów na wystawach w 14. instytucjach.

Dużym wydarzeniem roku sprawozdawczego było otwarcie sali oświatowej na parterze zabytko
wej kamieniczki przy ul. E. Gierczak. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt audiowizualny.

Stałą pozycją pracy oświatowej muzeum są lekcje muzealne. W roku sprawozdawczym odbyło się 
28 lekcji dla szkół podstawowych i średnich.

W 1995 r. przypadła 50. rocznica walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem, z tej okazji wspól
nie z Kołobrzeskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym, mającym siedzibę w muzeum, zorganizo
wano konkurs wiedzy o Kołobrzegu. Konkurs przygotował mgr Jacek Klimźyński. Dr Hieronim Kro
czyński przygotował zestaw filmów archiwalnych o Kołobrzegu, który prezentował wraz z komenta
rzem. Pracownicy muzeum wygłosili 25 odczytów historycznych z okazji rocznic i świąt państwowych. 
W Telewizji Kablowej Kołobrzeg przygotowano w 1995 r. 24 audycje z cyklu „Gawędy historyczne dra 
Hieronima Kroczyńskiego” o tematyce regionalno-historycznej. Audycje te wykorzystywane są w pra
cy oświatowej muzeum. 24 IV1995 r. odbył się w muzeum publiczny pokaz filmu prod. ang. Andrzeja 
Sikory i Richarda Owensa pt. „Rzeź i milczenie” (1991 r.).
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Przy współpracy Uniwersytetu III Wieku i Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
zorganizowano konkurs na wspomnienie mieszkańców Kołobrzegu na temat; „Moje miasto - moje losy". 
Regulamin opracował mgr Jacek Klimżyński. Prace włączono do zbiorów naszego muzeum.

W dniach 4 X-15 XI 1995 r. w sali plafonowej Muzeum Oręża Polskiego odbyły się 24 Kołobrze
skie Wieczory Kameralne. Impreza organizowana jak co roku przez Kołobrzeskie Towarzystwo Spo
łeczno-Kulturalne, Państwową Filharmonię im. St. Moniuszki w Koszalinie oraz Urząd Miasta w Koło
brzegu. Odbyło się osiem koncertów z udziałem takich wybitnych polskich wykonawców jak K. A. Kulka 
i Wojciech Świtała. Organizacją zajmował się mgr Jacek Klimżyński.

Działalność naukowa i popularnonaukowa

Pracownicy naukowi muzeum opracowali 241 kart katalogu naukowego muzealiów. Pracownicy bi
blioteki sporządzili: 620 kart katalogowych; 30 kart inwentarza naukowego DA; 15 kart inwentarza 
naukowego KG I.

We współpracy z innymi instytucjami muzeum zorganizowało trzy sesje naukowe z okazji przypa
dających w roku sprawozdawczym rocznic:

- z okazji 50. rocznicy bitwy kołobrzeskiej i zaślubin Polski z morzem (współpraca Wojskowego 
Instytutu Historii w Warszawie, Urzędu Miasta Kołobrzegu i KTSK);

- z okazji 55. rocznicy zbrodni katyńskiej (współorganizator - Miejski Ośrodek Kultury);
- 22 XI odbyła się sesja poświęcona trzem rocznicom: 740-leciu nadania Kołobrzegowi praw miej

skich, 100-leciu poświęcenia katolickiego kościoła Św. Marcina w Kołobrzegu i 50-leciu organizowa
nia w Kołobrzegu polskiej administracji.

Działalność administracyjna i gospodarcza

W dniu 31 XII 1995 r. muzeum zatrudniało 32 osoby, w tym 3 niepełnozatrudnione: pracownicy 
służby muzealnej i inni pracownicy merytoryczni - 13 osób; pracownicy administracji - 4 osoby; pra
cownicy obsługi - 15 osób .

W ramach posiadanych środków finansowych kontynuowano prace remontowe. W zabytkowej 
kamieniczce przy ul. E. Gierczak 5 wymieniono stolarkę okienną i częściowo drzwiową, urządzono salę 
oświatową. W pawilonie wystawowym wymieniono pokrycie dachowe i przeprowadzono remont całej 
instalacji elektrycznej.

Prace konserwatorskie

Pracownia konserwacji uzbrojenia wykonała prace konserwatorskie i renowatorskie przy 135 róż
nych muzealiach metalowych, 600 kulach ołowianych z wojny 7-letniej, 6 sztukach muzealiów drew
nianych i 10 sztukach muzealiów skórzanych. Ponadto pracownicy pracowni wykonywali różne prace 
techniczno-gospodarcze i wszystkie techniczne prace związane z wystawiennictwem. Pracownia reno
wacji mundurów wykonała prace renowatorskie przy 21 muzealiach. Pracownia fotograficzna wykona
ła dokumentację fotograficzną 130 eksponatów.

Rok 1996

W 1996 r. dyrektor Muzeum Oręża Polskiego dr Hieronim Kroczyński obchodził jubileusz trzy
dziestolecia pracy w muzeum, z tej okazji Wojewoda Koszaliński Jerzy Mokrzycki przyznał mu doroczną 
nagrodę „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki”.

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy Muzeum Oręża Polskie
go - mgr Barbara Zabel została odznaczona medalem „Zasłużony dla Związku” i ponownie wybrana 
do władz naczelnych Federacji Z.Z.P.K. i S.
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Zbiory

W roku sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 1039 eksponatów: 320 zakupów, 249 
darów, 19 przekazów, 451 depozytów między innymi z dziedziny archeologii, uzbrojenia nowożytnego, 
metrologii, historii oraz mundury.

Księgozbiór działu bibliotecznego wzbogacono o 132 woluminy wydawnictw zwar tych i 29 wolu
minów wydawnictw periodycznych. Gabinet zbiorów specjalnych powiększył się o 20 jednostek inwen- 

i tarzowych.

Działalność wystawiennicza i oświatowa

W 1996 r. czynne były dwie wystawy stale: „Dzieje oręża polskiego” (dr H. Kroczyński) i „Zbiory 
metrologiczne” (mgr B. Zabel). Obydwie wystawy są stale modernizowane i wzbogacane nowymi na
bytkami. Ponadto udostępnionych było pięć wystaw czasowych: „Ratownicze wykopaliska archeolo
giczne w Kołobrzegu” (dr M. Rębkowski, mgr B. Zabel) - kontynuacja wystawy z roku ubiegłego znacz
nie powiększona o nowe eksponaty; „Druga wojna światowa w dioramach kpt. D. Brążkiewicza (autor 
i B. Skomlał) - kontynuacja z ubiegłego roku, pierwsze półrocze; „Kultura mieszczańska - przedmio
ty użytkowe” (mgr B. Zabel, B. Skomial); „Kołobrzeski Watykan” (dr H. Kroczyński) - kontynuacja z 
roku ubiegłego; „Pamiątki polskie z lat 1914-1919" (dr H. Kroczyński).

Frekwencja na wystawach wynosiła 258.943 osoby, w tym 139.284 osoby bezpłatne. Po wystawach 
oprowadzono 72 grupy zorganizowane w jęz. polskim i niemieckim.

W ramach prowadzonej działalności oświatowej odbyło się w muzeum 16 lekcji historii dla mło
dzieży szkół podstawowych i średnich. Pracownicy muzeum wygłosili 11 odczytów publicznych w sie
dzibie muzeum i 12 odczytów na terenie innych placówek. W sali oświatowej odbyło się 13 projekcji 
filmów o historii Kołobrzegu dla młodzieży szkól średnich, nauczycieli historii oraz dla słuchaczy Uni
wersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto odbywały się w muzeum spotkania okolicznościowe.

W 1996 r. emitowane były w polskiej telewizji publicznej (telewizja edukacyjna, telewizja „Polo
nia”, lokalne programy centralnej Polski) filmy zrealizowane w 1994 r. przez łódzki ośrodek TVP w 
naszym muzeum. Było to 7 filmów w reżyserii Piotra Słowikowskiego. 21 listopada w 1 pr. TVP nada
no film zrealizowany w naszym muzeum przez koszaliński ośrodek TYP (reż. M. Ramiszewski) pt. 
„Kołobrzeg w czasach Hanzy”. W roku sprawozdawczym niemiecka telewizja WDR zrealizowała przy 
współpracy z naszym muzeum film o Kołobrzegu (reż. Bernd Weisener), który byl emitowany 27 paź
dziernika. W tym samym roku emitowany był również na terenie Niemiec film zrealizowany przez SFB 
przy współpracy naszego muzeum w reż. Karin Reiss pt. „Polens Vermählung mit dem Meer”. Już trzeci 
rok kontynuowany jest w Telewizji Kablowej Kołobrzeg cykl programów historycznych pt. „Gawędy 
historyczne dra Hieronima Kroczyńskiego”. W 1996 r. powstało 26 odcinków tego cyklu.

Dzięki współpracy z Kołobrzeskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym mającym siedzibę w 
muzeum Oręża Polskiego, już piąty odbyły się w sali plafonowej muzeum „Kołobrzeskie Wieczory 
Kameralne”, których organizowaniem zajmuje się mgr J. Klimżyński - prezes KTSK. W roku spra
wozdawczym odbyło się 7 koncertów.

Działalność naukowa i popularnonaukowa

Pracownicy biblioteki i gabinetu zbiorów specjalnych (2 osoby) sporządzili: 149 kart katalogowych; 
7 kart inwentarza naukowego KG 1; 8 kart inw. nauk. KG II; 10 kart inw. nauk. DA Pracownicy na
ukowi muzeum opracowali 175 kart katalogu naukowego muzealiów.

Poza pracami dla muzeum wykonywano prace studyjne na zapotrzebowanie różnych instytucji.
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Działalność administracyjna i gospodarcza

W roku 1996, podobnie jak w latach ubiegłych muzeum zabiegało o uregulowanie prawne spraw 
własnościowych zajmowanych terenów i obiektów. Starania te zakończyły się dużym sukcesem. W dniu 
31 X 1996 r. Urząd Rejonowy w Kołobrzegu przekazał muzeum Oręża Polskiego zajmowany dotych
czas teren między ulicami: E. Gierczak i Narutowicza do osi ul. Brzozowej wraz z pawilonem wysta
wowym. Nadal do uregulowania pozostaje sprawa terenu z częścią ekspozycji plenerowej. Negocjacje 
na ten temat trwają.

W dniu 31 XII 1996 r. w muzeum było zatrudnionych 30 osób (w tym 3 osoby na niepełnych eta
tach: pracownicy merytoryczni - 11 osób; pracownicy administracji - 4 osoby; pracownicy obsługi - 
15 osób.

W ramach posiadanych środków finansowych kontynuowano prace remontowe. Część tych prac 
wykonano własnymi silami (pracownia konserwacji uzbrojenia). W budynku przy ul. Armii Krajowej 
13 i ul. E. Gierczak 5 wykonano przebudowę węzłów sanitarnych; zamontowano nową pompę w wy
mienniku ciepła, zainstalowano czujniki p.poż. w sali plafonowej. W zespole obiektów przy ul. E. Gier
czak usunięto awarię oświetlenia wystawy plenerowej (prace ziemne), wymieniono instalację elektrycz
ną na części wystawy głównej, zakupiono i zamontowano w wartowni nową centralę p.poż. Wyremon
towano część magazynową zabytkowej kamieniczki.

Prace konserwatorskie

Pracownia konserwacji uzbrojenia wykonała konserwację i renowację 172 muzealiów z metalu, 
drewna i skóry. Pracownicy pracowni wykonywali również różne prace techniczno-gospodarcze i pra
ce techniczne związane z wystawiennictwem. W pracowni renowacji mundurów wykonano renowację 
20 muzealiów, w tym szczególnie pracochłonną konserwację sukmany chłopskiej. Pracownia fotogra
ficzna wykonała dokumentację fotograficzną do 237 muzealiów.



KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

Ewa Bielecka

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W DARŁOWIE 
za lata 1995-1996

Stan kadry Muzeum - Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w latach 1995-96 nie uległ zmia
nom, zatrudnionych było 17 osób, w tym:

- dyrektor - 1,
- główny księgowy - 1,
- kierownik ds administr.-gospod. - 1,
- Dział Historii Regionu - 1,
- Dział Przyrodniczo-Morski - 1,

i - Dział Naukowo-Oświatowy z Biblioteką - 2,
- plastyk - 1,
- opiekunowie ekspozycji - 6,
- dozorcy - 3.

Działalność wystawiennicza

Na stałej ekspozycji w Zamku Książąt Pomorskich wystawione są muzealia z zakresu wyposaże
nia wnętrz, rzemiosła artystycznego, etnografii pomorskiej, sztuki sakralnej, sztuki wschodu oraz okazy 
techniki i przyrody morskie

- sala rycerska (późniejsza kaplica zamkowa): sztuka sakralna z zachowanymi z wyposażenia zamku 
chrzcielnicą i XVII w. amboną;

-1 p. łącznika: etnografia pomorska oraz akwarele i grafiki Otto Kuske:
-1 p. skrzydła płd.: sztuka wschodu (od Bliskiego Wschodu aż po Japonię);
- sala przyjęć i pokój muzykantów: meble barokowe i neobarokowe oraz galeria portretów książąt 

pomorskich:
-1 p. skrzydła płn.: części składowe uzbrojenia oraz elementy umeblowania;
- sypialnia książęca: elementy umeblowania od późnego renesansu przez rokoko do klasycyzmu;
- sala zielona: XIX w. meble i wyroby rzemiosła artystycznego (tzw. styl biedermeier) oraz prace 

Richarda Zenke;
- pomieszczenie krawca zamkowego: wystawa tematyczna „Bliżej morza”.
Ponadto:
-1 p. wieży: medaliony władców Polski odlane w brązie według „Pocztu Królów Polski” Jana Ma

tejki;
- II p. wieży: okazy przyrodnicze;
-główna klatka schodowa: mapa Pomorza z 1618 roku (tzw. mapa Lubinusa), obrazy przedstawia

jące stare Darłowo oraz malarstwo marynistyczne;
- piwnica pod łącznikiem: narzędzia tortur (kajdany i dyby);
- dziedziniec: kotwice i kamienne rzeźby.
Stałą ekspozycja w Zamku Książąt Pomorskich jest systematyczne wzbogacana o nabytki oraz eks

ponaty po konserwacji.
W latach 1995-96 w Zamku Książąt Pomorskich pokazano 22 wystawy czasowe.
Rok 1995:
- Szopki bożonarodzeniowe - wystawa pokonkursowa;
- „Wszystkie barwy tęczy” - akwarele i tkaniny artystyczne Elizy Stokowskiej z Warszawy i Alek

sandry Sieńkowskiej z Koszalina;
\
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V

- „Diabły, czarty, biesy i inne postacie folkloru polskiego” - rzeźby Jana Kowalczyka z Bobolic;
- „Impresje wielkanocne" - wystawa pokonkursowa;
- „Darłowo wczoraj i dziś” - wystawa fotograficzna (zabytki Darłowa na początku stulecia i obec

nie);
- monograficzna wystawa prac urodzonego w Darłowie pomorskiego malarza Richarda Zenke;
- monograficzna wystawa prac pomorskiego malarza Otto Kuske;
- „Krzysztof Kubiak - malarstwo i rysunek” - prace młodego artysty malarza z Koszalina;
- „Malarstwo i fotografia Reginy i Bogusława Siwko” - prace artystów koszalińskich;
- „Twórczość plastyczna nauczycieli z woj. koszalińskiego” - wystawa poplenerowa;
- „Malarstwo Jerzego Niesiołowskiego”.

Rok 1996:

- „Malarstwo koszalińskiego środowiska plastycznego”;
- Szopki bożonarodzeniowe - wystawa pokonkursowa;
- „Ryszard Siennicki - malarstwo i rysunek”;
- „Palmy, pisanki, kraszanki...” - wystawa pokonkursowa;
- „Pastele i ikony Todora Dimczewskiego” - bułgarskiego twórcy zmieszkalego w Sławnie;
- „Gobeliny Beaty Wojtukiewicz” - młodej plastyczki z Darlówka;
- „Malarstwo Andrzeja Seluka” - szczecińskiego malarza-marynisty;
- „Darlowskie fascynacje” - fotografie barwne Kazimierza Majchrzaka i Dariusza Przybysza;
- „Krople wyobraźni” - obrazy malarza surrealisty Zbigniewa Steca z Włocławka;
- „Od Bratobójstwa do Zmartwychwstania artysty Heinricha Eugena von Zitzewitz;
- „Morskie wrażenia” - rysunki tuszem Romana Harajdy z Kielc i gwasze Marka Czarnolęskiego 

z Częstochowy.

Działalność oświatowa i popularyzatorska

Dział Oświatowy muzeum aktywnie uczestniczył w organizowaniu wszystkich wystaw czasowych 
urządzanych w Zamku Książąt Pomorskich.

W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni muzeum oprowadzili po zamku i ekspozy
cji 368 grup zorganizowanych (133 w roku 1995,235 w roku 1996). Przewodnik udzielał informacji na 
temat historii zamku, jego mieszkańców i eksponowanych zbiorów.

W ramach działalności edukacyjnej w latach 1995-1996 w muzeum miało miejsce:
- 9 lekcji muzealnych (dla 203 uczestników) - omawiano na nich między innymi: dzieje Zamku 

Książąt Pomorskich w Darłowie, zabytki woj. koszalińskiego, życie codzienne dawnych miesz
kańców regionu, zbiory darlowskiego muzeum, pomorskie i darlowskie legendy;

- 9 lekcji bibliotecznych (dla 209 uczestników) - omawiano na nich zasady funkcjonowania biblio
teki fachowej muzeum, zapoznano młodzież ze zbiorami biblioteki, w tym zbiorami specjalnymi 
i starodrukami;

- 4 seanse filmowe (dla 130 uczestników) - pokazano film o Zamku Książąt Pomorskich oraz gru
pom wczasowiczów niepełnosprawnych udzielono dodatkowych informacji o dziejach zamku i 
ekspozycji muzealnej.

W latach 1995-1996 między innymi:

- Przygotowano do druku i wydano drugi nakład folderu w języku polskim „Zamek Książąt Po
morskich w Darłowie - przewodnik po Muzeum” (pierwszy nakład został wyczerpany).

- W prasie lokalnej zamieszczono 9 artykułów - informowano w nich o zbiorach i działalności 
muzeum, o wystawach czasowych.
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- Opracowano i wydrukowano informatory dla wszystkich wystaw czasowych w zamku, na wszyst
kie imprezy wykonano plakaty reklamowe.

- Udzielono kilku wywiadów radiowych; informacje o imprezach odbywających się w zamku uka
zywały się w prasie lokalnej i wojewódzkiej, informowało o nich Radio Darłowo i Radio Koszalin 
oraz TVP Oddział Szczecin.

- Udzielono pomocy ekipom telewizyjnym: Programu 1TVP przy realizacji filmu o księżnej Zofii 
(„Białej Damie” naszego zamku) oraz TVP Oddział Szczecin przy realizacji filmu o Gryfitach (do 
programu pt. „Gryfici na Pomorzu”).

Przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Darłowskiej w grudniu 1995 roku w zamku 
zorganizowano VII Sesję Naukowo-Historyczną na temat dziejów Ziemi Darłowskiej. Referaty na 
sesji wygłosili:

- prof, dr Jan Powierski: Pierwsza lokacja Darłowa i IV powstanie Prusów jako przejawy polityki 
księcia Wisław II rugijskiego,

- prof, dr Błażej Śliwiński: U genezy darłowskiego herbu,
- prof, dr Zygmunt Boras: Wielkomocarstwowa polityka króla Eryka I,
- dr Janina Kochanowska: Zamek w Darłowie jako siedziba księżnej Elżbiety,
- mgr Marek Żukowski: Gospodarka morska w Darłowie w latach 1945-1950.
Popularyzacji zamku i działalności muzeum służyły imprezy o bardzo różnym charakterze (łącz

nie ponad 80%), których nasza placówka była współorganizatorem. W ciągu minionych dwóch lat w 
Zamku Książąt Pomorskich miało miejsce między innymi: 27 koncertów w wykonaniu zespołów za
równo amatorskich jak i profesjonalnych oraz 27 koncertów umuzykalniających dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w wykonaniu muzyków z Filharmonii Koszalińskiej. Ponadto w zamku odbywały 
się spotkania władz miasta z mieszkańcami, zebrania i narady różnych stowarzyszeń, spotkania z cie
kawymi ludźmi, spotkania z politykami, imprezy harcerskie itp.

W ramach Działu Oświatowego muzeum funkcjonuje biblioteka fachowa. W minionych dwóch la
tach zbiory biblioteki powiększyły się o 139 wydawnictw zwartych i 42 roczniki czasopism. Stan zbio
rów na dzień 31 grudnia 1996 roku przedstawiał się następująco: 6068 wydawnictw zwartych, 673 rocz
niki czasopism i 256 pozycji zbiorów audiowizualnych. W latach 1995-1996 w bibliotece odnotowano 
418 wypożyczeń dla 83 czytelników, z czytelni skorzystały 354 osoby - udostępniono im 1011 pozycji 
inwentarzowych.

Zbiory i konserwacja

W latach 1995-1996 zbiory Muzeum w Darłowie wzbogaciły się o 60 eksponatów o łącznej warto
ści 32.985,- złotych, w tym: 47 muzealiów zakupiono za kwotę 28.640,- złotych, 13 obiektów to dary o 
wartości 4.345,- złotych.

W minionych dwóch latach poddano konserwacji 13 zabytków.
W roku 1996 przeprowadzono inwentaryzację zbiorów Działu Przyrodniczo-Morskiego. Komisja 

inwentaryzacyjna stwierdziła, że w dziale znajduje się 1330 eksponatów, w tym: 131 rybacko-morskich 
i 1199 okazów przyrodniczych.

Zbiory Muzeum w Darłowie liczą obecnie 2744 eksponaty, w tym: 1252 artystyczno-historyczne 
(sztuka), 162 etnograficzne, 131 morskich (technika) i 1199 okazów przyrodniczych.

Liczba zwiedzających

Minione dwa lata były dla Muzeum w Darłowie rekordowe pod względem liczby zwiedzających. 
Łącznie w latach 1995-1996 Zamek Książąt Pomorskich i stałą ekspozycję zwiedziło 1995-1996 Za
mek Książąt Pomorskich i stałą ekspozycję zwiedziło 112427 osób, w tym 56778 osób w 1770 gru
pach zorganizowanych. Na wieżę zamkową weszło 29219 osób. Wystawy czasowe obejrzało około 130 
000 osób.
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Remonty, naprawy, sprawy bieżące

Zamek Książąt Pomorskich jest największą atrakcją turystyczną Ziemi Darlowskiej, wizytówką 
miasta i regionu. Aby obiekt nie traci! znaczenia oraz aby móg! prawidłowo pełnić swoją rolę i stano
wić odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonych w nim zbiorów - wymaga stałej troski o jego stan 
techniczny.

W latach 1995-1996 w zamku przeprowadzono między innymi następujące prace: ze środków wła
snych:

- naprawiono pokrycie dachu w narożniku u zbiegu skrzydeł wschodniego i północnego,
- przeprowadzono czyszczenie i konserwację rynien i rur spustowych,
- pomalowano ściany w szatni, holu przy wejściu do muzeum, piwnicy pod łącznikiem oraz w sali 

rycerskiej,
- wymieniono centralę i udrożniono tory instalacji systemu przeciwwłamaniowego,
- usprawniono łączność wewnątrz obiektu - zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną 

z 6 aparatami,
- systematycznie, raz na kwartał, wykonywano przegląd i konserwację systemów alarmowych 

zainstalowanych w zamku (przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego),
- wyposażono obiekt w nowe tablice informacyjne ppoż. (zgodnie z obowiązującymi normami),
- wymieniono oświetlenie na dziedzińcu,
- wykonano przegląd i konserwację urządzeń wentylacyjnych,
- wykonano pomiary: rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i odbiorników prądu, skutecz

ności zerowania urządzeń elektrycznych oraz oporności uziemień odgromowych;

ze środków wojewody:

- zainstalowano monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru (bezpośrednie połączenie z Wojewódz
ką Komenda Straży Pożarnej w Koszalinie);

ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- wyremontowano dach na skrzydle północnym zamku (wymieniono pokrycie z blachy miedzia
nej na dachówkę ceramiczną) oraz skuto stary i położono nowy tynk na północnej elewacji tego 
skrzydła.

Ponadto w roku 1996 ze środków własnych zakupiono kserokopiarkę, która w znacznym stopniu 
usprawniła pracę biblioteki i innych działów muzeum.

Od wielu już lat darłowskie muzeum boryka się z kłopotami finansowymi, dotacja z Urzędu Woje
wódzkiego zabezpiecza tylko wynagrodzenia osobowe i składki ZUS. W minionych dwóch latach do
chody muzeum stanowiły 3% całego budżetu, a 45% dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Tylko dochody 
własne placówki, wypracowane dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, pozwoliły nam na utrzy
manie Zamku Książąt Pomorskich w stanie godnym tej rangi obiektu i na prowadzenie działalności 
statutowej.



Jerzy Dudź
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO W SZCZECINKU 

ZA LATA 1995-1996

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w muzeum wzrosło z 4 do 5 osób. Obecnie placówka
zatrudnia 2 pracowników merytorycznych, 2 pomoce muzealne i 1 pracownika administracyjnego. Naj
ważniejszą bolączką placówki jest bardzo skromna powierzchnia ekspozycyjna i magazynowa dalece
niewystarczająca do naszych potrzeb.

Działalność wystawiennicza.

Muzeum zorganizowało następujące wystawy czasowe.
1. „Paul Stubbe. Malarstwo i rysunek”, styczeń - kwiecień 1995, komisarz wystawy J. Kowalczyk. 

Wystawa została zorganizowana z okazji 120 rocznicy urodzin tego szczecineckiego malarza, bez wąt
pienia najwybitniejszego jaki tu kiedykolwiek działał.

2. „Dawne widoki miast nadbałtyckich. Grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”, maj 
- wrzesień 1995 r. Wystawa prezentowała grafiki miast nadbałtyckich począwszy od połowy XVI w. 
do pierwszej połowy XX w. Komisarzem wystawy i autorem katalogu była Ewa Gwiazdowska, kie
rownik działu grafiki w MN w Szczecinie.

3. „Rzemiosło pomorskie” - wystawa stała, wrzesień 1995. Na wystawie zgromadzono 89 obiektów, 
poza nielicznymi depozytami (MO Koszalin, i osoby prywatne) niemal wyłącznie z naszych zbiorów. 
Część obiektów nigdy nie była eksponowana (np. sztandar miejski Szczecinka). Komisarzem wysta
wy i autorem katalogu jest Jadwiga Kowalczyk.

4. „Broń i akcesoria myśliwskie”, grudzień 1995 - kwiecień 1996. Na ekspozycji zaprezentowano jed
ną z wiodących kolekcji muzeum. Autorem wystawy był J. Dudź.

5. „Niemiecka broń pancerna i artyleria 1935-1945”, maj - czerwiec 1996. Wystawa modeli broni 
pancernej zorganizowana została przez Klub Modelarski przy MDK w Szczecinku - jeden z wiodą
cych w kraju. Autorem scenariusza i katalogu byl Wł. Falkowski.

6. „Podróże XIX i pocz. XX wieku”, październik - grudnia 1996; komisarz wystawy mgr J. Kowalczyk. 
Bardzo interesująca, wystawa prezentowała zabytki związane z podróżą. Większość obiektów zosta
ła wypożyczona z muzeów w Koszalinie, Słupsku, Człuchowie, Chojnicach, Darłowie, Pile, Archiwum 
w Koszalinie, oraz od kilku osób prywatnych.

7. „Kolekcja sreber (XV1I-XX w.) ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku” - wrzesień - listo
pada 1996. Wystawa naszych zbiorów w Muzeum w Chojnicach, zorganizowana z okazji „Światowe
go Dziedzictwa Kultury”. Wystawa została wzbogacona starannie katalogiem naszych sreber autor
stwa J. Dudzia.

Działalność oświatowa

Podobnie jak w latach poprzednich muzeum prowadzi szeroką działalność oświatową. Składają się 
na nią audycje w lokalnym radiu i telewizji, artykuły prasowe, wykłady, konkursy.

Z okazji 50. rocznicy zdobycia Szczecinka, burmistrz miasta i kierownik muzeum, ogłosili konkurs 
na pamiętniki - wspomnienia pierwszych mieszkańców miasta. Konkurs, który miał trwać do końca 
1995 roku, na prośbę zainteresowanych przedłużono do końca stycznia 1996 roku. Nadesłano 5 prac, 
których oceny dokonała komisja konkursowa pod przewodnictwem Marii Hudymowej - przewodni
czącej Koszalińskiego Oddz. Tow. Pamiętnikarstwa.

\
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Nagrody rozdzielono w sposób następujący:
I- szej nagrody postanowiono nie przyznawać,
II- gą nagrodę otrzymał „Kresowiak” - Tadeusz Lewicki w wysokości 300 zł,
IILcią nagrodę przyznano „Lidzianowi” - Józefowi Misiakowskiemu w wysokości 200 zł.
Pozostali 3 autorzy uhonorowani zostali wyróżnieniami w wysokości 150 zł,; są to: „Wanda” - Wan

da Lepka, „Gryf’ - Józef Sakrajda; „Chłopiec z Wyspy" - Czeslaw Krawczyk. Organizatorzy liczyli 
wprawdzie na większą ilość nadesłanych prac, ale zważywszy ich znaczenie dokumentalne trud oczy
wiście się opłacał.

Także z tej okazji muzeum wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym przeprowadziło wśród 
młodzieży szkolnej konkurs na temat historii Szczecinka. Obejmował on m.in. serię 21 wykładów, z 
których 10 wygłosili pracownicy muzeum. Finalem konkursu była zgaduj - zgadula z licznymi nagro
dami rzeczowymi. Sponsorami tych nagród byli Rada Miejska, PTH, ZNP, KPPD, oraz anonimowi dar
czyńcy. W konkursie, który trwał od 15 II do 20 VI 95 r. wzięło udział około 50 uczniów.

Pracownik muzeum prowadzi cykl audycji radiowych w lokalnym radiu „Re - Ja” na temat historii 
miasta i regionu pod nazwą „Gawędy historyczne”. Audycje jak się wydaje cieszą się sporym zainte
resowaniem. W ciągu 2 lat wygłoszono ich 52.

W lokalnej prasie ukazuje się także seria artykułów pod tytułem „Skarby szczecineckiego muzeum” 
autorstwa p. redaktora R. Welnica. Podstawą ich są „opowiadania” o zabytkach muzealnych z naszych 
zbiorów.

Ponadto w regionalnym tygodniku „Temat” pracownicy muzeum opublikowali 24 artykuły histo
ryczne o dziejach miasta i regionu.

Działalność naukowa.

Działalność naukowa polegała na bieżącym opracowaniu zbiorów, ekspertyzach naukowych i opra
cowaniach różnych zagadnień z zakresu historii regionu.

W marcu 1995 odbyło się w Szczecinku wyjazdowe posiedzenie Komisji Zakupów przy Muzeum 
Okręgowym w Koszalinie. Komisja dokonała wyceny 44 sreber przekazanych muzeum przez NBP w 
Warszawie w roku 1994.

Pracownicy muzeum na prośbę KR Policji wykonali ekspertyzę 20 ikon, jak podejrzewano wywie
zionych nielegalnie ze Wspólnoty Niepodległych Państw do Polski, oraz obrazu Maxa Theodora Stec- 
kenbacha, który okazał się być reprodukcją.

Opracowany został przez Jerzego Dudzia i wydany przez Urząd Miasta, przewodnik po mieście 
pt. „Szczecinek. Przewodnik historyczny” w nakładzie 6000 egzemplarzy. Muzeum podjęło się jego 
(3000 szt.) dystrybucji, do końca roku rozprowadzono ok. 300 szt.

Pracownicy muzeum dokonali też ekspertyzy wielu obiektów przeznaczonych do sprzedaży w 
antykwariacie muzeum.

Muzeum ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Historycznym, któremu użycza miejsca na 
plenarne zebrania. Poza wspomnianym wyżej konkursem, rozpoczęto starania u władz Kuratorium 
Oświaty w celu pozyskania funduszy na wydanie tzw. wkładki regionalnej do podręczników historii. 
Merytoryczną stronę zagadnienia wzięło by na siebie Towarzystwo, w tym w dużym stopniu pracow
nicy muzeum.

Gromadzenie zbiorów

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 67 obiektów; do najciekawszych 
należą:
1. Czapka pruska, wyjściowa 54 pp z Koszalina KW 1/95,
2. Tłok pieczętny parafii ewangel. w Barwicach (?) XVII w., MRS AH-579,
3. Patera srebrna, Gdańsk, Mayer, 1800-1812, KW 8/95,
4. Świecznik cynowy, Pomorze 1652 r. MRS AH - 585,
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5. Litografie barwne dworów pomorskich w Niemicy, Stawiskach, Biesowicach, Źegęcinie i Redęcinie 
z końca XIX w.

6. Miedzioryty M. Meriana z pot. XVII w., Choszczna, Kalisza Pom. Bärwalde Bärnstein, Klein Berlin 
i Curton.

7. Czapka pruska 2 Batalionu Strzelców ze Szczecinka z 1898 r.

Biblioteka

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteki powiększyły się 154 voluminow. Ogółem księgozbiór 
posiada 9.734 pozycji inwentarzowych. Do najciekawszych nabytków należą:

1. Allgemeines Künstler - Lexikon. T 10 - 14 München 1995-1996,
2. Aftanazy Roman, Materiały do dziejów rezydencji, T. 9-11, Warszawa 1991,
3. Słownik Geograficzny Królestwa polskiego... Indeks, Warszawa 1995,
4. Słownik artystów polskich T. 5, Warszawa 1993,
5. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch vol. 5 szt. Gotha 1918-1921,
6. Zołotoje i serebrianoje dieło XV-XX w., (złotnictwo ros. i radzkieckie), Moskwa 1995,
7. Encyklopedia katolicka, T. 6., Lublin 1993,
8. Dąbrowski J., Wielka wojna 1914-1918, T. 1-2, Warszawa 1937,
9. Cartsburg, Neustettin im Weltkrieg, Neustettin 1917.

Zamek

Od wielu już lat muzeum nasze zabiegało o szczecinecki zamek, pragnąc w nim urządzić swą sie
dzibę. Przeprowadzono w tej sprawie wiele rozmów (z wojewodą, burmistrzem Szczecinka, dyrekto
rem Wydziału Kultury w Koszalinie, Wojewódzkim Konserwatorium Zabytków, radnymi miasta Szcze
cinka, przedstawicielami ludności Szczecinka do 1945 roku i wieloma innymi osobami). W dniu 7 lip- 
ca 1995 odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Kultury RM w tej sprawie. Komisja jednomyślnie 
stwierdziła, że zamek powinien pozostać w gestii miasta. Komisja była też przychylna koncepcji urzą
dzenia w zamku muzeum. Przedstawiłem koncepcję powołania lokalnej fundacji polsko-niemieckiej, 
która mogłaby wyremontować zamek, a później finansować jego utrzymanie. W skład fundacji mogli
by wejść: gmina miejska Szczecinek i rząd Landu Szlezwig-Holstain, lub inne organizacje niemieckie. 
Sprawa sprzedaży zamku została rozstrzygnięta na sesji rady miejskiej w dniu 17 sierpnia 1995 r. Osta
tecznie zamek został sprzedany w marcu 1996 r. Mimo tego jak dotychczas w zamku nie przeprowa
dzono żadnych, nawet zabezpieczających prac.





KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

Janusz Kopydłowski

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ZACHODNIO-KASZUBSKIEGO 
W BYTOWIE ZA LATA 1995-1996

W okresie sprawozdawczym warunki lokalowe instytucji i stan zatrudnienia w muzeum nie uległ 
zasadniczym zmianom. Zlikwidowany został wprawdzie magazyn muzealiów w wieży pokościelnej, a 
eksponaty przeniesiono do głównego magazynu zbiorów w zamku, nie miało to jednak istotnego zna
czenia dla funkcjonowania muzeum. We wrześniu 1996 roku zatrudniony został w instytucji Maciej 
Kwaśkiewicz na stanowisku asystenta w Dziale Etnograficznym. Zatrudnienie etnografa umożliwiło 
faktyczne wyodrębnienie dwóch działów muzeum. Stanowisko kierownika Działu Etnograficznego objął 
kustosz Tomasz Siemiński, a kierownika Działu Artystyczno-Historycznego kustosz Piotr Cielecki.

Zgodnie ze statutem muzeum i zleceniami pokontrolnymi jesienią 1996 roku powołano Radę Mu
zealną Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. W skład rady weszło 6 osób spoza muzeum i 3 
pracowników instytucji. Przewodnictwo rady powierzono profesorowi Józefowi Borzyszkowskiemu z 
Gdańska.

Gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów

W okresie sprawozdawczym Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zakupiło ogółem 497 
muzealiów za kwotę 74.100 złotych i otrzymało w formie darów i przekazów 12 eksponatów wycenio
nych łącznie na kwotę 2.600 zł. Na dzień 31 grudnia 1996 roku w Księdze Wpływów Muzealiów zare
jestrowane były 4.304 muzealia.

Wśród nabytków najliczniejszą grupę stanowią prace współcześnie tworzących artystów ludowych. 
W latach 1995-1996 muzealna kolekcja sztuki ludowej wzbogaciła się o blisko 400 prac zakupionych 
od twórców z terenu województw: bydgoskiego, gdańskiego, koszalińskiego i słupskiego. Wśród twór
ców ludowych pozostających w kręgu zainteresowania muzeum najliczniejszą grupę stanowią rzeźbia
rze. W okresie sprawozdawczym muzeum zakupiło ok. 200 rzeźb takich twórców jak: Józef Chełmow- 
ski z Brus, Norbert Gliński z Lęborka, Jacek Janowski ze Słupska, Jan Kowalczyk z Koszalina, Euge
niusz Michalski z Zimowisk, Włodzimierz Ostoja-Lniski z Czerska, Piotr Sakson z Pobłocia, Józef Sem- 
merling z Gdańska oraz Józef Walczak z Więcborka. Ponadto zbiory Działu Etnograficznego muzeum 
wzbogaciły się o współczesne wyroby ceramiczne, hafty, plecionki korzenne, wyroby z rogu, zabawki, 
instrumenty muzyczne oraz obrazki na szkle i płótnie. Bez wątpienia najcenniejszym nabytkiem Dzia
łu Etnograficznego jest namalowana przez Józefa Chełmowskiego z Brus, w latach 1992-1994 Pano
rama Apokalipsy Św. Jana. Ten niezwykły obraz malowany na płótnie o szerokości ok. 70 cm składa 
się z 5 części o łącznej długości około 55 metrów.

Zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem w latach 1995-1996 większy nacisk położono na wzbo
gacenie, stosunkowo skromnych zbiorów Działu Artystyczno-Historycznego. W omawianym okresie 
kontynuowane były zakupy kopii militariów na przygotowywaną stalą ekspozycję broni i uzbrojenia. 
W ramach przygotowań do tej ekspozycji zakupiono 30 sztuk kopii broni i uzbrojenia z okresu XTV- 
XVII wieku. Zbiory Działu Artystyczno-Historycznego wzbogacone zostały m.in. o 4 rzeźby barokowe 
z 1 połowy XVIII wieku, wyroby konwisarskie i naczynia ceramiczne. Najcenniejszym nabytkiem działu 
jest drewniana skarbonka z bytowskiego kościoła Św. Katarzyny datowana na 1726 rok.

Znaczna większość z ponad 500 zakupionych i otrzymanych w darze muzealiów została opracowa- 
na-na bieźąc&na kartach katalogu naukowego. Wszystkie pozyskane w omawianym okresie ekspona
ty posiadają barwną dokumentację fotograficzną.

W okresie sprawozdawczym specjalistyczny księgozbiór biblioteki muzealnej wzbogacił się o 303
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W okresie sprawozdawczym specjalistyczny księgozbiór biblioteki muzealnej wzbogaci! się o 303 
zakupione, przekazane i darowane pozycje o łącznej wartości ponad 5.100 zł. Na dzień 31 grudnia 1996 
roku w księdze inwentarzowej biblioteki muzealnej zarejestrowanych było 2.397 woluminów.

W latach 1995-1996 muzealna pracownia stolarsko-konserwatorska kontynuowała prace zabezpie- 
czająco-remontowe wyselekcjonowanej grupy muzealiów. Zabiegiem konserwatorskim poddano ogó
łem 210 eksponatów, w tym około 170 drewnianych i 40 metalowych. Wśród zakonserwowanych mu
zealiów najliczniejszą grupę stanowiły narzędzia rolnicze, wyroby rzemieślnicze oraz meble i sprzęty 
domowe. W 1996 roku wykonane zostały ponadto prace zabezpieczające polegające na pokryciu wo
skiem zabytków kultury materialnej Kaszubów, prezentowanych na stałej ekspozycji etnograficznej. 
W ramach przygotowań do obchodów 650-lecia miasta renowatorzy zatrudnieni w pracowni wykonali 
niezbędny sprzęt ekspozycyjny i prace estetyzacyjne polegające na malowaniu całości sal wystawo
wych muzeum.

Działalność wystawiennicza i popularyzatorsko-oświatowa

W okresie sprawozdawczym Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zorganizowało 23 różno- 
tematyczne wystawy czasowe i było gospodarzem corocznych Międzynarodowych Spotkań Artystów 
„Zamek wyobraźni”. W latach 1995-1196 muzeum przygotowało ponadto 4 własne wystawy prezento
wane kolejno w: Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Muzeum w Człuchowie i Muzeum Wsi Słowińskiej 
w Klukach. Zabytki kultury materialnej oraz współczesna sztuka ludowa ze zbiorów bytowskiego mu
zeum prezentowane były również na wystawach w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskie
go w Bydgoszczy, Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Do najciekawszych 
wystaw zaprezentowanych w latach 1995-1996 w siedzibie muzeum zaliczyć należy ekspozycje:

1. Sztuka ludowa regionu sieradzkiego - ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu (marzec -
maj 95).

2. Malarstwo Ernsta von Domarusa - ze zbiorów Archiwum Domarusa w Altwittenbek (kwiecień -
lipiec 1995).

3. Współczesna sztuka ludowa Kaszub - wystawa pokonkursowa IV edycji międzywojewódzkiego
konkursu twórczości ludowej (lipiec 
- październik 95).

4. Malarstwo i rzeźba - wystawa poplenerowa III Krajowego Sympozjum Polskich Artystów Plasty
ków Tworzących za Granicą Tucho
mie 95 (sierpień - wrzesień 95).

5. Współczesna rzeźba Karpat Polskich - ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (paź
dziernik 1995 do lutego 1996).

6. Józef Chełmowski - portret artysty i człowieka - ze zbiorów własnych muzeum (listopad 95 -
maj 1996).

7. Pomorskie krajobrazy Świat w moich oczach - wystawa fotografii i rysunku Elżbiety Szalewskiej
i Zbigniewa Kullasa (marzec - kwie
cień 1996).

8. Miasto i ludzie - wystawa fotografii Heinza Nehringa (czerwiec - lipiec 96).
9. Na pograniczu - wystawa przygotowana z okazji 650-lecia miasta Bytowa, ze zbiorów Muzeum

Pomorza Środkowego w Słupsku 
Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
Muzeum Historii Miasta Gdańska 
oraz własnych muzeum (sierpień - 
październik 96).

10. Malarstwo, rzeźba, instalacja - wystawa poplenerowa IV Międzynarodowego Sympozjum Arty
stów Tuchomie 96 (październik - 
grudzień 96).
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W okresie sprawozdawczym muzeum udostępniło zwiedzającym 2 nowe ekspozycje stałe:
1. Portrety książąt zachodniopomorskich - Gryfitów, autorstwa Karoliny Szyman-Piórkowskiej.
2. Poroże jelenia, ze zbiorów Fundacji Ekologiczno-Przyrodniczej, Jeleń Europejski w krajobrazie

Pomorza.
W toku realizacji i dalszego uzupełniania zbiorów jest udostępniana częściowo ekspozycja broni i 

uzbrojenia prezentowana na górnych kondygnacjach Baszty Młyńskiej.
Zorganizowane i zaprezentowane w muzeum wystawy obejrzało ogółem 32.500 zwiedzających, w 

tym około 10.850 osób w zorganizowanych grupach wycieczkowych. Wszystkie zorganizowane grupy 
turystyczne i wycieczki szkolne zostały zapoznane z prezentowanymi aktualnie w muzeum wystawa
mi oraz historią miasta i dziejami zamku.

W omawianym okresie muzeum zorganizowało 95 lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży z re
gionu bytowskiego. W zajęciach tych uczestniczyło blisko 2200 osób. Samodzielnie i przy współpracy 
z Miejskim Domem Kultury w Bytowie muzeum zorganizowało 22 koncerty kameralne dla około 650. 
słuchaczy oraz 7 odczytów, w których uczestniczyło około 200 osób. W 1996 roku muzeum było rów
nież współorganizatorem i gospodarzem 2 sesji naukowych poświęconych historii miasta i roli tury
styki w rozwoju regionu.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 1996 roku w muzeum zatrudnionych było 13 osób. Wśród zatrudnionych było 
4 pracowników merytorycznych (2 hjstoryków, 2 etnografów), 3 renowatorów, 2 pracowników admi
nistracji, przewodnik i 3 pomoce muzealne. W okresie sezonu turystycznego czasowo zatrudniana jest 
opiekunka ekspozycji w terenowym oddziale placówki, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. Z powo
du małej liczby pracowników obsługi do opieki nad salami wystawowymi zatrudniani są okresowo pra
cownicy interwencyjni. Muzeum dysponuje 13 salami wystawowymi o łącznej powierzchni 900 m2na 
3 kondygnacjach Domu Zakonnego i 2 ostatnich piętrach Baszty Młyńskiej. Stałą obsługą wszystkich 
sal wystawowych zajmuje się w zasadzie 1 pracownik etatowy. Praktykowana w muzeum wymienność 
funkcji jest sporym utrudnieniem w codziennej pracy. Brak stałego personelu do obsługi sal wystawo
wych jest od lat największą bolączką muzeum.



6. „77 rocznica odzyskania Niepodległości” - wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory: Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum Re
gionalnego w Szczecinku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Celem wystawy było ukaza
nie powstającej po rozbiorach państwowości Polski oraz przedstawienie postaci Marszalka Józefa 
Piłsudskiego (XI-X1I ’95).

7. Opracowano wystawę fotografii szkolnych z lat 1947-1974, która prezentowana była w Liceum Ogól
nokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie z okazji Zjazdu Absolwentów (fotografie 
ze zbiorów prywatnych), (IX-X ’95).

8. „Osadnicy” - na wystawie obejrzeć można było przedmioty użytku codziennego, wyposażenia do
mostw, oraz stroje i ikony pochodzące ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Wystawa ta zo
stała przygotowana przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie (1-VI ’96).

9. „Malarstwo polskie z lat 1918-1939 - wybór prac ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku”. Wystawiono 21 prac m.in. Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Tadeusza Makowskie
go, Rafała Malczewskiego. Wybór prac i tekst - Beata Zgodzińska-Wojciechowska.

10. „Haft kaszubski” - zaprezentowano 55 prac (obrusy, bieżniki, serwety i serwetki), pochodzących 
ze zbiorów prywatnych pań zrzeszonych w Sekcji hafciarskiej MOK w Człuchowie, prowadzonej 
nieprzerwanie od 1973 r. przez Józefę Sitarz. Były to hafty szkół: wdzydzkiej, puckiej, żukowskiej, 
haft borowiacki zloty 1 ze wzorów Leonarda Brzezińskiego (V1-IX ’95).

11. „Rzeźba ceramiczna Lucji Wlodek-Jablońskiej ze Słupska”. Wystawa retrospektywna, przedstawia
jąca 17 rzeźb o zróżnicowanej tematyce - od kafli (cykl o ochronie przyrody), przez tematykę mi
tologiczną (Ikary), po symbolikę miłości i życia (Drzewko Szczęścia, Matka Ziemia). Wszystkie 
obiekty pochodziły ze zbiorów własnych autorki (VI-IX ’96).

12. „Rysunki Stanisława Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku". 
19 prac z lat 1915-1936. Wybór prac i tekst - Beata Zgodzińska-Wojciechowska. Wystawie towa
rzyszył kiermasz wydawnictw „witkacowskich„ z MPŚ (IX ’96-111 97).

13. „Wyroby konwisarskie ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Stupsku”. W ród 114 obiek
tów cynowych, znajdują się zarówno naczynia codziennego użytku, jak i aparaty kościelne. Wybór 
eksponatów i tekst - Alicja Konarska (XI ’96—III ’97).

Działalność popularyzatorska

1. W muzeum czynna jest biblioteka. Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru liczącego 1016 
pozycji codziennie w godzinach otwarcia muzeum.

2. W placówce mieści się redakcja „Merkuriusza Człuchowskiego” - kwartalnika Klubu Przyja
ciół Muzeum, poświęconego lokalnej historii. Autorzy publikują swoje teksty nieodpłatnie. Kwartalnik 
ukazuje się od 1994 r. Redaktor naczelny - Marian Fryda, wydawca - Miejski Ośrodek Kultury w 
Człuchowie.

3. W latach 1995 i 1996 muzeum zwiedziło łącznie 6042 osób. Zorganizowano 80 lekcji muzeal
nych.

4. Ilość eksponatów na koniec 1996 r.:
- etnografia - 183
- artystyczne - 242
- archeologiczne - 88
- starodruki - 12 
współczesne różne -106 
Łącznie 631.
Działalność muzeum (otwartego w 1993 r. po kilkuletniej przerwie spowodowanej remontem budyn

ku) jest efektem wielkiej przychylności z jakiej placówka korzysta ze strony Muzeum Pomorza Środko
wego w Słupsku - dyrektora Mieczysława Jaroszewicza, Alicji Konarskiej, Beaty Zgodzińskiej-Wojcie- 
chowskiej, Hugony Ostrowskiej-Wójcik, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku - Zdzisława 
Daczkowskiego, Ks/ony-Kóźerskiej, Muzeum Okręgowego w Koszalinie - Ignacego Skrzypka, Muzeum 
Zachodnio-KńszhiSskje^ófr Bytowie _ Janusza Kopydłowskiego, Piotra Cieleckiego oraz wielu Osób i 
Instytucją którym niniejśżym składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i współpracę.
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W okresie sprawozdawczym muzeum udostępniło zwiedzają<^Mi2>ft(&^efcs^^ T. 21
1. Portrety książąt zachodniopomorskich - Gryfitów, autorstwa Karoliny Szyman-Piórkowskiej. 

UrszU4cPfä<ry$X&tmviaz zbiorów Fundacji Ekologiczno-PrzyrodniczegOeleń Europejski w krajobrazie
s Pomorza,

z Miejskim Domem Kultury w Bytowie muzeum zorganizowało 22 koncerty kameralne dla około 650.
słuchaczy oraz 7 odczytów, w których uczestniczyło około 200 osób. W 1996 roku muzeum było rów
nież współorganizatorem i gospodarzeHÓSte!#MĆffctevych poświęconych historii miasta i roli tury
styki w rozwoju regionu.

1. „Pradzieje Ziemi Człuchowskiej” - prezentuje zabytki od epoki kamiennej aż po średniowiecze. 
Najwięcej jednak obiektów pochodzi z cza&ytjąfdyiigfptff te zamieszkiwane były przez ludność 
kultury pomorskiej (600-450 p.n.e.).

^fiMif^ł^feiRłWłHfńW^BaelilcR^eBtHS^stoii flUiUM pra-
^'Jał'icP%te4^§fip>ffii?!Mifż^t!ifi-(^j^¥(fj§ łś^ikmi wystawowymi o łącznej powierzchni 900 m2na

1 MMaMMV romÖ3^ÄWFSffi'S^Rf^^i?!sÄte%^f«-i^kich
mmf. s|feność

wm& a^tagfeki wystawo
5- VAffl^fifiPJW111 sylwetki wybitnych CzłuchowianHctórzy we

współczesnym, polskim mieście pozostawili trwały ślad poprzez swą twórczość, działalność kultu
ralną, społeczną itp. (Rafał Krasienkiewicz, Jan Oskar Parnas, Lech Zasadzki).

Wystawy czasowe

1. „Z historii poczty” - w pięćdziesiątą rocznicę uruchomienia Poczty Polskiej w Człuchowie - pre
zentowano akcesoria pocztowe: koperty, telegramy, mundury, aparaty telefoniczne, wagi i in. Obiek
ty wypożyczone zostały przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz Urząd Tele
komunikacyjny w Człuchowie (III-IV ’95).

2. „Dzieje Konstytucji - w 204 rocznicę Konstytucji 3 - Maja” - wystawę zorganizowano w oparciu o 
obiekty pochodzące ze zbiorów Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Muzeum Historyczno-Etno- 
graflcznego w Chojnicach, Biblioteki Miejskiej w Człuchowie i kolekcji prywatnych (V-V1 ’95).

3. „Srebra XIX i XX wieczne ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”. Była to pierw
sza „samodzielna” wystawa sreber użytkowych z domów Puttkamerów i von Kleistów ze Słupska.

4. „Z witryny karykaturzystów” - prace Andrzeja Graniaka z Ustki. Karykatury postaci życia społecz
nego i politycznego oraz „scenki rodzajowe" przysporzyły autorowi tworzącemu pod patronatem 
Muzeum Karykatury w Warszawie, wielu sympatyków. Wystawę uzupełniały pocztówki i „katalog 
rysunków” A. Graniaka (VII—VIII ’95).

5. „Malarstwo Wacława Pomorskiego z Bytowa” - wybór prac z lat 1975-1995 (olej, auto-agva-acryl). 
Obrazy Pomorskiego tematycznie związane z regionem Pomorza Zachodniego urzekają swym ko
lorytem. W większości były to prace poplenerowe. Otwarcie wystawy autor uświetnił recytacją swojej 
poezji (IX-XI ’95).
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6. „77 rocznica odzyskania Niepodległości” - wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory: Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum Re
gionalnego w Szczecinku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Celem wystawy było ukaza
nie powstającej po rozbiorach państwowości Polski oraz przedstawienie postaci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (XI-XII ’95).

7. Opracowano wystawę fotografii szkolnych z lat 1947-1974, która prezentowana była w Liceum Ogól
nokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie z okazji Zjazdu Absolwentów (fotografie 
ze zbiorów prywatnych), (IX-X ’95).

8. „Osadnicy” - na wystawie obejrzeć można było przedmioty użytku codziennego, wyposażenia do
mostw, oraz stroje i ikony pochodzące ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Wystawa ta zo
stała przygotowana przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie (I-VI ’96).

9. „Malarstwo polskie z lat 1918-1939 - wybór prac ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku”. Wystawiono 21 prac m.in. Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Tadeusza Makowskie
go, Rafała Malczewskiego. Wybór prac i tekst - Beata Zgodzińska-Wojciechowska.

10. „Haft kaszubski” - zaprezentowano 55 prac (obrusy, bieżniki, serwety i serwetki), pochodzących 
ze zbiorów prywatnych pań zrzeszonych w Sekcji hafciarskiej MOK w Człuchowie, prowadzonej 
nieprzerwanie od 1973 r. przez Józefę Sitarz. Były to hafty szkół: wdzydzkiej, puckiej, żukowskiej, 
haft borowiacki złoty i ze wzorów Leonarda Brzezińskiego (V1-IX ’95).

11. „Rzeźba ceramiczna Łucji Włodek-Jabłońskiej ze Słupska”. Wystawa retrospektywna, przedstawia
jąca 17 rzeźb o zróżnicowanej tematyce - od kafli (cykl o ochronie przyrody), przez tematykę mi
tologiczną (Ikary), po symbolikę miłości i życia (Drzewko Szczęścia, Matka Ziemia). Wszystkie 
obiekty pochodziły ze zbiorów własnych autorki (V1-IX ’96).

12. „Rysunki Stanisława Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”. 
19 prac z lat 1915-1936. Wybór prac i tekst - Beata Zgodzińska-Wojciechowska. Wystawie towa
rzyszył kiermasz wydawnictw „witkacowskich,, z MPŚ (IX '96—III 97).

13. „Wyroby konwisarskie ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku". W ród 114 obiek
tów cynowych, znajdują się zarówno naczynia codziennego użytku, jak i aparaty kościelne. Wybór 
eksponatów i tekst - Alicja Konarska (XI ’96—III ’97).

Działalność popularyzatorska

1. W muzeum czynna jest biblioteka. Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru liczącego 1016 
pozycji codziennie w godzinach otwarcia muzeum.

2. W placówce mieści się redakcja „Merkuriusza Człuchowskiego” - kwartalnika Klubu Przyja
ciół Muzeum, poświęconego lokalnej historii. Autorzy publikują swoje teksty nieodpłatnie. Kwartalnik 
ukazuje się od 1994 r. Redaktor naczelny - Marian Fryda, wydawca - Miejski Ośrodek Kultury w 
Człuchowie.

3. W latach 1995 i 1996 muzeum zwiedziło łącznie 6042 osób. Zorganizowano 80 lekcji muzeal
nych.

4. Ilość eksponatów na koniec 1996 r.:
- etnografia - 183
- artystyczne - 242
- archeologiczne - 88
- starodruki -12 
współczesne różne - 106 
Łącznie 631.
Działalność muzeum (otwartego w 1993 r. po kilkuletniej przerwie spowodowanej remontem budyn

ku) jest efektem wielkiej przychylności z jakiej placówka korzysta ze strony Muzeum Pomorza Środko
wego w Słupsku - dyrektora Mieczysława Jaroszewicza, Alicji Konarskiej, Beaty Zgodzińskiej-Wojcie- 
chowskiej, Hugony Ostrowskiej-Wójcik, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Słupsku - Zdzisława 
Daczkowskiego, Iwony Kozerskiej, Muzeum Okręgowego w Koszalinie - Ignacego Skrzypka, Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie - Janusza Kopydłowskiego, Piotra Cieleckiego oraz wielu Osób i 
Instytucji, którym niniejszym składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i współpracę.

324



KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE. T. 21

Elżbieta Kai

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W LĘBORKU 1991-1996

Muzeum w Lęborku jest placówką budżetową - samorządową, zatem dotowaną przez miasto, dzia
łającą na podstawie statutu zatwierdzonego uchwalą Rady Miejskiej w 1991 roku ze zmianami w 1993. 
Przejście w gestię samorządu wiązało się początkowo z problemami natury finansowej i organizacyj
nej, np. w 1992 r. dotacja wynosiła zaledwie 320 min zł. Stopniowo jednak działalność muzeum i okrzep
nięcie władzy samorządowej wpłynęły na ustabilizowanie sytuacji. W 1995 r. dotacja wyniosła 92.816 
zł,—, w 1996 148.080,- zł uzupełnione o dotacje celowe, np. na instalację ppoż.

Zatrudnienie po redukcji w 1991 r. z 9 etatów sprowadzono do 6, następnie czasowo zatrudniano 
pracowników z funduszu interwencyjnego, w 1996 ustabilizowano zatrudnienie:

5 pracowników merytorycznych w tym:
• 1 historyk sztuki (dyrektor, st kustosz)
• 1 archeolog
• 1 st. dokumentalista (bibliotekarz, przewodnik)
• 1 st. instruktor d/s informacji
• 1 specjalista d/s dział, wystawienniczo-handlowej
2 etaty obsługi (pomoce muzealne), 1/3 etatu księgowej.
Muzeum zajmuje 4 kondygnacje budynku mieszczące poszczególne działy:
I p. - dział historyczno-artystyczny (historia miasta, rzemiosło artystyczne) oraz monograficzna 

wystawa etnograficzna Alfreda Lubockiego;
II p. - archeologia
III p. - gabinet rysunku i grafiki współczesnej, gabinet numizmatyczny;
poddasze - Galeria „Strome Schody” czasowych wystaw sztuki współczesnej
W planie jest zagospodarowanie parteru budynku na potrzeby muzeum i ewentualnie inne cele 

kulturalno-turystyczne.

Wystawiennictwo

Po 1991 r. nastąpiło znaczne uaktywnienie wystawiennictwa, częściowo przearanżowano i uzupeł
niono ekspozycje stale: historyczną o kolekcję fotografii dawnego Lęborka, eksponaty kartograficzne 
i makietę - rekonstrukcję miasta z XVII w., drobne zabytki kultury materialnej. W ramach stałej eks
pozycji organizuje się też czasowe dokumentalno-historyczne, związane rocznicami lub aktualnym 
programem badawczym, np. „Lębork około 1945 roku”, „Herby i emblematy rodów pomorskich (1996); 
ekspozycja archeologiczna uzupełniana jest także o czasowe wystawy lub fragmenty wzbogacające 
prezentację, np. „Ozdoby i biżuteria w pradziejach”, „Zabytki z cmentarzyska w Lubowidzu”. W 1993 
roku na cele wystawiennicze przystosowano salę III piętra, gdzie pomieszczono Gabinet numizmatyczny 
oraz Gabinet rysunku i grafiki, z kolekcja własną związaną z działalnością galerii „Strome Schody”.

Od 1991 roku galeria prezentowała ok. 30 wystaw czasowych, w tym pokazy indywidualne m.in. 
tkaniny Aldony Tarwajnis i Małgorzaty Żerwe, malarstwa: Stanisława Chlebowskiego, Teresy Misz- 
kin, Kiejstuta Bereźnickiego, Janusza Akermana, Włodzimierza Łajminga, Mariana Panka, Francisz
ka Maśluszczaka; rysunku i grafiki - Güntera Grassa, Tadeusza Kulisiewicza, sztuki Władysława Ha
siora; aktualnie - malarstwa Jarosława Baucia. Galeria organizuje też wystawy zbiorowe, „problemo
we” przez zapraszanie arystów hasłem wywoławczym, np. „Kantor Kwadrat” - poświęcona Tadeuszo
wi Kantorowi, z udziałem m.in. Erny Rosenstein, E. Geno-Małkowskiego, C. Wodnickiej, „Sztuka jest 
kodem a nie gwarą”, „Inflacja obrazu? - Obraz inflacji?”, (1995), „Obraz końca wieku” (1996). Co dru
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ga jest wystawą konkursową, o nagrodę JEDNEGO STOPNIA Galerii „Strome Schody". Z galerią współ
pracowali jako jurorzy bądź uczestnicy wystaw m.in. prof. Władysław Jackiewicz i prof. Teresa Misz- 
kin, dr Zofia Watrak - krytyk sztuki. Wernisaże wystaw indywidualnych i czasowych są spotkaniami z 
artystami, osobami z nimi związanymi (np. wdową po Wiesławie Markowskim), bądź informującymi o 
ich twórczości (np. Marian Panek, komisarz wystawy Władysława Hasiora). Odbywają się przy tym 
koncerty kameralne muzyki poważnej, rozrywkowej i in. np. w grudniu 1996 roku wernisażu wystawy 
malarstwa Jarosława Baucia był występ duetu T. Tymański - filarów sławnej trójmiejskiej grupy jazzo
wej „Miłość”.

Niekonwencjonalną formę miał wernisaż „Liryki i plastyki” - rzeźby Helgi Deinet z Mühlheim, 
malarstwa A Szadkowskiego z Elbląga - połączony był z polsko-niemieckim wieczorem wierszy Hel
gi Deinet i Ryszarda Sobieszczańskiego, dwujęzycznego poety.

Czasowe ekspozycje kolekcjonerskie organizuje się też w gabinecie numizmatycznym - 4 rocz
nie.

Działalność naukowa i popularyzatorska

Oprócz opracowania własnych zbiorów muzeum gromadzi i opracowuje archiwalia związane z dzie
jami i zabytkami Lęborka, dokumentację historii muzeum, wydarzeń kulturalnych na terenie miasta i 
regionu, materiały ikonograficzne itp. Dokumentacja ta jest udostępniona czytelnikom, studentom, 
uczniom, dyplomantom itp., tak jak i pozycje księgozbioru podręcznego, wraz z fachową poradą, nie
rzadko wstępnym tłumaczeniem, wskazówkami bibliograficznymi itp. W roku 1992 ukazała się w ra
mach serii „Pomorze w zabytkach sztuki” monografia zabytków Lęborka: Elżbieta Kai., Lębork, Wyd. 
Ossolineum 1992 r. Każdej wystawie zbiorowej towarzyszy katalog, indywidualnej - barwna składan
ka, na bieżąco publikuje się w prasie informacje o wystawach, działalności itp.

Przy muzeum działa Koło Numizmatyczne, muzeum współpracuje też z innymi podmiotami jak Koło 
Ojczyźniane Lęborczan z siedzibą w Gummersbach, a także prasą niemiecką „Heimatbuch” i „Pom- 
mersche Zeitung”, w których publikuje się artykuły i informacje o muzeum lęborskim.

W1995 r. przy Muzeum w Lęborku powstało Lęborskie Bractwo Historyczne, z którym współdziała 
przy gromadzeniu i opracowaniu dokumentacji i publikacji; niedawno ukazał się pierwszy numer kwar
talnika „Biuletyn Lęborskiego Bractwa Historycznego”. W końcu 1996 roku muzeum zorganizowało 
seminarium historyczne polsko-niemieckie (przy współpracy Koła w Gummersbach) pt. „Udział ro
dów pomorskich w dziejach i kulturze Ziemi Lęborskiej”. Program seminarium przewidywał:

• Dowody zróżnicowania społecznego w pradziejach, na podstawie materiału wykopaliskowego z 
b. powiatu lęborskiego - mgr Iwona Grejć (Muzeum w Lęborku),

• Rycerstwo Ziemi Lęborskiej w średniowieczu - dr Klemens Bruski (Uniwersytet Gdański),
• Szlachta Ziemi Lęborskiej w XVI-XV1II wieku - dr Aleksander Klemp (Polska Akademia Nauk),
• Współcześni potomkowie szlachty pomorskiej w Niemczech - referat w j. niemieckim - Rein

hold Gomoli (Köln - Niemcy).
• Witraże z lęborskiego ratusza i ich fundatorzy - Zespół Bractwa Historycznego.
Bardzo wysoka frekwencja (blisko 100 słuchaczy) potwierdziła zapotrzebowanie na tego typu 

przedsięwzięcia, stąd zamiar ich kontynuacji.
W najbliższym czasie planuje się też wznowienie badań wykopaliskowych na sezon 1997, opraco

wano preliminarz wykopalisk w Wilkowie (osada wielokulturowa) pod kierownictwem mgr Iwony Grejć.
Z czynności administracyjno-gospodarczych najważniejszymi były: montaż licznika poboru ciepła, 

instalacja systemu ppoż. i antywłamaniowego, zakupy sprzętu wystawienniczego (antyramy, reflektor- 
ki), remont elewacji i malowanie wnętrz oraz drobne zmiany wystroju i wyposażenia, doprowadzenie 
do wpisu obiektu do rejestru zabytków, ustabilizowanie sytuacji prawnej instytucji i zarządzania przez 
nią budynkiem, zakup komputera. Pozytywnie zaopiniowały władze miasta starania o przejęcie parte
ru budynku - na potrzeby muzeum i inne cele kulturalne.
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* * * KOSZALIŃSKIE ZESZVTY MUZEALNE, T. 21

Ubiete&.Kßkv/ozdawczy charakter tekstu nie ilustruje złożoności problemów związanych z funkcjono
waniem placówki, utrzymaniem jej prestiżu itp., przekonaniem o niezbędności istnienia, odpieraniem 

SffflAWfiZRAMlĘ ÄdBiaiAb^ÄL^jlüaEiiakloWi w sfe

rę anegdot można włożyć np. „koncepcję” połączenia muzeum z biblioteką [sic!] przekształcenia mu- 
Mumiwiw^KjAairky ftiilitdoeółMk<'pb0^ż0»t«ągnti»tyK[Efe)f](>wąuflSi^eta fetęgta^eraefstolłptajdziftniej- 

«i,^e0ijp#rt*yrt!ch«itötjtä«kwp}^tte4«lß!i.u\Mydajt StęJjż^BwytófiyhlbSSatetenże genaoawiwrgäöäenty 
tząj^fytwryczhę.siptetfóąt-ka^hiJtitkilattżBd^ittltdwrfgjieMWorayBthjjfłłteKfjTntewielWEhtwsskaSiogtślnej 
iej, ftP>dk<W)92 r. dotacja wynosiła zaledwie 320 min zł. Stopniowo jednak działalność muzeum i okrzep- 
lięcie władzy samorządowej wpłynęły na ustabilizowanie sytuacji. W 1995 r. dotacja wyniosła 92.816 
1,-, w 1996 148.080,- zł uzupełnione o dotacje celowe, np. na instalację ppoż.

Zatrudnienie po redukcji w 1991 r. z 9 etatów sprowadzono do 6, następnie czasowo zatrudniano 
pracowników z funduszu interwencyjnego, w 1996 ustabilizowano zatrudnienie:

5 pracowników merytorycznych w tym:
• 1 historyk sztuki (dyrektor, sL kustosz)
• 1 archeolog
• 1 st. dokumentalista (bibliotekarz, przewodnik)
• 1 st. instruktor d/s informacji
• 1 specjalista d/s dział, wystawienniczo-handlowej
2 etaty obsługi (pomoce muzealne), 1/3 etatu księgowej.
Muzeum zajmuje 4 kondygnacje budynku mieszczące poszczególne działy:
I p. - dział historyczno-artystyczny (historia miasta, rzemiosło artystyczne) oraz monograficzna 

wystawa etnograficzna Alfreda Lubockiego;
II p. - archeologia
III p. - gabinet rysunku i grafiki współczesnej, gabinet numizmatyczny; 
poddasze - Galeria „Strome Schody” czasowych wystaw sztuki współczesnej
W planie jest zagospodarowanie parteru budynku na potrzeby muzeum i ewentualnie inne cele 

kulturalno-turystyczne.

Wystawiennictwo

Po 1991 r. nastąpiło znaczne uaktywnienie wystawiennictwa, częściowo przearanżowano i uzupeł
niono ekspozycje stale: historyczną o kolekcję fotografii dawnego Lęborka, eksponaty kartograficzne 
i makietę - rekonstrukcję miasta z XVII w., drobne zabytki kultury materialnej. W ramach stałej eks
pozycji organizuje się też czasowe dokumentalno-historyczne, związane rocznicami lub aktualnym 
programem badawczym, np. „Lębork około 1945 roku”, „Herby i emblematy rodów pomorskich” (1996); 
ekspozycja archeologiczna uzupełniana jest także o czasowe wystawy lub fragmenty wzbogacające 
prezentację, np. „Ozdóby i biżuteria w pradziejach”, „Zabytki z cmentarzyska w Lubowidzu”. W 1993 
roku na cele wystawiennicze przystosowano salę III piętra, gdzie pomieszczono Gabinet numizmatyczny 
oraz Gabinet rysunku i grafiki, z kolekcja własną związaną z działalnością galerii „Strome Schody”.

Od 1991 roku galeria prezentowała ok. 30 wystaw czasowych, w tym pokazy indywidualne m.in. 
tkaniny Aldony Tarwajnis i Małgorzaty Żerwe, malarstwa: Stanisława Chlebowskiego, Teresy Misz- 
kin, Kiejstuta Bereżnickiego, Janusza Akermana, Włodzimierza Łajminga, Mariana Panka, Francisz
ka Maśluszczaka; rysunku i grafiki - Giintera Grassa, Tadeusza Kulisiewicza, sztuki Władysława Ha
siora; aktualnie - malarstwa Jarosława Baucia. Galeria organizuje też wystawy zbiorowe, „problemo
we" przez zapraszanie arystów hasłem wywoławczym, np. „Kantor Kwadrat” - poświęcona Tadeuszo
wi Kantorowi, z udziałem m.in. Erny Rosenstein, E. Geno-Małkowskiego, C. Wodnickiej, „Sztuka jest 
kodem a nie gwarą”, „Inflacja obrazu? - Obraz inflacji?”, (1995), „Obraz końca wieku” (1996). Co dru-
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KOSZAIJŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE T. 21

Hilda Piszczek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ 
W ZŁOTOWIE W LATACH 1995-1996

Muzeum Ziemi Złotowskiej jest muzeum regionalnym. Mieści się w zabytkowej, mieszczańskiej 
kamieniczce z pol. XV11I wieku. W połowie lat 60. odbył się kapitalny remont, przystosowujący obiekt 
na potrzeby wystawiennicze. Okres sprawozdawczości obejmuje dwa lata pracy, w których ujęto spra
wy dotyczące działalności placówki.

W Muzeum Ziemi Złotowskiej funkcjonują następujące działy:
- flnansowo-administracyjny
- historyczny
- etnograficzny
- archeologiczny
- upowszechniania
Obsada muzeum:
-1 pracownik merytoryczny
- 1 przewodnik
-1 renowator
-1 opiekun ekspozycji
- 1 palacz woźny

Gromadzenie zbiorów muzealnych

- stan inwentarza na dzień 31.12.1996 roku:
- archeologia : 457
- historia : 1666
- etnografia: 3218
- sztuka: 585
- księgozbiór: 1810
Nowe nabytki wpisano do inwentarza i naniesiono na karty katalogowe. Nasze muzeum jest szcze

gólnie dumne z miedziorytu E. Dahlbergha z końca XVII w., przedstawiającego zamek złotowski, któ
ry to udało się zakupić na początku roku. Część eksponatów za zgodą Zarządu Miasta przekazano nie
odpłatnie do zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile; oddział Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, któ
rych gabaryty uniemożliwiały eksponowanie w siedzibie muzeum, a doskonale nadawały się do obiektu 
skansenowskiego.

Biblioteka muzealna posiada ponad 1810 woluminów. Na przestrzeni dwóch lat skorzystało z niej 
24 stałych czytelników, wypożyczono ogółem 216 pozycji. Biblioteka muzealna od szeregu lat powięk
sza swe zbiory jedynie na drodze pozyskiwania darów, skromny budżet nie pozwala na zakup nowości 
wydawniczych, poszukiwanych przez czytelników oraz przydatnych w pracy naukowo-badawczej i oświa
towej Muzeum.

Działalność naukowo-badawcza 1995-1996 r.

- kontynuacja badań powierzchniowych z zakresu archeologii; 
.Archeologiczne zdjęcie Polski”: badania prowadzone w okolicy Łomczewa.
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- na przełomie wrześjHa#$wM)tiSraitoB£f)!$'0h ifiS&k^Sćpod kierownictwem mgr Krystyny 
Hahuly z Muzeum Okręgowego w Koszalinie przeprowadziła badania wykopaliskowe na osadzie 

Mimo iłiaiłamyjhiatykAmnbterazbędnBcpęjćwykrmHrtewstjtjyma zlecenie Wojewódzkiego
- wymKraaąsckcstoiau&łłKtkśgczlJti^yfdntybidzetuSalo, tu Złotów Nr 16/96).
- uszcprkufflettiiotogtakcjęinygJrawezeźbiai-za ludowego B. Suchego ze St. Wiśniewki.
- <Klmwlykulyldwą,lfakę\tw®aa)^biłA\ntoat:
- pr^dbwktTORfCkMÓjtlfzewodu kominowego.
W zwiĄ’4kW)y4W^k'Zy®<telkl*b'*>lT9S3lbi'I:i0Praw^ się poziom estetyczny budynku na zewnątrz jak 

i wewnątr^t^^g^lfffbHreęWi^ńłbpiMślTOf >S BSr6iB8ö^kW&S^ZlW8WKwata si? wilgotność 
pomieszczeń, nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie poddaszy. W 1996 roku zapadła decyzja zakoń-
czenia budowy kilku x>^m^<m<Miäimmmiowawcza 1995-1996 r , u 

Muzeum Złotowskie od wielu lat boryka się z problemem magazynowania obiektów muzealnych.
Muzealia

»JPHlŁ^zoiiych. taiuiiiiu----- - .Mi miötmacrr sraaeftrofrr,Nauczycielom i osobom zainteresowań 
Prac adaptacyjnych wymaga rowmeź oddany na potrzeby maga

gionu
dowej w Oflifl^t, 
chodzi
natrudno^fpgg^Dgwe. 
spichlerz. zorganjzowano 0C]CZyt j]a mi0dzieży na temat „Zabytki Ziemi Złotowskiej”,

- wygłoszono referat o dziejach Zlotovyszczyzrw na kopierend (-metodycznej dla nauczycieli,
- nawiązano W^tJłprat^rT-tTSrtJaiaem^KetiąiJnicaeyjrtym' cl Itr Dzieci I Młodzieży w Złotowie,
- zorganizowano spotkanie fakultatywne dla przewodników złotowskiego oddziału Polskiego To-

- we naPrawy obiektów drewnianych oraz drobne za-
'5ięWn2Mlfi?9i9Sfz^^4^1M)PĄ'iH8to\f^:ici&^0FSM3itófe!)66(l6kólnopolskiego Zlotu Tufystycz- 

' • • ' ■ ZMówsfctó-ito!zyny Harcerek im. E. Platter w przymuzealnej Pfa-- od^-^fefi5WÄii«^ifö-^,zyny 1
co- $FzyjfoH8Wanie imprez miejskich (obchody wyzwolenia Zlotowa, kolejne

- ^ Tiptowie),
- konsgr^wpŚŚbwano zajęcia dla dzieci i młodzieży, w postaci pogadanek,

wycieczek po mieście i złotowskich kościołach,
- w przededniu Świąt Wielkanocnych zorganizowano pogadankę na temat obrzędów i zwyczajów 

wielkanocnych, połączoną z przygotowaniem palm i pisanek,
- zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „Twórczość dziecięca inspirowana 

tradycją Świąt Wielkiej Nocy”, obejmujący prace z dziedziny malarstwa, grafiki, palmy i pisanki,
- wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowano obchody „Roku Katyńskiego”: gościem 

spotkania byl prof. Tadeusz Gasztold, który wygłosił referat na temat „Zbrodni katyńskiej”,
- w ramach obchodów „Dni Zlotowa” wykład wygłosił dr Andrzej Kowalski na temat „Początków 

Zlotowa w kontekście kultury wczesnego średniowiecza”,
- w ramach 25 Centralnego Zlotu Krajoznawczego około 180 krajoznawców zwiedziło muzeum 

(CZAK),
-TV Szczecin, filia Koszalin nagrała program o działalności Związku Polaków w Niemczech: go

ściem spotkania byl działacz tego okresu Henryk Jaroszyk,
- w siedzibie muzeum odbyło się spotkanie z ludźmi wyróżnionymi Ogólnopolską Nagrodą im. ks. 

dr. Bolesława Domańskiego,
- muzeum uczestniczyło w 13 Ogólnopolskim Konkursie „Moja przygoda w muzeum”,
- wspólnie ze Złotowskim Domem Kultury zorganizowano konkurs plastyczny:
„Zlotów wczoraj, dziś i jutro”,
- wspólnie z Zarządem Ligii Ochrony Przyrody zorganizowano konkurs przyrodniczy „Przyroda 

Ziemi Złotowskiej”.
Muzeum współpracuje z placówkami szkolnymi Zlotowa i okolicy oraz placówkami kulturalnymi: 

Złotowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Kresów Wschod
nich, Związek Harcerstwa Polskiego, Liga Ochrony Przyrody; z zakładami pracy, twórcami ludowymi 
i nieprofesjonalnymi.
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Wystawiennictwo koszaijńskie zeszyty muzealne t. 21

c/,'Wwytlawy*tałe: Pradzieje Ziemi Złotowskiej
Działalność Związku Polaków w Niemczech

SPRAWOZD®£f,' (®e$IUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ

- wystawy czasowe 1995 roku:
Muzeum Ziemi ZłotowgJ^jsj^yjitaefdoisiaeipjyfljąjnącB.lM&adiegp wzeailyiiiktÓMejTimiesarzańskiej 

kanlifP)i^fit):z poł. XVIII wi.^idtcMłiprdówóąDialbfiSfeóJlHJł-^ikiiiiżiffllihiaBiiiłoMjJiztayHóślssęsjąeysfensypile. 
na retłćryhgó/łWittdz(etinikzt;Ztóto«sffipKtarej(iaw»wiEjśf!]tobrjifiiije dwa lata pracy, w których ujęto spra
wy <tetBf®05&tS®8tełności ßBtayrkfla Ziemi Złotowskiej”; wystawa pokonkursowa 

Wx^jIstastyicäeowÄkStö&'Bhfcj funkcjonują następujące działy:
- finansowo-administrąjĘijzgroda Ziemi Złotowskiej”: wystawa plastyczna, pokonkursowa, przygotowa-
- historyczny na przy współudziale Ligii Ochrony Przyrody w Złotowie.
-stytnagrhfiaznęc: „Pamięci tamtych dni" (pamiątki z okresu II wojny światowej, wyzwolenia i pierw-
- archeologiczny szych lat powojennych) ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile, indywidual-
- upowszechniania nych kolekcjonerów i Muzeum Ziemi Złotowskiej,
fefyśaefettiuióBfaęzość dziecięca inspirowana tradycją Świąt Wielkiej Nocy - wystawa pokonkursowa.
- 1 pracownik meryto$lS8H5>zycje zaplanowane na okres maja-czerwca nie zostały przygotowane z
- 1 przewodnik powodu remontu. Muzeum w tym czasie ze względu na prowadzone prace było
- 1 renowator zamknięte dla zwiedzających. Dokładnie zinwentaryzowano przedmioty zgroma-
- 1 opiekun ekspozycjidzone na poddaszach.
-cąepjgg ęftgftyśbę Flatower Haimatstube z Gifhorn przygotowano wystawę fotograficzną dla byłych

Upiec: pomieszczenia muWijWrW« ««bijących, w tym wielu gości zagra-

iwmtuvv ludowych i artystów nieprofesjonalnych.
- hi^pęj&djkfę&ałalności wystawienniczej muzeum współpracuje z okolicznymi muzeami, zwłaszcza 

w Pile, indywidualnymi kolekcjonerami; organizuje wystawy czasowe w swojej 
"ś^fctełe. 'Wózeum udostępnia swe zbiory innym placówkom: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, 
^MfiWidyt^ręża Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (wystawa „Potop szwedzki

ry to udało się zakupić na początku roku. Część eksponatów za zgodą Zarządu Miasta przekazano nie
odpłatnie do zbiorów Muzeum Okręgo^»*#iłt$i^'®djj$gFMtZ&0ća Kultury Ludowej w Osieku, któ
rych gabaryty uniemożliwiały eksponowanie w siedzibie muzeum, a doskonale nadawały się do obiektu 
skansentS$kRifi®$'e sprawozdawczym muzeum zwiedziło ogółem 3975 osób, w tym 95 wycieczek; w okre-

Biblio^TÄteM^iSa^^eii9^!) ^8teflfä«^IWS*fi«8fzystal0 z niej 

24 stałymuzealna od szeregu lat powięk
sza swe ztASFJ^llWnłe^ra drodze pozyskiwania darów, skromny budżet nie pozwala na zakup nowości 
wydawniciiłS?,'^&5fii§Janych przez czytelników oraz przydatnych w pracy naukowo-badawczej i oświa
towej Muz* za przewodn‘ka 2.50 z)

- muzeum czynne jest od 10.00 do lb.OU 
w sezonie turystycznym flipiec-sierpień) czynne
wgodz. 9.0(Pęjętffilnośc naukowo-badawcza 1995-1996 r.
soboty i niedziele czynne

- koiłfogttłftpjąfetJ&uftfiOSderzchniowych z zakresu archeologii;
.Arc^^j§ąt^si»^P#Węjb«4toj0 prowadzone w okolicy Łomczewa. r

WwaWz^ W LATACH 1995-1996

mieszkańców powiatu złotowskiego „Dawny Złotów”. Ekspozycja była okazją do
wsnpmnień, wywpłatawielę wzruszeń.

.11 uauu;.
Jfy^&ffifeliowych ze zbiorów muzeum, Muzeum Okręgowego w Pile,
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Remonty i inwestycje: 1995-1996

Mimo trudności finansowych wykonano niezbędne prace remontowe typu:
- wymiana pokrycia dachowego budynku muzeum,
- uszczelniono konstrukcję ryglową,
- odnowiono elewację zewnętrzną budynku,
- przebudowano część przewodu kominowego.
W związku z przeprowadzonymi pracami poprawił się poziom estetyczny budynku na zewnątrz jak 

i wewnątrz: znikł problem przecieków, poprawiła się cieplność budynku, unormowała się wilgotność 
pomieszczeń, nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie poddaszy. W 1996 roku zapadła decyzja zakoń
czenia budowy kilku pomieszczeń-przy budynku muzeum.

Muzeum Złotowskie od wielu lat boryka się z problemem magazynowania obiektów muzealnych. 
Muzealia przechowywane w wiatraku w Dzierżąźenku zostały przewiezione do Muzeum Kultury Lu
dowej w Osieku. Nadal pozostaje nierozwiązany problem chaty krajeńskiej w Starej Świętej, stąd za
chodzi potrzeba oddania w depozyt przynajmniej części zgromadzonych tam muzealiów (ze względu 
na trudności magazynowe). Prac adaptacyjnych wymaga również oddany na potrzeby magazynowe 
spichlerz.

Konserwacja zabytków ruchomych: 1995-1996

- we własnym zakresie przeprowadzono drobne naprawy obiektów drewnianych oraz drobne za
biegi, zwalczające szkodniki na przedmiotach z drewna i tekstyliach,

- odgrzybienie sztandaru II Złotowskiej Drużyny Harcerek im. E. Platter w przymuzealnej Pra
cowni Konserwacji Tkaniny w Toruniu,

- konserwacja XIX w. zegara,
- konserwacja portretu M. Grudzińskiej.
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