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STOSUNEK WŁADZ
I SPOŁECZEŃSTWA WARMII I MAZUR
DO DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
REGIONU PO 1945 ROKU.
WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

Wstęp
II wojna światowa zmieniła granice państwa polskiego, a wraz z tym pojawiło się wiele
trudności natury organizacyjnej, administracyjnej i kulturowej. Konsekwencją przynależności ziem pruskich do państwa niemieckiego, była wszechobecna na tym terenie kultura niemiecka, której nie udało się wyrugować wraz z wysiedleniem Niemców.
„Obce” dziedzictwo widoczne jest na Warmii i Mazurach do dnia dzisiejszego, teraz
staramy się je dostrzegać i szanować.
Inaczej było w pierwszych latach powojennych, kiedy władzom, a także zwykłym
polskim osadnikom, zależało na oczyszczeniu tych ziem z wpływów kultury niemieckiej. To zagadnienie było już podejmowane w literaturze1, jednak poza sferą zainteresowań pozostawało dziedzictwo archeologiczne. Dziedzictwo, czyli te elementy kultury
– historii, architektury, obyczajów, etnografii, języka, które pozostały po poprzednich
pokoleniach i w sposób wybiórczy zostały przekazane następnym pokoleniom2. Wiele
z zabytków nie zadbanych, nie przechowywanych czy też nie utrwalonych w świadomości społecznej po prostu zaginęło.
Możemy więc mówić o dziedzictwie chcianym i niechcianym oraz uświadomionym i nieuświadomionym. Chciane dziedzictwo to te elementy, które są celowo pielęgnowane, a pamięć o nich jest kultywowana przez dziesięciolecia i wieki. Niechciana spuścizna, to taka, której się wyrzekamy i do niej nie przyznajemy. Jeżeli chodzi
o dziedzictwo archeologiczne, mamy do czynienia z pozostałościami ukrytymi w zie1

Por. I. Lewandowska, Oswajanie dóbr kultury, architektury i nazewnictwa a procesy integracji społecznej na
Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, [w:] Polacy na ziemiach odzyskanych. Regiony przygraniczne
w poszukiwaniu tożsamości. Przed i po akcesji, red. A. Makowski, Szczecin 2008, s. 95–110.
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Szersze wyjaśnienie tego pojęcia: I. Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe − problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, [w:] Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
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mi, jak i ze spuścizną badań niemieckich odnoszących się do grodzisk, czy cmentarzysk z czasów pruskich lub jeszcze wcześniejszych. Jest ona o tyle uświadomiona, o ile
funkcjonuje w pamięci społecznej. Odkrycia stanowisk czy pojedynczych zabytków
archeologicznych wzbogacają zasób tego dziedzictwa, a czasami go jedynie odświeżają. Badania archeologów przedwojennych na danym stanowisku czyniły go znanym
w tamtym czasie. Okres II wojny światowej i napływ nowej ludności po wojnie, spowodowały całkowity zanik tej wiedzy. Tym samym ponowne odkrycie archeologiczne
w latach powojennych wprowadzało na nowo te stanowiska i zabytki do świadomości
społecznej.
Dziedzictwo archeologiczne jest zagadnieniem fascynującym. Po pierwsze dlatego, że źródła ukryte w dokumentach archiwalnych i pamięci ludzkiej rzadko są publikowane; po drugie odnosi się do najdawniejszych dziejów tego terenu, co do którego
historycy polscy i niemieccy, szczególnie w okresach totalitaryzmów (hitlerowskiego
i stalinowskiego), spierali się, czy było to osadnictwo germańskie czy słowiańskie; po
trzecie wreszcie dlatego, że daje odpowiedź na pytanie w jaki sposób władze i społeczeństwo polskie odnosiło się do zabytków archeologicznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Niniejszy artykuł opiera się przede wszystkim na źródłach zgromadzonych w Archiwum Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur [MWiM DA], Archiwum
Państwowym w Olsztynie [APO] oraz zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków [WUOZ]. W sumie analizą objęto 262 teczki obiektowe: w MWiM DA −
110 teczek z powiatu szczycieńskiego, 71 z piskiego, 55 z nidzickiego, 98 z giżyckiego,
3 z gołdapskiego i 1 z morąskiego; w APO − zespół Muzeum Mazurskie: 5 teczek z korespondencją, sprawozdaniami i Działem Archeologii; w WUOZ – 19 teczek obiektów wpisanych do rejestru zabytków do 1958 r. i przechowywanych w Olsztynie3.
Na podstawie przeanalizowanego materiału wyłania się obraz stosunku władz
i społeczeństwa polskiego do zabytków archeologicznych z terenu Warmii i Mazur,
jednakże nie jest to obraz pełny. Analizy wymagałyby wszystkie zachowane teczki
obiektowe zgromadzone nie tylko w Olsztynie, ale także w oddziałach WUOZ w Ełku
i Elblągu. Mimo ograniczonej kwerendy źródłowej możliwe było wskazanie typowych
postaw i zachowań zarówno ze strony władz, jak i obywateli. Celowo nie omawiano
wydarzeń w porządku chronologicznym, skupiając się na pewnych problemach i tezach, które egzemplifikowano potwierdzonymi w źródłach informacjami. Dalsza kwerenda dostarczyłaby jedynie więcej przykładów do postawionych już tez.
Uwarunkowania prawne
Stosunek władz i społeczeństwa polskiego do dziedzictwa archeologicznego Warmii
i Mazur po II wojnie światowej nie był jednolity. Władze państwowe zainteresowane
3

Przy cytowaniu źródeł zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję, nawiasy okrągłe, rozstrzelenie
druku i podkreślenia. W nawiasach kwadratowych umieszczono wyjaśnienia bądź skróty od autora.
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zabezpieczeniem i ochroną tego dziedzictwa to przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Sztuki [MKiS], Naczelna Dyrekcja [Centralny Zarząd] Muzeów i Ochrony Zabytków [ZMiOZ] mające zasięg centralny − ogólnopolski. Na obszarze województwa
odpowiedzialny za to był Urząd Wojewódzki – Wydział Kultury i Sztuki [WKiS],
Wojewódzki Konserwator Zabytków [WKZ], częściowo Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej [WRN], a przede wszystkim Inspektor do spraw zabytków archeologicznych, zwany zwyczajowo Konserwatorem Zabytków Archeologicznych [KZA]
przez pierwsze lata podległy bezpośrednio ZMiOZ w Warszawie, a następnie WKiS.
Sprawowały one głównie nadzór administracyjny, a jednocześnie miały kompetencje
finansowania badań archeologicznych. Nadzór merytoryczny sprawowało Państwowe
Muzeum Archeologiczne [PMA] w Warszawie, które interesowało się całym obszarem Polski. Natomiast na terenie województwa olsztyńskiego funkcję tę przejmowało
Muzeum Mazurskie, głównie poprzez Dział Archeologii. Pojedyncze inicjatywy finansowe podejmował m.in. Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, czy Prezydia Powiatowych [PRN] i Gminnych Rad Narodowych [GRN].
Władze państwowe w latach 40. i 50. XX w. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, opierały się na:
1. Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1928 r.
o opiece nad zabytkami (Dz.U.R.P. nr 23 poz. 265),
2. Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r.
o postępowaniu administracyjnym (Dz.U.R.P. nr 36 poz. 341),
3. Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r.
o Państwowym Muzeum Archeologicznym (Dz.U.R.P. nr 36, poz. 346),
4. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o Statucie Państwowego Muzeum Archeologicznego (Monitor Polski nr 129, poz. 216),
5. Dekrecie z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości
ziemskich na cele reformy rolnej osadnictwa (Dz.U.R.P. nr 57, poz. 321).
W myśl Rozporządzenia Prezydenta RP o opiece nad zabytkami za zabytki mogą
być w szczególności uznane:
–– jaskinie i groby, zamczyska, tzw. Szwedzkie góry, okopy, szańce i wały; ślady
osad lądowych i nawodnych, cmentarzyska szkieletowe i ciałopalne, „pola
urnowe” i poszczególne groby, kurhany, mogiły, kopce, kopalnie przedhistoryczne (krzemienia, soli, bursztynu, miedzi żelaza i barwników mineralnych); piece garncarskie i piece do wytapiania metali; kręgi kamienne i kamienie ustawiane; figury kamienne przedhistoryczne (tzw. baby kamienne
i posągi bóstw) i głazy obrabiane (żarna, głazy ze znakami, ze stopami, dołkami itp.) (art. 2, pkt 1),
–– wykopaliska i znaleziska przedhistoryczne i archeologiczne (art. 2, pkt 14).
15 lutego 1962 r. uchwalono ustawę o ochronie dóbr kultury, w myśl której:
–– przedmiotem ochrony mogą być w szczególności: obiekty archeologiczne
i paleontologiczne, jak ślady terenowe pierwotnego osadnictwa i działal-
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ności człowieka, jaskinie, kopalnie pradziejowe, grodziska, cmentarzyska,
kurhany oraz wszelkie wytwory dawnych kultur (art. 5.),
–– osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym organ wykonawczy właściwej gminy lub powiatu i właściwego
konserwatora zabytków (art. 22),
–– wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowią własność Państwa
(art. 24),
–– użytkownicy obiektów zabytkowych stanowiących własność Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego składają zobowiązanie należytego ich
utrzymania, konserwacji i opieki nad nimi (art. 38),
–– dla należytego utrzymania i zachowania zabytków oraz upowszechnienia
ich wartości wychowawczych i dydaktycznych ustanawia się społeczną opiekę nad zabytkami jako wyraz troski społeczeństwa o pamiątki przeszłości,
które przetrwały do naszych czasów oraz powinny być zachowane i przekazane przyszłym pokoleniom (art. 70),
–– kto znalazł przedmiot archeologiczny lub odkrył wykopalisko i nie zawiadomił o tym w ciągu jednego miesiąca wojewódzkiego konserwatora zabytków
albo władz lokalnych lub nie zabezpieczył znalezionego przedmiotu albo
odkrytego wykopaliska, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 77).
Kolejna ustawa weszła w życie we wrześniu 2003 r., ale wychodzi już poza zakres
chronologiczny niniejszego tekstu.
Zabezpieczanie zbiorów archeologicznych w terenie
Pierwszym zadaniem, jakie postawiły sobie władze w zakresie dóbr kultury, było zabezpieczenie zbiorów z poniemieckich muzeów regionalnych pozostających w budynkach muzealnych lub też rozproszonych na całym terenie Okręgu Mazurskiego
(później województwa olsztyńskiego). Tego zadania podjął się głównie Jan Grabowski
− kierownik Wydziału Kultury, Hieronim Skurpski – kustosz Muzeum Mazurskiego
oraz Emilia Sukertowa-Biedrawina − kierowniczka Instytutu Mazurskiego.
W zakresie archeologii specjalistą był Jerzy Antoniewicz, który w czasie wojny
podjął studia w dziedzinie prahistorii i historii średniowiecznej na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, gdzie szczególnie interesował się problemami archeologii północno-wschodnich ziem polskich i Prus Wschodnich4. Zaangażował się w akcję mającą na
celu włączenie do oswobodzonej Polski Warmii i Mazur, brał udział w akcji zabezpieczania dóbr kulturalnych Warszawy zorganizowanej przez prof. Stanisława Lorentza,
a po wojnie ukończył studia i pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym.
4

Por. I. Lewandowska, Wkład Jerzego Antoniewicza w organizowanie polskiej archeologii i nauki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie
wiedzy, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 89–102.
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Jako wolontariusz i pasjonat zajął się zabezpieczaniem rozproszonych zbiorów dawnych muzeów gdańskiego i królewieckiego oraz regionalnych zbiorów na terenie Warmii i Mazur. Współpracował z Instytutem Mazurskim i redagował jego Komunikaty
Działu Informacji Naukowej, a potem Rocznik Olsztyński wydawany przez Muzeum
Mazurskie. Do historii archeologii przeszły dwa jego duże projekty – badania wykopaliskowe w Jeziorku w pow. giżyckim oraz w Szwajcarii w pow. suwalskim. Pierwsze
z nich prowadził w latach 1950–1954 z ramienia Państwowego Muzeum Archeologicznego i Komisji do Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Drugim natomiast
były tereny Jaćwieży, a szczególnie stanowisko w Szwajcarii, w pow. suwalskim. Antoniewicz był inicjatorem szeroko zakrojonych badań, które rozpoczęły się już w 1955 r.
Udało mu się zaangażować zarówno archeologów, jak i antropologów, historyków, językoznawców, przyrodników i etnografów z Polski i Szwecji.
Będąc pracownikiem Państwowego Muzeum Archeologicznego i jednocześnie
kustoszem-wolontariuszem Muzeum Mazurskiego Jerzy Antoniewicz jeździł po terenie, prowadził badania powierzchniowe i tym samym odnajdywał zabytki archeologiczne znane ze źródeł i badań niemieckich bądź też pochodzące z przedwojennych
zbiorów muzealnych. Wiele spośród zbiorów prahistorycznych udało się uratować, ale
− jak wspominał − bezpowrotnie zniszczone zostały zbiory po przedwojennych muzeach regionalnych w Braniewie, Ełku, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie,
Ostródzie, Pasłęku i Piszu5. Dzięki niemu przez okres niecałych trzech lat od zakończenia wojny Muzeum Mazurskie posiadało:
1. bogate materiały zabytków ocalone przez niego z następujących zbiorów:
–– Prussia Muzeum w Królewcu (część kolekcji),
–– zbiory regionalne z Giżycka,
–– zbiory regionalne z Bartoszyc,
–– zbiory regionalne z Kętrzyna (ocalała część),
–– zbiory regionalne z Nidzicy (ocalała część),
2. obszerną bibliotekę podręczną z zakresu prahistorii pochodzącą z b. księgozbiorów niemieckich oraz systematycznych zakupów literatury polskiej,
3. urządzony prowizorycznie magazyn muzealny zabytków prehistorycznych,
4. zapoczątkowane prace nad prehistorycznym archiwum naukowym,
5. zapoczątkowane prace nad inwentaryzacją zabytków,
6. rozpoczęto propagację idei ochrony zabytków wśród społeczeństwa olsztyńskiego za pomocą specjalnych odczytów oraz publikacji wydanych przez
Instytut Mazurski6.
5

J. Antoniewicz, Nauka polska na terenach warmijsko-mazurskich, Życie Nauki, 1947, nr 17/18, s. 363.
Zob. idem, Stan zachowania zbiorów prehistorycznych na Warmii, północnym Mazowszu i dolnym Powiślu, Z Otchłani Wieków, 1946, z. 11–12, s. 92–96.
6
Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), 501/II/38, teczka: „Archeologia. Sprawy ogólne lata
1947–1957”, k. 17, Hieronim Skurpski kustosz Muzeum do WKiS Naczelna Dyrekcja MiOZ w Warszawie, Olsztyn 22 IV 1948 r.
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Interesującym przykładem zaangażowania społecznego są losy kolekcji byłego
Prussia-Museum z Królewca. Podstawą zbiorów archeologicznych oraz zasobów literatury niemieckiej i skandynawskiej były 33 skrzynie tak zwanego Studiensammlung
oraz Fundarchiv, które już w 1943 r. Wolfgang La Baume, dyrektor Landesamt für Vorgeschichte, wyodrębnionego z Prussia-Museum działu prehistorycznego, ewakuował
do miejscowości Carlshof, Kreis Rastenburg (Karolewo koło Kętrzyna)7. Później część
z nich trafiła do Demmin na Pomorzu Zaodrzańskim. Na pozostałe zbiory, zdeponowane w kościele na terenie dawnego zakładu opiekuńczego dla chorych, adaptowanego
podczas wojny na koszary SS, natrafili po wojnie J. Antoniewicz i H. Skurpski. Jak do
tego doszło? Otóż w Archiwum Państwowym w Olsztynie zachował się list kierownika szkoły podstawowej w Czernikach do Muzeum Mazurskiego na ręce Jerzego Antoniewicza, który donosi o tym znalezisku (źródło 1).
Dzięki odnalezieniu tych zbiorów w Olsztynie znajdują się obecnie materiały
archiwalne tzw. Depot-Heydeck, archiwum Hansa Schleifa i Otto Tischlera8. Wśród
ocalałych zabytków zachował się m.in. zbiór ceramiki. Ponadto „dzięki temu dysponujemy dziś m.in. kolekcją naczyń z cmentarzysk w Oberhof (Aukštakiemiai na Litwie)
i Linkuhnen (Rževskoe w Obwodzie Kaliningradzkim), kilkoma dużymi popielnicami wiadrowatymi z nekropoli sambijskich czy też popielnicami z mazurskiego cmentarzyska w Kielarach (Kellaren)”9. Książki z zakresu prahistorii, antropologii i etnografii,
pochodzące ze zbiorów muzealnych z terenu byłych Prus Wschodnich zabezpieczone
przez kierownika szkoły i jego uczniów, jako mienie poniemieckie, zostało przekazane
Muzeum Mazurskiemu na polecenie Ministerstwa Oświaty, które mogło mieniem bibliotecznym dysponować10.
Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego
Jerzy Antoniewicz w roku 1948 został z ramienia Państwowego Muzeum Archeologicznego referentem okręgu konserwatorskiego woj. gdańskiego, olsztyńskiego oraz [na]
północną część woj. białostockiego (pow. Grajewo, Ełk, Augustów, Olesko, Suwałki, Goł-

7

Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum, oprac.
A. Bitner-Wróblewska i in., Warszawa 2008, s. 17–18. Inni podają, że zbiory znaleziono w Czernikach
pod Kętrzynem. Por. W. Ziemlińska-Odojowa, Muzealnictwo archeologiczne na Warmii i Mazurach
i jego specyfika, [w:] Stan i potrzeby muzealnictwa w województwie olsztyńskim. Materiały sesji z okazji
XXX-lecia Muzeum Mazurskiego w Olsztynie 3 maja 1974 roku, Olsztyn 1975, s. 83. W rzeczywistości
chodzi o tę samą lokalizację, bowiem odległość między Karolewem a Czernikami wynosi 2,7 km.
8
Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum = Die archeologischen Inventarbücher aus
dem ehemaligen Prussia-Museum = Archeologiczeskije inwentarnyje knigi bywszego muzeja „Prussija”,
Olsztyn 2008.
9
Ocalona historia…, s. 19.
10
APO, 501/II/8, teczka: „Korespondencja ogólna lata 1946–1957”, k. 120, Ministerstwo Oświaty do
Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego, Warszawa, I 1949 r.
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dap)11. Dzięki temu, że był delegatem PMA dla spraw ochrony zabytków prehistorycznych na woj. olsztyńskie dokonywał inwentaryzacji obiektów w terenie, w szczególności grodzisk. Pozwoliło to na tworzenie dokumentacji niezbędnej do prawnej ochrony
zabytków i dało początek archiwum naukowemu Działu Archeologicznego Muzeum
Mazurskiego12. Zaangażował się również w uzyskanie dofinansowania dla nowo powstającego Działu Archeologicznego13.
Zlokalizowane w terenie grodziska, gródki strażnicze, cmentarzyska czy pojedyncze kurhany opisywał Jerzy Antoniewicz i kierował pisma do konserwatora zabytków
o wpisanie ich do rejestru zabytków. W źródłach zachowały się dokumenty dotyczące
m.in. grodziska wyżynnego zwanego Stare Miasto w Barczewku, gm. Dywity i gródka
nizinnego, strażniczego zwanego Romowa Góra położonego na terenie tej samej wsi14;
strażniczego grodziska wyżynnego zwanego Krzyżowa Góra na terenie miasta Barczewa15; grodziska stożkowatego, obwałowanego, zwanego Tirklo w Ekiertowie, gm.
Drozdowo (obecnie Okartowo, gm. Orzysz), pow. piskiego16 i wielu innych.
Na temat olsztyńskiej archeologii, badań naukowych i popularyzacji prowadzonej przez Muzeum Mazurskie Jerzy Antoniewicz wypowiadał się parokrotnie17, co
przyczyniło się niewątpliwie do wzrostu znaczenia tej instytucji w kraju. Dla przyszłych konserwatorów miał praktyczne uwagi – jacy muszą być i jak pracować. Główne
cechy, które powinien mieć każdy konserwator to energia, uświadomienie, zrozumienie i popularyzacja. Szczególnie zwracał uwagę na objęcie ochroną zabytków archeologicznych. Wskazywał na konieczność natychmiastowego zabezpieczenia grodzisk,
dla których najbardziej groźne były woda i człowiek. To ostatnie niebezpieczeństwo jest
przede wszystkim groźne w woj. olsztyńskim, gdzie nowy osadnik, nie posiadający w do11

APO, 501/II/38, teczka: „Archeologia. Sprawy ogólne lata 1947–1957”, k. 16, MKiS Naczelna Dyrekcja MiOZ do Muzeum Mazurskiego, Warszawa, 26 II 1948 r.
12
M. Wielgus, M. Hoffmann, Stan i perspektywy badań archeologicznych na terenie województwa olsztyńskiego, [w:] Archeologia Bałtyjska. Materiały z konferencji Olsztyn, 24–25 kwietnia 1988 roku, Olsztyn
1991, s. 30.
13
Pisał o tym w liście do E. Sukertowej-Biedrawiny: „Poza wyjazdami w teren, które mam bez liku,
staram się o nowe pieniądze dla Olsztyna na dział prehistoryczny w Ministerstwie Kultury i Sztuki”
[Milanówek, 24 V 46 r.], zbiory spec. Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie,
sygn. PTH-R 229.
14
Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków (dalej WUOZ), teczka: „Barczewko, gm. Barczewo, grodzisko
wyżynne, st. II, nr rej. C-001”, Jerzy Antoniewicz do Urzędu Wojewódzkiego Olsztyńskiego [UWO]
WKiS Konserwator Zabytków, Olsztyn, 6 VII 1948 r.
15
WUOZ, teczka: „Barczewo, gm. Barczewo, grodzisko, st. II, nr rej. C-010”, J. Antoniewicz do UWO
WKiS Konserwator Zabytków, Olsztyn, 6 VII 1948 r.
16
Dział Archeologii Muzeum Warmii i Mazur (dalej MWiM DA), teczka: „Okartowo (Zamczysko),
gm. Drozdowo, pow. piski, woj. Suwałki”, UWO do Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Olsztyn, 28 I 1949 r. [to samo do Muzeum Mazurskiego, z dn. 27 I 1949 r.]
17
Np. Problemy muzealnictwa na obszarze woj. olsztyńskiego, Przegląd Zachodni, 1948, nr 9, s. 326–331;
Reorganizacja działu wystawowego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Wiadomości Archeologiczne,
1954, z. 1, s. 103; Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie w 1954 r.,
Wiadomości Archeologiczne, 1955, z. 3–4, s. 390–391.
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statecznej ilości obornika, dobiera się do warstwy kulturowej w celu łatwego użyźniania
nią swej ziemi18.
Antoniewicz zwracał też uwagę na to, że szybki postęp mechanizacji środków produkcji rolniczej i leśnej, który jest znamienny dla epoki dzisiejszej […] zmusza nas dziś do
podjęcia na wielką skalę ochrony zabytków prehistorycznych przed działaniem traktora
i zmechanizowanego skibowca. Autor wskazywał, że drogą do ratowania tych zabytków są m.in. rezerwaty archeologiczne, których tworzenie zapoczątkowano już przed
I wojną światową w Niemczech. Trudności w ich powstawaniu były ogromne, jednak
dane uzyskane tą metodą były bardzo cenne. Cały teren badacze schodzili pieszo zaglądając do każdej osady, wsi i przysiółka, aby skontrolować wyniki >dokładności naukowej<
niemieckiej19.
Tworzenie rezerwatów archeologicznych miało, wg PMA, umocowanie prawne. Państwowe Muzeum Archeologiczne uzasadniało to podjęciem statutowego obowiązku wykonywania fachowej opieki nad zabytkami przedhistorycznymi na całym
obszarze Polski wynikającemu z rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r.
o opiece nad zabytkami, rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. Działało tak w imieniu Ministerstwa Kultury i Sztuki, które wychodziło
z założenia, że tylko tą formą ochrony można zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń
dokumenty kultury narodowej. Właściciele, dzierżawcy lub posiadacze gruntów, na
których odkryto wykopaliska lub znaleziska, jak również ci, którzy odkrycia dokonali
i kierownicy robót, podczas których na wykopaliska natrafiono, zobowiązani zostali
do niezwłocznego zawiadomienia o tym służby konserwatorskiej pierwszej instancji.
W ten właśnie sposób władze państwowe mogły tworzyć rezerwaty archeologiczne
z terenów, na których znaleziono zabytki prehistoryczne, a właściciele ziemi musieli
zrzec się gruntów za symboliczną opłatą lub zamianą na inne grunta.
W tym celu – jak uzasadniano w każdym piśmie dotyczącym przejęcia obiektu na
cele rezerwatu – PMA podjęło na terenie wszystkich województw RP, a tym samym na
terenie woj. olsztyńskiego akcję zmierzającą do przejęcia z rąk prywatnych poszczególnych
obiektów zabytkowych, oraz akcję wyłączenia ich z zapasu ziemi, będącej jeszcze w dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego. W dalszej części urzędowego pisma wskazywano dokładnie, o jaki zabytek archeologiczny chodzi, a do pisma dołączano przeważnie:
1. kopię mapy katastralnej z zaznaczonym na niej schematycznie obiektem,
2. opis orzeczenia konserwatora uznającego grodzisko za zabytek, pozostający
pod ochroną prawa,
18

J. Antoniewicz, Zagadnienie ochrony zabytków archeologicznych w okręgu mazurskim, Komunikaty
Działu Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego w Olsztynie, 1946, nr 1–2–3, s. 12.
19
Idem, Prace nad tworzeniem rezerwatów archeologicznych w woj. olsztyńskim, Komunikaty Stacji Naukowej Instytutu Zachodniego w Olsztynie. Instytut Mazurski, 1949, nr 1, s. 79, 81. Por. idem, Z zagadnień ochrony zabytków wczesnośredniowiecznego budownictwa obronnego na Warmii i Mazurach,
Sprawozdania PMA, 1950, z. 1–4, s. 51–77.
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3. deklarację właścicieli godzących się na przejęcie obiektu zabytkowego przez
państwo.
Pod pismem podpisywał się aż do 1950 r. w zastępstwie dyrektora PMA Michał
Drewko, kierownik Wydziału Konserwacji i badań zabytków w terenie.
Aby wprowadzić w życie rezerwaty archeologiczne należało posiadać ziemię, na
której znajdował się obiekt zabytkowy. Było kilka dróg jej pozyskania. Jedną z nich
było dobrowolne przekazanie grodziska na rzecz Skarbu Państwa, celem stworzenia
z niego rezerwatu archeologicznego pozostającego pod fachową opieką Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Taka sytuacja miała miejsce m.in. na terenie
miasta Barczewa, gdzie odkryto grodzisko wyżynne zwane Krzyżowa Góra (źródło 2).
Miejska Rada Narodowa szybko zareagowała na prośbę konserwatora zabytków Zbigniewa Rewskiego i w ciągu dwóch miesięcy uchwaliła, że:
1. znajdujące się na terenie miasta grodzisko Krzyżowa Góra jako cenny dokument kultury narodowej jest pod opieką ogółu obywateli miasta Barczewa
i pod opieką fachową Państwowego Muzeum Archeologicznego,
2. grodzisko w Barczewie winno być państwowym rezerwatem archeologicznym, gdyż tylko w ten sposób cenny ten dokument kultury narodowej zostanie zabezpieczony przed zniszczeniem,
3. Miejska Rada Narodowa przekazuje ten obiekt Państwowemu Muzeum
Archeologicznemu na cel rezerwatu archeologicznego na własność, za co
Państwowe Muzeum Archeologiczne wpłaci do kasy Zarządu Miejskiego
w Barczewie symboliczne 100 zł (słownie: sto złotych)20.
W przypadku, gdy właścicielem były osoby prywatne, zostawały one nakłonione
do przekazania ziemi w zamian za ekwiwalent w postaci innej nieruchomości ziemskiej
o równej wartości lub też za niewielką opłatę. Przykładem jest grodzisko w Ostrowiu,
gm. Pasym, pow. szczycieński, będące własnością Tadeusza Granca i jego żony Franciszki z d. Dulisz, którzy przekazali Skarbowi Państwa swoją ziemię o powierzchni jednego hektara i 80 arów, powołując się na Dekret z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu
niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej21. Przykładów takich jest
więcej (źródło 3, 4, 5, 6).
Oprócz samorządów terenowych i osób prywatnych ziemia należała też do Państwowych Gospodarstw Rolnych. Państwowe Muzeum Archeologiczne występowało
wówczas z prośbą do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Dział Rolnictwa i Reform
Rolnych o utworzenie z tego terytorium rezerwatu archeologicznego (źródło 7, 8, 9).
Aby uporządkować obiekty archeologiczne, często zalesione, przeznaczone na
pastwiska, zaorywane lub nawet zabudowywane, proszono nadleśnictwo o przydzie20

WUOZ, teczka: „Barczewo, gm. Barczewo, grodzisko, st. II, nr rej. C-010”, Protokół Nr 7 plenarnego
posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej miasta Barczewa, odbytego w dniu 20 września 1948 r. w gmachu Zarządu Miejskiego.
21
WUOZ, teczka: „Pasym, gm. Pasym, grodzisko, st. I, nr rej. C-004”, PMA do UWO DRiRR Wydział
Urządzeń Rolnych [WUR] w Olsztynie, Warszawa, 29 XII 1948 r.
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lenie robotników do prac porządkowych. Dla przykładu podajemy pisma z roku 1949,
w których został określony cel pracy i warunki zatrudnienia sił roboczych (źródło 10,
11), ale dokumentów takich jest więcej.
Reasumując można wyodrębnić kilka etapów postępowania w przejmowaniu
ziemi na rezerwaty archeologiczne:
1. znaleźć obiekt w terenie,
2. ustalić właściciela ziemi,
3. wpisać obiekt do rejestru zabytków,
4. skłonić właściciela do przekazania gruntu na rzecz Skarbu Państwa,
5. utworzyć rezerwat archeologiczny,
6. oznakować i oczyścić teren.
Działalność archeologów w terenie
W pierwszej połowie lat 50. XX w. działalność kulturalna i naukowa została mocno
ograniczona. Ma to odbicie także w dokumentach, których jest stosunkowo niewiele.
Dopiero w lipcu 1955 r. województwo olsztyńskie otrzymało etat inspektora-rzeczoznawcy zabytków archeologicznych, na którym zatrudniono mgr. Romualda Odoja.
W późniejszych latach zwyczajowo zaczęto go tytułować Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Archeologicznych. W ramach swoich obowiązków inspektor miał więcej czasu i możliwości finansowych, by jeździć po terenie, prowadzić badania i inwentaryzacje. Dla przykładu, w lipcu 1955 r. interweniował w miejscowości Rusek, pow.
szczycieński (źródło 12), w roku następnym w Szerokim Borze, pow. Pisz (źródło 13).
Oprócz penetracji terenu w miejscach, skąd dotarło zgłoszenie od ludności miejscowej, inspektor-rzeczoznawca zabytków archeologicznych prowadził badania z własnej inicjatywy, opierając się głównie na literaturze przedmiotu i kwerendzie badań
wcześniejszych, także niemieckich. Tak było m.in. 8 października 1956 r., kiedy to
udał się do Pielgrzymowa, pow. nidzicki celem zlokalizowania dokładnego cmentarzyska kurhanowego znanego z literatury (źródło 14). 12 października 1956 r. penetrował
okolice Wierzbowa, pow. nidzicki, poszukując miejsca znanego tylko z opisu literatury,
gdzie wykopano grób kultury amfor kulistych (źródło 15). Romuald Odoj prowadził
ponadto badania powierzchniowe w okolicy Sarnowa. Na polu pana Konopackiego
odkrył wówczas ułamki naczyń z okresu rzymskiego, a na polu pana Szerypkowskiego
dwie skorupy z dużą domieszką piasku gruboziarnistego22.
Podobne działania prowadzili pracownicy Działu Archeologii Muzeum Warmii
i Mazur, finansowani z tego samego źródła – Ministerstwa Kultury i Sztuki. W czerwcu 1974 r. Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa w czasie wyjazdu służbowego stwierdziła, że eksponowane na terenie Bartoszyc w pobliżu Ośrodka Zdrowia >baby< kamienne
22

MWiM DA, teczka: „Sarnowo, pow. Nidzica”, Sprawozdanie z badań powierzchniowo poszukiwawczych Inspektora-Rzeczoznawcy Zabytków Archeologicznych mgr Romualda Odoja, [Olsztyn], 10 X
1956 r. [rękopis].
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wymagają opieki. Na jednym posągu ślady polania smołą, na obu ślady rozbijania jaj.
Zaniedbane i nieuporządkowane otoczenie. Wczesnośredniowieczne rzeźby kamienne są
zabytkami unikalnymi w europejskich zbiorach archeologicznych. Z tego względu należy
im zapewnić należytą opiekę23.
Kilka miesięcy później pracownicy Działu Archeologii W. Ziemlińska-Odojowa
i mgr I. Sikorska-Ulfikowa razem z prac. WKZ [Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków] mgr D. Lempke wizytowały grodzisko w Gardynach pow. Nidzica. Majdan zniszczony przez 2 głębokie leje. Wał posiada wyrwy. Układ wału i fosy zniszczony i zniwelowany współcześnie przez nieistniejącą już dzisiaj zabudowę od strony drogi przez wieś
[i wydobywanie żwiru]. Stwierdzono 2 niegłębokie współczesne wkopy. Obiekt jako całość
wymaga opieki miejscowych władz24. Rzeczywiście mieszkańcy wioski zastanawiali się –
jak pisano w lokalnej prasie − w jaki sposób zabezpieczyć grodzisko, zwane Szwedzką
Górą, przed osypywaniem się. Sekretarz Gminnej Rady Narodowej twierdził, że na
ten cel potrzeba kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sugerowano, by wyłożyć osypującą się
krawędź darniną co nie byłoby tak trudne do wykonania25.
Badania terenowe prowadzono też z urzędu, gdy teren miał być poddany melioracji. Tak było w przypadku Wielbarka, gdzie na obszarze pól i łąk bagnistych
w widłach rzek: Omulwi i Czarki inspekcji dokonywali pracownicy Działu Archeologii mgr W. Odojowa i I. Ulfikowa oraz Inspektor ds. Zabytków Archeologicznych
D. Lempkowa. Na całym obszarze znaleziono wiele dużych i drobnych grudek żużli żelaznych, kilka grudek polepy, fragmenty dachówek i ułamki ceramiki, które można datować
od okresu średniowiecznego do nowożytnego26.
W 1978 r. doszło do zniszczenia skrzyniowej obudowy kamiennej dwóch grobowców kultury amfor kulistych usytuowanych w narożniku dziedzińca zamkowego przy ścianach zamku w Szczytnie. Prowadzono wówczas remont przedzamcza i wskutek znacznego pogłębienia koparką terenu te grobowce zostały poważnie uszkodzone. Było to
godne nagany, tym bardziej, że prace odbywały się na terenie zabytkowym. Według
relacji kierownika muzeum p. S. Ostaszewskiej jeden z głazów obudowy został [nawet]
wywieziony”. Biorąc pod uwagę fakt, że ta unikalna architektura grobowa pochodziła
z cmentarzysk z okolicy Szczytna z badań w okresie międzywojennym i jako ekspozycja
typu skansen [byłaby] unikalna dla archeologii, kierownik Działu Archeologii W. Odojowa wnioskowała do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby przewieźć ją do
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie można by ją zmagazynować na między23

WUOZ, teczka: „Bartoszyce, gm. Bartoszyce, baby kamienne, nr rej. C-006”, Notatka W. Odojowej
w sprawie bab kamiennych, Olsztyn, 5 VI 1974 r.
24
MWiM DA, teczka: „Gardyny gm. Szkotowo, pow. nidzicki”, Notatka służbowa, Olsztyn,
10 X 1974 r.
25
MWiM DA, teczka: „Gardyny gm. Szkotowo, pow. nidzicki”; artykuł Co będzie ze »szwedzką górą«?,
„Głos Olsztyński”, nr 131 (2666), s. 5.
26
MWiM DA, teczka: „Wielbark, pow. Szczytno”, Notatka z wyjazdu służbowego, [Olsztyn],
23 IV 1975 r.
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murzu lub ustawić rekonstrukcję na dziedzińcu zamku27. Konserwator wyraził zgodę na
zabranie kamiennych grobów neolitycznych znajdujących się na terenie zamku w Szczytnie i postanowił przenieść istniejące elementy na teren Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku i dołączyć do istniejących już tam rekonstrukcji obiektów archeologicznych28.
Czasami do odkrycia dochodziło przypadkiem. Tak było w 1977 r., kiedy to członek klubu płetwonurków przy PTTK w Olsztynie odkrył w jeziorze Łęczek k. Starych
Kiejkut dłubankę (źródło 16). Mimo jej wydobycia na powierzchnię zdecydowano
o ponownym zatopieniu. Było to konieczne ze względu na to, że polskim konserwatorom brakowało takich środków zabezpieczających, by łódź leżącą przez wieki w środowisku wodnym, po wyjęciu nie uległa szybkiemu zniszczeniu29.
Jak wynika z powyżej przedstawionych sytuacji różne powody skłaniały archeologów do wyjazdu w teren. Z jednej strony były to zgłoszenia od społeczeństwa o znalezieniu jakiś przedmiotów wyglądających na prehistoryczne; z drugiej konieczność
weryfikacji ustaleń przedwojennych badaczy i zlokalizowanie opisywanych przez nich
zabytków w terenie; trzecią przyczyną było uzupełnienie inspekcji terenowych prowadzonych w pierwszych latach powojennych, głównie przez J. Antoniewicza; czwartą
wreszcie – wartą szczególnej uwagi − kwerenda prowadzona zarówno w kraju, jak i za
granicą (źródło 17, 18, 19, 20).
Stosunek ludności do dziedzictwa archeologicznego – przykłady pozytywne
Godna pochwały była postawa Charlotty Zaczek z miejscowości Nowe Bagienice, ówczesna gm. Marcinkowo, pow. mrągowski, która w roku 1948 zgłosiła, iż zaorano pod
żyto grodzisko zwane Szwedzkim Szańcem stanowiące jej własność (źródło 21). Inna
osoba, mieszkaniec Białej Piskiej, mgr Janusz Biegański, zwrócił uwagę PMA na tak
zwane Miejsce Kultu położone w miejscowości Długi Kąt w pow. piskim (źródło 22).
Niektórzy na własną rękę zabezpieczali znalezione dobra kultury i chociaż bezpośrednio nie zgłaszali tego odpowiednim władzom, czekali wiele miesięcy, by sprawę
jednak opisać. Tak było wiosną 1946 r., kiedy to wychowankowie Centralnego Ośrodka Wodnego Ligi Morskiej w Giżycku, zatrudnieni przy wydobywaniu zatopionych
przez Niemców łodzi i kutrów, wydobyli z jeziora Niegocińskiego w powiecie giżyckim prahistoryczną łódź (źródło 23).
W źródłach mamy także informację, że w sierpniu 1953 r. Zygmunt Drzewiecki
przekazał do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, znalezione nad brzegiem jeziora Kośno pow. nidzicki na płn. zachodnim brzegu na płd. od leśniczówki Mendryny na
27

MWiM DA, teczka: „Muzeum w Szczytnie”, Notatka służbowa dot. zabytków archeologicznych na
przedzamczu w Szczytnie, Olsztyn, 15 IV 1978 r.
28
MWiM DA, teczka: „Muzeum w Szczytnie”, UW WKiS WKZ do Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn,
2 VI 1978 r.
29
MWiM DA, teczka: „Stare Kiejkuty, pow. Szczytno”; artykuł w prasie: Tajemnice jeziora Łężek, „Gazeta
Olsztyńska” z 18 XI 1981 r.
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wydmie piaszczystej 30 m od brzegu wody, szczątki prehistorycznych urn oraz wyrobów
krzemiennych. Wśród przekazanych szczątków niektóre mają wyciskany ornament geometryczny, ponadto niektóre z fragmentów są prawdopodobnie pochodzenia rzymskiego30.
We wrześniu tego samego roku zawiadomiono Muzeum Mazurskie, iż w pobliżu Miłakowa (pow. Morąg) robotnicy kopiący karpinę natrafili na cmentarzysko archeologiczne.
Powyższą informację przesłał do Muzeum Mazurskiego Ob. Wiktor Radziwinowicz –
pracownik Olsztyńskich Zakładów Roszarniczych w Miłakowie31.
Sporo zabytków archeologicznych trafiło do Muzeum dzięki szybkiej interwencji
pracowników budowy. Tak było np. w Piszu, przy ulicy Okopowej. W kwietniu 1985 r.
podczas robót ziemnych związanych z budową wodociągu Ryszard Dąbrowski natknął
się na północnym odcinku ulicy Okopowej na ciałopalny grób popielnicowy. Po wydobyciu
przedmiotów zabytkowych poinformował o znalezisku ówczesnego kierownika Muzeum
Ziemi Piskiej. Dzięki szybkiej interwencji Mieczysław Kulęgowski zdążył wyeksplorować drugi uszkodzony grób32. Podobnie było podczas prac drogowych w Kiepunkach,
gm. Pasym, gdzie prace mające na celu wyrównanie zakrętów szosy prowadził Rejon
Dróg Publicznych w Szczytnie. Według zgłoszenia mgr Marka Zalewskiego niszczone
jest cmentarzysko z okresu rzymskiego. W związku z tym pracownicy Działu Archeologii Włodzimiera Odoj, Izabela Mellin i Mirosław Hoffmann udali się 7 maja 1985 r.
na inspekcję terenową. Z powierzchni pola znajdującego się w pobliżu pozyskano 31 fragmentów ceramiki, które datować należy na okres późnośredniowieczny i nowożytny33.
Świadomi zabytków prehistorycznych tkwiących w ziemi z reguły byli także leśnicy, choć i tu zdarzały się wyjątki. Niektórzy z nich prowadzili ożywioną korespondencję z archeologami olsztyńskimi wskazując coraz to nowe miejsca w terenie i służąc
swoimi obserwacjami. Jednym z nich był leśniczy z Kończewa, leśniczówka Lipnik,
pow. giżycki, który informował R. Odoja o znaleziskach urn między Wejsunami a Kończewem. Zebrane przez Pana dane” − pisał Odoj w liście do leśniczego – dotyczące innych znalezisk zabytków archeologicznych są bardzo cenne i przekazałem je do archiwum
naukowego Działu Archeologii Muzeum Mazurskiego. Równocześnie serdecznie dziękuję
za zaproszenie do Wejsun. Jak tylko warunki terenowe pozwolą to na pewno postaram się
przyjechać i razem byśmy wtedy zobaczyli wskazane przez Pana miejsca34.

30

APO, 501/II/38, teczka: „Archeologia. Sprawy ogólne lata 1947–1957”, k. 53, Dyrektor Muzeum
H. Skurpski do PMA mgr J. Antoniewicz, Olsztyn, 22 VIII 1953 r.
31
Ibidem, k. 54, Dyrektor Muzeum H. Skurpski do PMA, Olsztyn, 16 IX 1953 r.
32
M. Hoffmann, Nekropolia Galindai z pierwszych wieków naszej ery w Piszu, stanowisko III, Znad Pisy
2000, z. 9, s. 16.
33
MWiM DA, teczka: „PGR Kiepunki, gm. Pasym”, Notatka służbowa dot. cmentarzyska z okresu rzymskiego, Olsztyn, 8 V 1985 r. [rękopis].
34
MWiM DA, teczka: „Kończewo, leśniczówka Lipnik, pow. Giżycko”, List R. Odoja do E. Bielanowskiego w sprawie znalezisk archeologicznych, Olsztyn, 16 I 1960 r.
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Czasami zabytki, najczęściej groby popielnicowe lub skorupy naczyń i narzędzia,
znajdowali rolnicy podczas wywożenia kamieni z pól35, innym razem żołnierze podczas prac polowych36. Wszystkie te przykłady świadczą o świadomości ludzi, że znalezisko pochodzące z czasów prehistorycznych jest własnością ogółu i nie należy go
przywłaszczać. Zresztą zgłaszane rzeczy nie miały większej wartości dla przeciętnego
człowieka, miały natomiast dużą wartość historyczną. Inaczej rzecz się miała z monetami, które można było zamienić na dobra doczesne. Taka postawa wobec zabytku była
jednak godna nagany i zostanie przedstawiona w dalszej części artykułu.
Nauczyciele i uczniowie
Zaangażowanie grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej w odkrywanie przeszłości
zawsze było bardzo duże. Stąd też w źródłach mamy wiele przykładów zgłoszeń odkryć
zabytków archeologicznych właśnie przez nauczycieli. Już w 1949 r. PMA dziękowało kierownictwu szkoły podstawowej w Tuchlinie, poczta Orzysz, pow. piski, dzięki
któremu odnaleziono grób kobiecy z III w. n.e. na stanowisku znanym jako Zameczek
(źródło 24).
Niektórzy nauczyciele sami prowadzili penetrację terenu i poszukiwali śladów
dawnych czasów w najbliższej okolicy. Należał do nich m.in. E. Bielawski, kierownik
szkoły w Wejsunach, pow. piski, który zainteresował znaleziskiem swojego znajomego
Gustawa Leydinga, znanego działacza mazurskiego (źródło 25). Leyding przesłał list
do Muzeum Mazurskiego i dorysował dokładny szkic sytuacyjny. Jego poparcie w tej
sprawie na pewno uwiarygodniło informatora z Wejsun37.
Nie wszyscy jednak zwracali się bezpośrednio do Muzeum czy Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Niektórzy oddawali znalezione zabytki do miejscowych władz lub redakcji lokalnych gazet, które potem przekazywały
je odpowiednim władzom wojewódzkim lub instytucjom naukowym. Tak stało się
w październiku 1969 r., kiedy to Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Rynie
zawiadomił Muzeum Mazurskie, że p. Nowicki – bibliotekarz ze szkoły podstawowej powiadomił MRN, że na wzgórzu koło szkoły wykopano duże ilości ułamków naczyń (źródło 26).
Podobnie było w styczniu 1973 r., kiedy to uczeń Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych w Elblągu Marek Łannicki, zamiast bezpośrednio do Muzeum, przekazał
fragmenty zabytkowych naczyń do redakcji „Gazety Olsztyńskiej”. Kiedy dotarły one
do właściwego odbiorcy, dyrektor Muzeum Władysław Ogrodziński, zwrócił się do
35

MWiM DA, teczka: „Rogale, gm. Dźwierzuty, pow. Szczytno”, Notatka dot. grobów pogańskich,
[Olsztyn], 8 I 1984 r. [rękopis].
36
MWiM DA, teczka: „Pierkunowo, pow. Giżycko”, Karta rejestracyjna znaleziska i zabytku archeologicznego.
37
MWiM DA, teczka: „Kończewo, leśniczówka Lipnik, pow. Giżycko”, Gustaw Leyding do Dyrekcji
Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Szczytno, 18 XI 1961 r.
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znalazcy z prośbą o bliższe informacje dotyczące okoliczności znalezienia zabytku38.
W odpowiedzi Marek Łannicki wyjaśnił całą sytuację (źródło 27). Muzeum zdawało
sobie sprawę ze społecznego znaczenia tego rodzaju zachowania. Chodziło o to, by
osoby takiej nie zastraszyć i jej należycie podziękować. Najczęściej były to ciepłe słowa listu. Innym razem drobne upominki w postaci folderów Muzeum lub pocztówek.
W przypadku opisanym powyżej była to notatka w gazecie wraz z podaniem imienia
i nazwiska uczciwego znalazcy: Tak więc dzięki właściwej postawie młodego odkrywcy,
archeolodzy odnotują i być może wyznaczą do dalszych badań jeszcze jedno ważne stanowisko, będące źródłem poznania pradziejów naszego terenu39.
Innym uczniem, który odnalazł zabytkowy toporek kamienny w miejscowości
Konopki, pow. giżycki, był Anatol Prud, uczeń klasy ósmej. Poprzez dyrekcję szkoły
podstawowej w Talkach narzędzie to zostało przesłane do Muzeum. Kierownik Działu
Archeologii – W. Ziemlińska-Odojowa – wystosowała list do chłopca, prosząc o dokładniejsze informacje odnośnie miejsca i okoliczności znalezienia zabytku, a także
dziękując za przekazanie go do Muzeum (źródło 28).
Społeczni opiekunowie zabytków archeologicznych
Kiedy ktoś w terenie bardzo interesował się zabytkami, to można go było uczynić Społecznym Opiekunem Zabytków [SOZ]. Była to funkcja zaszczytna, ale też odpowiedzialna. Opiekunowie spotykali się na zjazdach i konferencjach, byli specjalnie szkoleni, a korzyści z ich działalności były bardzo duże.
W źródłach archeologicznych natrafiłam na kilka przykładów Społecznych
Opiekunów Zabytków. Była to m.in. Apolonia Zawadzka z Janowa, pow. nidzicki,
u której doceniono spory zasób wiadomości o najbliższym regionie Janowa, a także żywe
zainteresowanie zabytkami i łatwość pisania listów40. Innym był pan Albin Nowicki z Rynu, który zainteresował się wykopanymi przez młodzież szkolną przedmiotami
i zgłosił odpowiednim władzom. Tego rodzaju interwencja – jak pisał w liście gratulacyjnym Wojewódzki Konserwator Zabytków – jest niezwykle cenną i wysoko oceniana jest
przez władze konserwatorskie. Zbyt często bowiem spotykamy się z bezmyślnym niszczeniem obiektów zabytkowych41. Jeszcze innym Augustyn Bosmanek doskonały informator

38

MWiM DA, teczka: „Kamień, k./Ruciane Nida, pow. Pisz, woj. Suwałki”, Dyrektor Okręgowego Muzeum Mazurskiego do Ob. Marka Łannickiego, Szkoła O.S.W.L. w Elblągu, [Olsztyn], 25 I 1973 r.
39
Ibidem, Dyrektor Okręgowego Muzeum Mazurskiego do Redaktora Naczelnego „Gazety Olsztyńskiej”, [Olsztyn], 17 II 1973 r.
40
WUOZ, teczka: „Jęcznik, gm. Szczytno, grodzisko, st. I, nr rej. C-005”, Notatka służbowa. Odpis,
[Olsztyn], 28 III 1966 r.
41
MWiM DA, teczka: „Ryn, pow. Giżycko”, List do Kierownika Szkoły Podstawowej w Rynie, Olsztyn,
13 X 1969 r.
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miejscowego pochodzenia, który brał udział w badaniach cmentarzyska z okresu późnorzymskiego w Starych Kiejkutach, pow. szczycieński, w latach 1908–191342.
Już w maju 1947 r., mimo że nie istniała jeszcze formalnie instytucja Społecznych
Opiekunów Zabytków, zwracano się do ludzi godnych zaufania o pomoc w pilnowaniu grodzisk. Sytuacja taka dotyczyła np. Augustyna Fabka zamieszkałego w Starym
Wartemborku [dziś Barczewko] gm. Dywity pow. olsztyński, którego Muzeum Mazurskie w Olsztynie upoważniło do objęcia opieką z ramienia Muzeum następujących
grodzisk:
1. Krzyżowa Góra pod Barczewem (Wartembork),
2. Góra Zamkowa pod Klarunami,
3. Romowa Góra pod Starym Wartemborkiem,
4. Stare Miasto w Orzechowie nad rzeką Orzechowką.
Ciekawy jest przykład splatania się losów ludzkich z wczesnośredniowiecznym
grodziskiem zwanym Święta Góra, położonym w miejscowości Staświny, gm. Miłki,
pow. giżycki. Już w 1949 r. delegat PMA dla spraw ochrony zabytków prehistorycznych na woj. olsztyńskie – Jerzy Antoniewicz stwierdził, iż użytkuje je sołtys wsi Staświny (źródło 29). W wyniku starań teren grodziska został niebawem wpisany do rejestru zabytków, jednakże zachodziła obawa, że będzie w dalszym ciągu użytkowany.
Aby do tego nie dopuścić skierowano pismo do Henryka Dziegieleskiego, kierownika
szkoły podstawowej w Staświnach, by informował o wszelkich nieprawidłowościach
w ochronie tego terenu (źródło 30).
Po czterech latach sprawa Staświn znowu wróciła. Tym razem użytkowaniem
grodziska zainteresowała się Spółdzielnia Produkcyjna, która chciała teren zaorać i obsiać trawą, motywując to koniecznością zlikwidowania chwastów, szerzących się z nieuprawnych gruntów grodziska na sąsiadujące pola, będące w użytkowaniu Spółdzielni.
Wydział Kultury w Olsztynie nie mógł sam podjąć takiej decyzji i skierował pismo
do Ministerstwa Kultury i Sztuki43. Ostatecznie Zarząd Ochrony i Konserwacji Zabytków [ZOiKZ] wyraził zgodę na zaoranie i obsianie trawą grodziska pod warunkiem
jednak że przy zoraniu terenu kierowanie skib ziemi winno być pod górę wałów grodziska, a nie z góry [podkreślenia w oryginale]. Jednocześnie Wydział Kultury zalecił
zwrócenie uwagi na ewentualne wykopaliska mogące się znaleźć w zoranej ziemi w postaci skorup, naczyń glinianych, przedmiotów z metalu (brązu), kamienia – oraz kości.
Przedmioty powyższe należy starannie przechowywać i zawiadomić bezzwłocznie o nich
Wydział Kultury44.
Po kilku latach zmienił się właściciel terenu grodziska. Była nim Jadwiga Marczuk, która kilkukrotnie pisywała skargi na mieszkańców wsi wypasających bydło na
42

MWiM DA, teczka: „Stare Kiejkuty, pow. Szczytno”, Sprawozdanie z wizji lokalnej i inspekcji konserwatorskiej, [Olsztyn], 17 V 1956 r. [rękopis].
43
Ibidem, Konserwator Zabytków C. Vetualni do MKiS ZOiKZ, Olsztyn, 27 VI 1953 r.
44
Ibidem, Konserwator Zabytków C. Vetualni do Zarządu Spółdzielni Produkcyjnej Staświny, Olsztyn,
4 VIII 1953 r.
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jej terenie. Zwracała się z prośbą do władz konserwatorskich o przesłanie dokumentów
potwierdzających zabytkową wartość grodziska, by mogła się nimi wylegitymować
przed urzędnikami Gminnej Rady Narodowej i sąsiadami45. Ponieważ grodzisko leżało
pośrodku jej pól i upraw Wojewódzki Konserwator Zabytków upoważnił ją w 1966 r.
do sprawowania społecznej opieki nad jego zabytkowym obszarem. Dano jej ponadto
polecenie, by w wypadku stwierdzenia dalszego niszczenia grodziska przez wypasanie
bydła prosimy o powiadomienie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miłkach
bądź bezpośrednio nasz Urząd Konserwatorski46.
Przykłady obojętności i niszczenia zabytków archeologicznych
Nie ma reguł, według których moglibyśmy dziś klasyfikować osoby, które dopuszczały
się niszczenia zabytków archeologicznych, ich zawłaszczania lub zwykłej obojętności.
Byli to zarówno:
1. zwykli robotnicy, którzy natrafiwszy przy remoncie drogi na skarb monet
z okresu rzymskiego, zabrali je (źródło 31),
2. kierownicy prac budowlanych, którzy nie wykazywali zainteresowania znaleziskami archeologicznymi (źródło 31),
3. pracownicy lasów państwowych niszczący grodziska i kurhany przez bezmyślną gospodarkę leśną (źródło 32),
4. robotnicy doprowadzający do zniszczenia zabytku podczas prac remontowych budynków (źródło 33),
5. a nawet służby konserwatorskie czy pracownicy muzealni, którzy nie wykazywali odpowiedniego zainteresowania zgłoszeniami znalezisk archeologicznych (źródło 33, 34).
Nie miało to też związku z wydarzeniami historycznymi − do obojętności ludzkiej dochodziło w każdym dziesięcioleciu Polski Ludowej, a i dzisiaj często nieświadomość ludzka w zakresie dziedzictwa kulturowego jest bardzo duża.
Podsumowanie
Z przedstawionego powyżej materiału wynika, że stosunek społeczeństwa do dziedzictwa archeologicznego był bardzo różny. Im ludzie byli bardziej świadomi historii tych
ziem i znaczenia dóbr kultury dla dziedzictwa w ogóle, tym chętniej zgłaszali znaleziska i pomagali w ich lokalizacji. Nieuświadomienie społeczne powodowało znieczulicę
na jakiekolwiek odkrycia, a nawet ich dewastację. Takie postawy społeczne były typowe nie tylko dla okresu PRL-u. Również dzisiaj nieświadomość wartości kulturowych
niektórych zabytków czy brak pieniędzy na ich konserwację, powodują niepowtarzal45

WUOZ, teczka: „Staświny, gm. Miłki, grodzisko, st. I, nr rej. C-029”, List Jadwigi Marczuk do PWRN
Wydz. Ochrony Zabytków w Olsztynie [rękopis, brak daty].
46
Ibidem, Prezydium WRN Wydz. Kultury WKZ w Olsztynie do Ob. Jadwigi Marczuk, [Olsztyn],
16 V 1966 r.
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ne straty. Wydaje się, że tylko ustawiczna edukacja społeczeństwa, poczynając od najmłodszych, może uchronić ocalałe jeszcze zabytki przed całkowitym zniszczeniem.
Świadomi znaczenia edukacji i popularyzacji archeologicznej byli pracownicy
Muzeum Mazurskiego (dziś Muzeum Warmii i Mazur) już od początku funkcjonowania Działu Archeologicznego. Jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem, w 1950 r.
urządzono pierwszą wystawę prahistoryczną, którą zorganizowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Pięć lat później, otwarto wystawę obrazującą kulturę Prusów
we wczesnym średniowieczu, która jako ekspozycja stała, dała początek Działowi
Archeologicznemu. W latach 60. i 70. kilkakrotnie organizowano wystawę Pradzieje
Warmii i Mazur, wystawy poświęcone wykopaliskom z Niedanowa czy wystawy jubileuszowe: Badania archeologiczne na Warmii i Mazurach w latach 1948–1964, 20 lat
badań archeologicznych w województwie olsztyńskim, 30 lat badań archeologicznych na
Warmii i Mazurach. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa objazdowa, prezentowana w różnych miastach naszego regionu w muzeobusie Historia zapisana w ziemi.
W związku z Rokiem Kopernikowskim archeolodzy skupili się na zaprezentowaniu
dziedzictwa Fromborka w starożytności i średniowieczu oraz aktualnych prac wykopaliskowych w mieście i okolicach. Poza wystawami pracownicy Działu Archeologii
urządzali pogadanki dla dzieci, harcerzy i lokalnych społeczności, na terenie których
odbywały się wykopaliska. Pod koniec lat 70. rozpoczęto edukację poprzez lekcje muzealne.
Działalność popularyzacyjna i edukacyjna Muzeum Warmii i Mazur w zakresie
archeologii wymaga jeszcze dogłębnego zbadania. Mimo to warto podkreślić, że tylko pozytywne myślenie o spuściźnie naszego regionu i wszechstronne uświadamianie
społeczeństwa mogą odnieść skutek w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego
Warmii i Mazur.
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Aneks źródłowy
1
APO, 501/II/8, teczka: „Korespondencja ogólna lata 1946–1957”, k. 21, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czernikach do Muzeum Mazurskiego mgr Jerzego Antoniewicza, [Czerniki, 1948], rękopis.
Wielce Szanowny Panie w pobliżu wsi Czerniki osadzie Karolewo, były ukryte przez
Niemców zbiory muzeum archeologicznego z Królewca. Po objęciu kierownictwa szkoły
w 1945 r. – jak tylko z Karolewa usunęło się wojsko sowieckie – z pomocą dzieci szkolnych
dużą część książek przewiozłem do siebie – a zbiory przewiozłem do gimnazjum ogólnokształcącego w Kętrzynie wraz z dosyć dużą ilością książek. Zbiory te to były czerepy urn,
narzędzia kamienne brązowe, groty oszczepów, naramienniki, broszki, szpilki do włosów – kości (części np. rogów) zwierząt kopalnych i in. Książki to roczniki archeologiczne
i etnograficzne, wśród których (przeważnie niemieckich, angielskich, fińskich) było kilka
książek w języku polskim. Część zbiorów o bardziej imponującym wyglądzie jak zbroje
zabrało ze sobą podobno wojsko sowieckie. Nie wiem co zrobiło kierownictwo gimnazjum
z przekazanymi mu przeze mnie zbiorami, ale w danej chwili w moim posiadaniu znajduje się jeszcze kilkadziesiąt książek. Podczas pobytu na kursie żywego słowa Instytutu
ZNP zakomunikowałem o tem Prof. Dr Manteuflowi – który skierował tą wiadomość do
Min. Kultury i Sztuki. Przed kilkoma dniami otrzymałem z Ministerstwa K.Szt. pismo
– od P. Mgr. Witolda Kieszkowskiego – który polecił mi zwrócić się do Pana – i przekazać
Mu protokólarnie wyżej wymienione książki dla działu prehistorycznego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Prosiłbym żeby Szanowny Pan, lub ktoś przez Niego upoważniony,
przybył do mnie – ponieważ w moich warunkach trudno jest zorganizować przesłanie
takiej ilości książek do Olsztyna. W oczekiwaniu odpowiedzi łączę wyrazy należnego szacunku.
Wkrajewski
p.o. kier. szkoły
Krajewski Włodzimierz
Poczta Kętrzyn
Wieś Czerniki gm. Różana
2
WUOZ, teczka: „Barczewo, gm. Barczewo, grodzisko, st. II, nr rej. C-010”,
J. Antoniewicz do UWO WKiS Konserwator Zabytków, Olsztyn,
6 VII 1948 r.
Na terenie miasta Barczewa w powiecie olsztyńskim znajduje się znane strażnicze grodzisko wyżynne zwane „Krzyżowa Góra”. Według przeprowadzonego przeze mnie w ostat-
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nich dniach wywiadu – niemiecki zarząd miasta miał wykupić powyższy obiekt z rąk
niejakiego Gutta celem stworzenia z niego rezerwatu archeologicznego.
Na podstawie mojej rozmowy przeprowadzonej w dniu 3 lipca b.r. z ob. Burmistrzem
Barczewa oraz ob. Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, Zarząd Miejski miasta
Barczewa skłonny był na podstawie specjalnej uchwały Miejskiej Rady Narodowej przekazać powyższe grodzisko na rzecz Skarbu Państwa, celem stworzenia z niego rezerwatu
archeologicznego zostawającego pod opieką fachową Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
W związku z powyższym proszę Obywatela:
1. o tymczasowe zabezpieczenie tego obiektu
2. polecenie Zarządowi Miejskiemu przeprowadzenia dochodzenia, czy istotnie powyższy obiekt jest własnością miasta
3. wystąpienie do Miejskiej Rady Narodowej z wnioskiem o uchwalenie przekazania
obiektu na rzecz Skarbu Państwa.
Delegat P.M.A. dla spraw
ochrony zabytków przedhist.
na woj. olsztyńskie
mgr Jerzy Antoniewicz
3
WUOZ, teczka: „Nowe Bagienice, gm. Mrągowo, st. I, nr rej. C-020”, PMA
do UWO DRiRR WUR, Warszawa, 20 XII 1949 r.
Państwowe Muzeum Archeologiczne, podejmując statutowy obowiązek wykonywania fachowej opieki nad zabytkami przedhistorycznymi na całym obszarze Polski (Roz. Rady
Ministrów z dnia 2 IV 1928, art. 2 p.b. Rozporządzenia par. 2 p. 2 statutu. Monitor
Polski Nr 129 z dnia 6 VIII 1928 poz. 216) w imieniu Ministerstwa Kultury i Sztuki tworzy na terenie Rzeczpospolitej rezerwaty archeologiczne związane z przeszłością
przedhistoryczna i wczesnodziejową naszych ziem, wychodząc z założenia, że tylko tą
formą ochrony można zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń dokumenty kultury narodowej. W tym celu P.M.A. podjęło na terenie wszystkich województw R.P, a tym samym na
terenie woj. olsztyńskiego akcję zmierzającą do przejęcia z rąk prywatnych poszczególnych
obiektów zabytkowych, oraz akcję wyłączenia ich z zapasu ziemi, będącej jeszcze w dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego.
W miejscowości Nowe Bagienice gm. Marcinkowo, pow. Mrągowo, nad jeziorem Janowskim, przy drodze prowadzącej z Nowych Bagienic do Janowa, znajduje się zabytkowe
grodzisko zwane „Szwedzki Szaniec” będące własnością Szarloty Żaczek zam. w Nowych
Bagienicach. W/w uświadomiona o wartości zabytkowej grodziska postanowiła przekazać powyższy obiekt na cel państwowego rezerwatu archeologicznego wraz z otoczeniem
na warunkach jakie przewiduje dekret z dnia 26 XI 1945 r. [...]
Dyrektor
W/z Michał Drewko
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4
MWiM DA, teczka: „Orło, pow. Giżycko”, PMA do UWO DRiRR WUR,
Warszawa, 15 XII 1949 r.
[...] W miejscowości O r ł o gm. Syrławki w pow. giżyckim znajduje się zabytkowy, dobrze
zachowany, kopiec strażniczy będący w użytkowaniu przesiedleńca Jana S i d o r a zam.
w Orłu. Wyżej wymieniony uświadomiony o wartości naukowej zabytku wyraził gotowość
przekazania tego obiektu wraz z otoczeniem na cele państwow. rezerwatu archeologicznego [...].
Dyrektor
w/z J. Antoniewicz
5
MWiM DA, teczka: „Wejdyki, pow. Giżycko”, PMA do UWO DRiRR WUR,
Warszawa, 2 XI 1949 r.
[…] W miejscowości Wejdyki, a przysiółku Wielki Notyst w pow. giżyckim znajduje się
zabytkowy, na wpół zniszczony kopiec strażniczy, będący własnością młynarza Henryka
Greszika, zam. w Wielkim Notyście. Wyżej wymieniony uświadomiony o wartości naukowej zabytku wyraził gotowość przekazania tego obiektu wraz z otoczeniem i drogą dojazdową na cele państwowego rezerwatu archeologicznego, prosząc zarazem władze, aby
mógł w zamian za to otrzymać ekwiwalent, jaki przewiduje dekret z dnia 28 XI 1945 r.
[…]
Dyrektor
w/z Michał Drewko
6
MWiM DA, teczka: „Jeziorko, gm. Sterławki, pow. giżycki”, PMA do UWO
DRiRR WUR, Warszawa, 22 XII 1949 r.
[…] W miejscowości Jeziorko gm. Sterławki pow. giżyckiego znajduje się zabytkowe grodzisko obwałowane, zwane „Grodziskiem”, leżące na gruntach przesiedleńca ob. Franciszka Jurewicza, zam. w Jeziorku. W/w uświadomiony o wartości zabytkowej tego obiektu
zgodził się przekazać go na cel państwowego rezerwatu archeologicznego. […]
Dyrektor
W/z Michał Drewko
7
WUOZ, teczka: „Szestno, gm. Mrągowo, grodzisko, st. III, nr rej. C-022”,
PMA do UWO DRiRR WUR, Warszawa, 20 VIII 1949 r.
Państwowe Muzeum Archeologiczne, podejmując statutowy obowiązek wykonywania fachowej opieki nad zabytkami przedhistorycznymi na całym obszarze Polski (Roz. Rady
Ministrów z dnia 2 IV 1928, art. 2 p.b. Rozporządzenia par. 2 p. 2 statutu. Monitor
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Polski Nr 129 z dnia 6 VIII 1928 poz. 216) w imieniu Ministerstwa Kultury i Sztuki tworzy na terenie Rzeczpospolitej rezerwaty archeologiczne związane z przeszłością
przedhistoryczną i wczesnodziejową naszych ziem, wychodząc z założenia, że tylko tą
formą ochrony można zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń dokumenty kultury narodowej. W tym celu P.M.A. podjęło na terenie wszystkich województw R.P, a tym samym na
terenie woj. olsztyńskiego akcję zmierzającą do przejęcia z rąk prywatnych poszczególnych
obiektów zabytkowych, oraz akcję wyłączenia ich z zapasu ziemi, będącej jeszcze w dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego.
W miejscowości Szestno, przysiółek Czarny Las, gm. Wyszembork, pow. mrągowski na
terenie Państwowego Majątku w Szestnie leży zabytkowe grodzisko wyżynne, śródpagórkowe, położone na terenie użytkowym jako pastwisko. Ponieważ pasące się bydło obsuwa
zabytkowe stoki grodziska, a tym samym deformuje jego pierwotny wygląd – Państwowe
Muzeum Archeologiczne przyjmując, że grunta Państwowych Gospodarstw Rolnych jako
wchodzące do zapasu ziemi są własnością Państwowego Funduszu Ziemi i wyłączeniu nie
podlegają – prosi Wydział Urządzeń Rolnych o spowodowanie, aby Państw. Gosp. Rolne
w Szestnie na podstawie art. 16 Rozporządzenia Prezydenta z dnia 6 III 1928 o opiece
nad zabytkami (Dz.U.R.P. Nr 23, poz. 265), ogrodziło tymczasowo drutem kolczastym
teren zabytkowy grodziska i podpisało zobowiązanie pisemne nie użytkowania go dla celów gospodarczych pod żadną postacią.
Przesyłając w załączeniu: 1) kopię mapy katastralnej w/w obiektu z zaznaczonym na
niej schematycznie grodziskiem oraz 2) opis orzeczenia uznającego grodzisko w Szestnie
za zabytek, pozostający pod ochroną prawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne prosi
Wydział Urządzeń Rolnych o spowodowanie powyższych zarządzeń ochronnych oraz
o przesłanie odpisów powyższych zarządzeń P.M.A. do wiadomości.
Dyrektor
W/z Michał Drewko
8
APO, 501/II/38, teczka: „Archeologia. Sprawy ogólne lata 1947–1957”,
k. 36, PMA do UWO DRiRR WUR, Warszawa, 20 XII 1949 r.
[…] W miejscowości Pańska Wola, przysiółek Ostrów, gm. Talki, pow. Giżycko, leży zabytkowe grodzisko wyżynne, położone na terenie użytkowanym jako pastwisko, będące własnością Państw. Gospodarstw Rolnych (Dyrekcja Okręgowa w Giżycku) a należące do zespołu P.G.R. Wielki Gawlik. Państwowe Muzeum Archeologiczne, przyjmując, że grunta
Państw. Gospodarstw Rolnych jako wchodzące do zapasu ziemi są własnością Funduszu
Ziemi i wyłączeniu nie podlegają – prosi Wydział Urządzeń Rolnych o spowodowanie,
aby P.G.R. w Ostrowiu na podstawie art. 16 Rozporządzenia Prezydenta z dnia 6 III
1928 o opiece nad zabytkami (Dz.U.R.P. nr 23, poz. 265) ogrodziło tymczasowo drutem
kolczastym teren zabytkowy grodziska i podpisało zobowiązanie pisemne nie użytkowa-
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nia go dla celów gospodarczych pod żadną postacią, bez specjalnego zezwolenia Władz
Konserwatorskich. […]
Dyrektor
w/z Michał Drewko
Do wiadomości
Muzeum Mazurskie w Olsztynie
9
APO, 501/II/38, teczka: „Archeologia. Sprawy ogólne lata 1947–1957”,
k. 34, PMA do Biura Regionalnego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wydział Lokalizacji w Olsztynie, Warszawa, 22 XII 1949 r.
[…] W miejscowości Gardyny gm. Szkotowo, w pow. nidzickim znajduje się obiekt zwany „Szwedzką Górą”, będący zamczyskiem wczesnohistorycznym, położonym na dawnych
gruntach gromadzkich. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego na podstawie
opracowanego przez mgr J. Antoniewicza projektu, zaplanowała w granicach oznaczonych
przez tego za zabytkowe, stworzenie państwowego rezerwatu archeologicznego w ramach
6-letniego planu zagospodarowania kulturalnego woj. olsztyńskiego. Obecnie jednak ze
strony P.G.R. w Gardynach czynione są próby odbudowy zniszczonych budynków w granicach rezerwatu, mimo że w planie 6-letnim przewiduje się nawet usuniecie dotychczasowych zdatnych do zamieszkania budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych
wystawionych wbrew zasadom konserwatorskim, przez Niemców.
Przesyłając w załączeniu: 1) kopię mapy katastralnej z zaznaczonymi granicami obiektu
zabytkowego, 2) orzeczenie w odpisie konserwatora woj. olsztyńskiego, uznające powyższy
obiekt za zabytkowy, 3) odpis pisma Wydz. Urządzeń Rolnych U.W.O w sprawie w/w zabudowań oraz 4) odpis pisma kons. woj. olsztyńskiego wstrzymującego roboty budowlane
w Gardynach – Państwowe Muzeum Archeologiczne prosi P.K.P.G. – Wydział lokalizacji
o oficjalne zatwierdzenie na piśmie projektu mgr J. Antoniewicza wyłączenia z zapasu
ziemi i rozbiórki w/w zabudowań zniszczonych podczas działań wojennych i niezniszczonych w ramach 6-letniego planu zagospodarowania kulturalnego woj. olsztyńskiego.
Pismo z powyższą decyzją proszę przesłać Działowi Roln. i Ref. Rolnych Urzędu Woj.
Olsztyńskiego – Wydział Urządzeń Rolnych – zaś odpis tego pisma przesłać P.M.A.
w Warszawie do wiadomości.
Dyrektor
w/z Michał Drewko
Do wiadomości:
Muzeum Mazurskie w Olsztynie
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10
MWiM DA, teczka: „Okartowo (Zamczysko), gm. Drozdowo, pow. piski,
woj. Suwałki”, PMA do UWO WKiS Konserwator Zabytków, Warszawa,
28 II 1949 r.
Na podstawie rozporządzenia Prez. Rzeczypospolitej z dnia 6 III 1928 o opiece nad zabytkami oraz Instrukcji Ministra W.R. i O.P. z dnia 2 III 1930 r. wydanej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o prawach i obowiązkach Konserwatorów par. 4,
punkt a – Państwowe Muzeum Archeologiczne opierając się na art. 16 wyżej wymienionego rozporządzenia Prez. Rzeczypospolitej prosi Obywatela Konserwatora o skierowanie do
Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Olsztynie – Wydział Ochrony Przyrody – formalnego wniosku o przydzielenie na okres 1 tygodnia w okresie letnim b.r. 7 sił roboczych
na koszt Nadleśnictwa Państwowego w Giżycku (Leśnictwo Jelenia Góra) – delegatowi
P.M.A. dla spraw ochrony zabytków prehistorycznych na woj. olsztyńskie mgr J. Antoniewiczowi celem uporządkowania pod kierunkiem wyżej wymienionego – terenu zabytkowego grodziska w O k i e r t o w i e pow. piskiego, zniszczonego częściowo podczas działań
wojennych przez wykopanie rowów strzeleckich i budowę schronów betonowych.
Jednocześnie Państwowe Muzeum Archeologiczne prosi o nadesłanie odpisu zarządzenia, jakie skierowane będzie przez Dyrekcję Okręg. Lasów Państw. w Olsztynie do Nadleśnictwa Państw. w Giżycku, na podstawie którego Delegat P.M.A. będzie mógł żądać
dostarczenia przez odpowiednie Leśnictwo robotników dla wymienionych prac konserwatorskich.
W Załączeniu P.M.A. przesyła kopię wyciągu mapy katastralnej z zaznaczeniem położenia zabytkowego grodziska.
Dyrektor
W/z Michał Drewko
11
WUOZ, teczka: „Maruny, gm. Barczewo, grodzisko, st. I, nr rej. C-007”, Pismo Dyrektora PMA w Warszawie do Urzędu Wojewódzkiego [UW] WKiS
Konserwator Zabytków, Warszawa, 28 II 1949 r.
[...] Państwowe Muzeum Archeologiczne opierając się na art. 16 w/w rozporządzenia
Prez. Rzeczpospolitej prosi Obywatela Konserwatora o skierowanie do Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Olsztynie – Wydział Ochrony Przyrody – formalnego wniosku
o przydzielenie na okres 3 dni w okresie letnim b.r. 4 sił roboczych na koszt Nadleśnictwa
Państwowego Wypsowo (leśnictwo Maruny) – delegatowi Państw. Muz. Archeologicznego
dla spraw ochrony zabytków przedhistorycznych mgr J. Antoniewiczowi celem uporządkowania terenu zabytkowego grodziska w Marunach, zniszczonego częściowo podczas działań wojennych przez kopanie rowów strzeleckich. [...]
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12
MWiM DA, teczka: „Rusek, pow. Szczytno”, Notatka Inspektora-Rzeczoznawcy Zabytków Archeologicznych mgr Odoj Romualda w sprawie zabytkowej łodzi, Olsztyn, 28 VII 1955 r. [rękopis].
W dniu 27 VII 1955 – zostałem powiadomiony o wykopaniu jakiejś łodzi w miejscowości
R. przez kier. Muz. w Szczytnie. W dniu 28 VII udałem się do owej miejscowości wraz
z kierownikiem Muz. w Szczytnie. Na miejscu okazało się, że łódź została już wydobyta
do brzegu.
W dn. 1 VII 1955 ob. Falk Emil zamieszkały w R. łowiąc siecią ryby zawadził siecią o coś
w wodzie jeziora (patrz szkic). Po wyciągnięciu okazało się, że była to łódź drewniana wykonana z jednego kloca drewna tzw. dłubanka. Stan jej zachowania jest stosunkowo dosyć
dobry. Wykonana pp [prawdopodobnie] z drzewa iglastego trzy częściowa. [dalej opis]
Zalecenie
Zalecam ob. Falk Emilowi zamieszkałemu w Rusku grom. Grzegrzółki pow. Szczytno,
przeprowadzenie następujących prac:
a)
wydobycie z dna jeziora Ruskiego i przetransportowanie do brzegu – zabytkowej
łodzi – dłubanki dębowej,
b)
przechowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem tej łodzi do czas zabrania jej
przez Muzeum w Szczytnie,
c)
załadowanie łodzi zabytkowej na środki transportowe Muzeum w Szczytnie
i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Za pracę tę ob. Falk Emil otrzyma wynagrodzenie 100 zł (słownie sto zł) po uprzednim
złożeniu rachunku. Należność będzie płatna z funduszów Inspektora-rzeczoznawcy zabytków archeologicznych w Olsztynie i ma pokrycie w budżecie centralnym. Część 18,
dz. 5, rozdz. 108, § 9.
Opłaty i świadczenia podatkowe związane z umową ponosi ob. Falk Emil.
[podpisy]
Falk Emil
mgr Odoj Romuald
Rusek dn. 28 VII 1955
13
MWiM DA, Szeroki Bór, pow. Pisz, woj. Suwałki, notatka służbowa, Olsztyn,
19 VIII 1956 r. [rękopis].
Szeroki Wiartel, Poczta Wiartel, Pow. Pisz, St. 1 i St. 2
Poprzez kol. Mgr J. Okulicza uzyskano wiadomość, że w Sz.B. wyorano przęślik zdobiony,
skorupy i inne przedmioty zabytkowe pochodzące z okresu rzymskiego?
Przeprowadzono w dn. 18 VIII 1956 r. na miejscu wywiad z inż. Witoldem Rutkowskim nadleśniczym w nadl. Sz.B., który podał nam bliższą lokalizację i charakterystykę
w/w znalezisk.
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W jesieni zeszłego roku przy orce pługiem traktorowym części dawnego lasu wykarczowanego pod nowy, pług wyrzucił z głęb. 30–40 cm w/w przedmioty, które wraz z metryczką
zostały przekazane P.M.A. Obecnie miejsce to już jest ... (P. plan)
Równocześnie uzyskano kolisty ciężarek do sieci gliniany o wypale czerwonym. Średnicy ok. 8 cm wys. 2,8 cm śred. otworu 1 cm, który został znaleziony w rozwidleniu dróg
do Rucianego i st. Kolejowej Sz.Bór. Został wyorany przez leśniczego Stanisława Nadolskiego na jego deputacie rolnym (oddział 138, pododdział d-II) na gł. 15–20 cm
w dn. 19.11.1955.
Przeprowadzona wizja lokalna tego stanowiska nie ujawniła żadnych dalszych śladów.
Stanowisko to oznaczono Nr 2.
Inspektor-Rzeczoznawca
Zabytków Archeologicznych
Mgr Odoj Romuald
14
MWiM DA, teczka: „Pielgrzymowo, pow. Nidzica”, Sprawozdanie z inspekcji
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, [Olsztyn], 8 X 1956 r.
W dn. 8 X 1956 r. udano się na celem zlokalizowania dokładnego cmentarzyska kurhanowego znanego z literatury. Poszukiwaniu go natknięto się na północ od P. (p.[atrz]
szkic) w małym lasku wysokopiennym niedaleko od drogi w pewnego rodzaju siodłowatym obniżeniu terenu kilkanaście (co najmniej 20) nienaruszonych wzgórków pokrytych
zwartym brukiem z polnych kamieni. Bruki mają średnicę ok. 2–3 kroków i [wznoszą]
się ok. 20–40 ponad powierzchnię. W tym samym lasku w różnych miejscach podejrzano
kurhanowate pagórki. Potrzeba je zweryfikować – zrobić ewent. próbne wykopy. Teren ten
nazwano stanowisko 2.
Na wchód od P. znajduje się w szerokim zalewisku łąk Nidy lasek kilku hektarowy, w którym znajdują się 2 zachowane kurhany [wyraz nieczytelny] zachodni posiada szeroki
lejkowaty wkop środkowy. W samym środku znajduje się czworokątne obetonowane –
obecnie zalane wodą i porośnięte zielskiem i drzewami. [...] Obiekt ten wymaga jak najszybszego zabezpieczenia albo w postaci rekonstrukcji lub też przekopania do reszty całego
kurhanu. W okolicy obydwu kurhanów tak jak podaje literatura dotycząca tego stanowiska znajdują się liczne bruki kamienne. Zaobserwowano też krąg kamienny.
Całe stanowisko 1. wymaga natychmiastowego zabezpieczenia. Jest to własność P.G.R.
w Kozłówku. Uznać cały lasek z obiektami archeologicznymi za zabytek.
Robione poszukiwania wzdłuż Nidy nie ujawniły 3 kurhanu wg literatury mającego się
tu znajdować.
We wsi sami osiedleńcy – nic nie wiedzą o zabytkach archeologicznych.
Inspektor-Rzeczoznawca Zabytków
Archeologicznych
Mgr Odoj Romuald
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15
MWiM DA, teczka: „Wierzbowo, pow. Nidzica”, Sprawozdanie InspektoraRzeczoznawcy Zabytków Archeologicznych mgr Romualda Odoja, [Olsztyn], 12 X 1956 r. [rękopis].
W dn. 12 X 56 przeprowadzono poszukiwania miejsca znanego tylko z opisu literatury
gdzie wykopano grób kul. amfor kulistych. Miejsce to udało się zlokalizować. Znajduje się
ono na wzgórzu na zachód od rzeczki Szkotówki na wschód od zabudowań W. a na pół.
od szosy. Jest to dawna żwirownia nieużywana.
Konieczne jest jednak konkretne przebadanie tego obiektu, bowiem lisy lub zające swoimi
wkopami niszczą p.p. [prawdopodobnie] jakiś grób, odkryto bowiem koło jednej z nor
frag. kości ludzkiej z ok. kolana albo łokcia. Kość ma cechy starożytne. Odkryto też zarys
wkopu dokonanego niegdyś przez archeologów niemieckich przy eksploracji grobu.
Karta ewidencyjna Wierzbowo – cmentarzysko st. I, neolit ok. 2000–1800 p.n.e., kultura
amfor kulistych grupa wschodnia
16
MWiM DA, teczka: „Stare Kiejkuty, pow. Szczytno”, Notatka służbowa,
[Olsztyn], 7 XI 1981 r.
W dniu 7 XI 1981 wizytowałem stanowisko archeologiczne zgłoszone przez Janusza Dramińskiego prezesa klubu płetwonurków przy PTTK w Olsztynie (Klub „Koral”).
W r. 1977 członek tego klubu zamieszkały w Szczytnie Edward Bocianiak podczas nurkowania w jeziorze Łęczek (przedłużenie jez. Łęsk) koło Starych Kiejkut odkrył na głębokości ok. 6 m w odległości ok. 50 m od brzegu (w miejscu X 1 – na załączonym szkicu)
dłubankę. O odkryciu zgłosił do muzeum w Szczytnie, ale jak podaje pracownicy tego muzeum nie wyrazili wielkiego zainteresowania zgłoszeniem – prosili o dostarczenie ew. dłubanki do muzeum.
W dniu 7 I 1981 z udziałem 4 nurków zlokalizowana dłubanka została wyciągnięta
na brzeg po czym po przeprowadzeniu dokumentacji rysunkowej i fotograficznej została
ponownie zatopiona ale w odległości ok. 25 m od brzegu i na głębokości 3 m. W trakcie
wyjmowania dłubanki stwierdzono, że pod nią głęboko w mule znajdują się widoczne
jeszcze dwie dalsze dłubanki których stanu zachowania w mule i słabej widoczności nie
określono. Tuż obok odkryto częściowo tkwiący w mule fragment innej dłubanki, który
zatopiono razem z wydobytą dłubanką.
[dalej opis dłubanki]
Od odkrywcy łodzi uzyskano również wiadomość, że w r. 1967 miano odkryć na wyspie
na jeziorze Łęsk (na szkicu – o2) miecz żelazny, który miał być nawet publikowany jako
„miecz Jaćwingów” w prasie i różnych katalogach! Informator obiecał uzyskać bliższe dane
znalezienia miecza.
Romuald Odoj
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17
MWiM DA, teczka: „Pielgrzymowo, pow. Nidzica”, Sprawozdanie W. Odojowej ze stanowiska w Pielgrzymowie, [Olsztyn], 22 VIII 1980 r.
W dniu 22.08.1980 r. wizytowałam wraz z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych
p. mgr Marią Wielgus stanowisko kurhanowe w Pielgrzymowie. W lesie odnaleziono
2 kurhany badane w okresie międzywojennym. Na kopcu jednego z nich współczesne wkopy. W trakcie wywiadu we wsi dowiedziałam się o odwiedzinach tych zabytków przez
autochtonów mieszkających aktualnie w RFN.
W. Odojowa
18
MWiM DA, teczka: „Małga, gm. Jedwabno, d. pow. Szczytno”, Sprawozdanie
dotyczące stanowiska Małga, [Olsztyn], X 1980 r.
W 1980 roku będąc na urlopie w niemieckiej Republice Federalnej [notatka W. Odojowej] uzyskałam informacje dotyczące stanowisk nad Omulewem w miejscowości Małga
d. pow. Szczytno. Informację przekazał mi Gerhard Kniess wraz z lokalizacją stanowisk.
W. Odojowa
19
MWiM DA, teczka: „Małga, gm. Jedwabno, d. pow. Szczytno”, Sprawozdanie
dotyczące stanowiska Małga, [Olsztyn], 10 XI 1989 r. [rękopis].
8 listopada 1989 r. wraz z mgr W. Ziemlińską-Odoj penetrowaliśmy rejon nieistniejącej
już wsi Małga.
Celem wyjazdu była weryfikacja dwóch „stanowisk z Krzemieniami”, które znajdować się
miały po obu brzegach Omulewa, w odległości 1600 m na SEEE od wsi. Fakt istnienia
tych stanowisk oraz ich dokładne położenie, wskazał W. Ziemlińskiej-Odoj G. Kniess, który przed wojną pełnił funkcję społecznego Opiekuna zabytków archeologicznych na powiat
Nidzica.
Na miejscu stwierdzono, że most na Omulewie już nie istnieje (został rozebrany przez
wojsko), a teren na zachód od tej rzeki stanowi obecnie poligon wojskowy.
W związku z tym istniała jedynie możliwość lustracji stanowiska położonego po wschodniej stronie Omulewa. W miejscu tym (na skarpie ok. 30-letniego lasu) znajdowało się
zapewne niegdyś wybierzysko piasku, które obecnie porośnięte jest rzadką trawą, która nie
powstrzymuje jednak erozji stoku. Bezpośrednio na północ od stoku znajduje się stary okop
wojenny na zboczu wydmy odkryto w piasku dwa „zabytki” krzemienne i dwa drobne
i mało charakterystyczne ułamki ceramiki.
Mirosław Hoffmann
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20
MWM DA, teczka: „Pomielin, gm. Zalewo, pow. Morąg”, M.J. Hoffmann,
Wielokulturowy obiekt grobowy w Pomielinie na Pojezierzu Iławskim [maszynopis, Olsztyn 1987 r.].
Odkryty 2 czerwca 1927 r. przez dyrektora Muzeum Prussia w Królewcu dr Wilhelma
Gaerte obiekt [Pomielin, pow. Morąg] określono jako kurhan z epoki brązu. [...] Przed II
wojną światową był m.in. celem wycieczek organizowanych przez nauczycieli pobliskich
szkół. Jedną z uczennic zwiedzających obiekt w 1938 r. była ówczesna i obecna mieszkanka wsi Wieprz, pani Edelgard Herrmann, która poinformowała mnie [M. Hoffmanna],
że miejscowy nauczyciel określał kopiec mianem „Hünengrab”. Ponowne zainteresowanie
archeologów wzbudził „kurhan” nad Jeziorakiem dopiero w maju 1986 r., gdy w wyniku
dwudniowej prospekcji terenowej udało się go odszukać w terenie. Pięć miesięcy później,
podczas lustracji obiektu w większym gronie badaczy stwierdzono, że został on uszkodzony wkopem rabunkowym. Nastąpiło to chyba bezpośrednio z mojej winy, gdyż po zlokalizowaniu stanowiska nie zachowałem należytej ostrożności, prowadząc wywiad terenowy
z E. Herrmann w sklepie przepełnionym ludźmi oczekującymi na dostawę chleba i wędlin. Naruszenie pomielińskiego „kurhanu” wymusiło konieczność podjęcia ratowniczych
prac wykopaliskowych, które w czerwcu i lipcu 1987 r. przeprowadził z ramienia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie autor [M. Hoffmann] przy współpracy mgr Izabeli
Mellin.
21
WUOZ, teczka: „Nowe Bagienice, gm. Mrągowo, st. I, nr rej. C-020”, Delegat
PMA dla spraw ochrony zab. prehistorycznych na woj. olsztyńskie mgr J. Antoniewicz do UWO WKiS Konserwator Zabytków, Olsztyn, 18 VI 1949 r.
Podczas objazdu służbowego stanowisk prehistorycznych i obiektów obronnych w pow. mrągowskim stwierdziłem, że w miejscowości Nowe Bagienice gm. Marcinkowo pow. mrągowskiego zostało w roku ubiegłym zaorane pod żyto grodzisko zwane „Szwedzkim Szańcem”
stanowiące własność Charlotty Zaczek (Satschek) zam. w tejże miejscowości.
Wyżej wymieniona właścicielka obiektu zabytkowego oświadczyła mi, że grodzisko to było
pod ochroną do 1945 r. i do jesieni 1948 r. leżało odłogiem. Na skutek ostrych poleceń
Starosty powiatowego w Mrągowie – Sołtys gromady Nowe Bagienice na zebraniu gromadzkim w jesieni ub. roku kazał grodzisko w ślad za innymi kawałkami ziemi zaorać
i zasiać zbożem. Komunikując o powyższym proszę Obywatel Konserwatora o wydanie
tymczasowego zakazu zabraniającego dalszej uprawy dla celów gospodarczych w/w gro-
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dziska poza zebraniem zasianego żyta, oraz odpis powyższego zarządzenia przesłać do
wiadomości P.M.A. w W-wie do dalszego użytku służbowego. [...]
Delegat P.M.A. dla spraw ochrony
zab. prehistor.
mgr Jerzy Antoniewicz
22
MWiM DA, teczka: „Długi Kąt, pow. Pisz, woj. Suwałki”, PMA w Warszawie do Ob. mgr Janusza Biegańskiego, Biała Piska, Apteka, Warszawa, 24 XI
1949 r.
Potwierdzając pismo Pana Magistra z dnia 16 XI br. w sprawie t.zw. „Miejsca Kultu”
położonego w miejscowości D ł u g i K ą t w pow. piskim – Państwowe Muzeum Archeologiczne donosi, że obiekt ten jest znany delegatowi naszego Muzeum na woj. olsztyńskie
mgr J . A n t o n i e w i c z o w i oraz doczekał się już przed wojną krótkiego artykułu
sprawozdawczego, opublikowanego w czasopiśmie niemieckim, wychodzącym w Królewcu
p. nazwą „Prussia” t. 26 (1926) pióra W. G a e r t e pt. „Die Kultstätte von Klarheim,
Kr. Johannisburg” str. 319 + 1 rycina. Obiekt ten niestety został już częściowo zdewastowany przez zniszczenie około 300-letniej jodły, która nadawała temu miejscu specjalnie
piękną oprawę krajobrazową.
Państwowe Muzeum Archeologiczne zaplanowało stworzenie wiosną 1950 roku specjalnego rezerwatu w tym miejscu, tym bardziej, że pod kręgiem kamiennym kryją się prawdopodobnie groby staropruskie z okresu rzymskiego.
Dziękując Panu Magistrowi za dostarczoną wiadomość w sprawie D ł u g i e g o K ą t a ,
który jest ważnym obiektem zabytkowym – P.M.A. jednocześnie donosi, że pismo w sprawie nagrobków na cmentarzu w Białej Piskiej przekazało Konserwatorowi Wojewódzkiemu Olsztyńskiemu według kompetencji.
Dyrektor
W/z Michał Drewko
23
MWiM DA, teczka: „Giżycko m.p., woj. Suwałki”, List do Redaktora Naczelnego „Odry” w Katowicach, ul. 3 Maja 36a, Giżycko, 12 V 1947 r.
W związku ze wzmianką o presłowiańskich łodziach wydobytych z brzegów Narwi, zawarta w artykule ob. Adama Chętnika pt. „Od Łaby i Odry do Łabny i Narwi”, „Odra”
nr 18 (75), komunikuję, że z wiosną roku 1946 wychowankowie Centralnego Ośrodka
Wodnego Ligi Morskiej w Giżycku, zatrudnieni przy wydobywaniu zatopionych przez
niemców [sic! Pisano wówczas małą literą wyrażając w ten sposób pogardę dla narodu,
który wywołał II wojnę światową – przyp. I.L.] łodzi i kutrów, wydobyli z jeziora Niegocińskiego w powiecie Giżyckim łódź, podobną do opisanych w wym. artykule.
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Łódź ta, drążona z jednego pnia dębowego długości ok. 10 metrów, szr. 1,50 i wysoka na
1,20 m., sczerniała i jakby zwęglona, jest zabezpieczona na terenie C.O.W. w Giżycku,
osłonięta dachem z desek przed wpływami atmosferycznymi.
Według wiadomości i zebranych od autochtonów w tut. „Heimatsmuseum” za czasów
niemieckich przechowywano dwa wzgl. trzy okazy takich łodzi, które w czasie działań
wojennych uległy zniszczeniu.
Proszę, według swego uznania o przekazanie tej informacji autorowi artykułu wzgl.
Prof. Kostrzewskiemu.
Łączę wyrazy poważania
[podpis odręczny nieczytelny]
Giżycko, Bohaterów 42
24
MWiM DA, teczka: „Puchlin, pow. Pisz, woj. Suwałki”, PMA w Warszawie do
Kierownictwa Szkoły Podstawowej w Tuchlinie, poczta Orzysz, wieś Tuchlin,
pow. piski, woj. olsztyńskie, Warszawa, 21 XII 1949 r.
W związku z odkryciem przez Mgr Jerzego Antoniewicza na terenie wsi Tuchlin, przysiółek Wielkie Zdęgowo, stanowisko „Zameczek” grobu kobiecego z III w. naszej ery – Państwowe Muzeum Archeologiczne zapytuje uprzejmie Kierownictwo szkoły, czy znaleziony
w grobie płaski kamień żarnowy został zabezpieczony w budynku szkolnym.
Państwowe Muzeum Archeologiczne oddaje cały zespół powyższych zabytków, odkrytych w grobie kobiecym w Tuchlinie razem z kamieniem żarnowym w depozyt Działowi
Prehistorycznemu Muzeum Mazurskiemu w Olsztynie i w związku z powyższym prosi
Kierownictwo szkoły o porozumienie się listowne z w/w Muzeum w sprawie przekazania kamienia do Olsztyna. Koszta przesyłki w/w kamienia żarnowego pokrywa Muzeum
Mazurskie w Olsztynie z własnych funduszów.
Jednocześnie Państwowe Muzeum Archeologiczne dziękuje Kierownictwu szkoły za gościnę, jakiej doznał przedstawiciel Muzeum w Tuchlinie oraz uprzejmie prosi o powiadamianie Dyrekcji P.M.A. o każdorazowym odkryciu w rejonie szkolnym zabytków
prehistorycznych. Prócz tego Muzeum prosi o zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej, że
eksploatacji zawartości kulturowej z czasów prehistorycznych dokonywać może tylko upoważniona przez władze konserwatorskie osoba, posiadająca za sobą odpowiednie studia
uniwersyteckie.
Dyrektor
W/z Michał Drewko
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25
MWiM DA, teczka: „Kończewo, leśniczówka Lipnik, pow. Giżycko”, Gustaw
Leyding do Dyrekcji Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Szczytno, 18 XI
1961 r.
W tych dniach otrzymałem od kierownika szkoły w Wejsunach, pow. Pisz, ob. E. Bielawskiego, zawiadomienie następującej treści:
„Szanowny Panie! Śpieszę się powiadomić W. Pana o nowym znalezisku prawdopodobnie staropruskiego cmentarzyska.
W dniu 6 listopada 1961 r. zgłosił się do mnie znajomy leśniczy z Lipnik, gromada
Wejsuny, pow. Pisz i opowiedział mi, że na terenie jego leśniczówki w czasie orania
zrębu w jednym miejscu pług wyorał kilka rozbitych przez pług garnków ze spalonymi
kośćmi. Na drugi dzień z wymienionym leśniczym p. J. Howorko udaliśmy się na to
miejsce. Jest to około 700 m na południe o jeziora Śniardwy i na południowy zachód
od wioski Niedźwiedzi Róg. Teren falisty ze wzniesieniami, na jednym takim wzniesieniu znajduje się to miejsce najprawdopodobniej ze starym cmentarzyskiem urn ciałopalnych.
Pełno tu skorup rozbitych garnków, jedne proste, grube, inne cieńsze lepiej wygładzone
z ozdobami typu: [rysunek]. Pełno tu spalonych kości różnych części ciała jak żeber,
czaszki, ślady szwów itp. Kilka kamieni w kształcie bochnów chleba, oraz dużych gęsich jaj.
Pozbierałem trochę tych kamieni, skorup i urządziłem w szkole małą wystawkę dla
dzieci. Wszystko to zatrzymuję ewentualnie do dyspozycji Muzeum. Cieszyłbym się,
gdyby ktoś potrafił to oglądnąć i poinformować nas o pochodzeniu tych eksponatów.
Na terenie naszej gromady mam już zarejestrowanych takich miejsc trzy, to by było
czwarte.
Uprzejmie zawiadamiam, że tej zimy będzie wyrąb lasu w innym miejscu, gdzie są
ślady starego cmentarzyska. Na wiosnę zaś będą w tym miejscu orać i na pewno wyorają urny ze śladami kości. Podaję to wszystko celem zarejestrowania tego miejsca
i faktu.
Łączę wyrazy pełnego szacunku – E. Bielawski, nauczyciel”
Podając uprzejmie drugostronne do wiadomości celem przeprowadzania szczegółowych
badań w terenie i zabezpieczenia w porozumieniu z władzami leśnymi odkrytego cmentarzyska, oraz dalszym miejscu z pochówkami galindzkimi, które będzie mógł wskazać
ob. Bielawski, załączam poniżej szkic sytuacyjny.
G. Leyding
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26
MWiM DA, teczka: „Ryn, pow. Giżycko”, Notatka w sprawie znaleziska w Rynie, [13 X 1969 r.], rękopis.
Dnia 7 X 1969 r. Przewodniczący M.R.N. w Rynie zawiadomił Muzeum Mazurskie,
że p. Nowicki – bibliotekarz ze szkoły podstawowej w Rynie powiadomił MRN w Rynie,
że na wzgórzu koło szkoły wykopano duże ilości ułamków naczyń.
Dnia 10 X 69 r. pracownik działu archeologicznego w Muzeum Mazurskim – mgr B. Czarnecka wyjechała do Rynu celem określenia znaleziska.
Młodzież szkoły podstawowej w Rynie, kopiąc ziemie u podnóża wzgórza*, które znajduje
się ok. 150 m na północ od budynku szkoły podstawowej w Rynie natrafiła na duże ilości fragmentów ceramicznych, które określono na późne średniowiecze i czasy późniejsze.
Oczyszczono w trzech miejscach, u podnóża południowego stoku wzgórza, profile, które
wykazały, że ziemia w tym miejscu jest silnie przemieszana. Pochodzi bądź z obsunięcia
zboczy wałów, bądź też została tam wtórnie nawieziona.
Do chwili wydania decyzji przez konserwatora wstrzymano tam wszelkie prace ziemne.
Konserwator Zab. Arch. stwierdził, że jeśli wybieranie piasku nie będzie postępowało
wgłąb, to nie widzi potrzeby wstrzymania prac ziemnych.
(załączono pismo przystosowane do kierownictwa szkoły w Rynie)
B. Czarnecka
* na szczycie tego wzgórza znajdują się ruiny spalonego, a następnie skruszonego kościoła.
27
MWiM DA, teczka: „Kamień, k./Ruciane Nida, pow. Pisz, woj. Suwałki”,
Marek Łannicki do Okręgowego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie [rękopis,
brak daty i miejsca].
Kopałem rów pod kabel ziemny. W pewnym momencie zauważyłem naczynia. Przy kopaniu jedno zbiłem a drugi to wysłałem. Rów był o głębokości 80 cm a odległość od jeziora
wynosiła 150 m. A co jest charakterystyczne, że w tym miejscu jest żółty piasek a wokoło
ziemia gliniasta. Wykopałem te wazony na początku lipca 1972 r. W wazoniku było trochę prochu lecz nie dużo, żadnych innych szczątek nie zauważyłem. Przy odkryciu przeze
mnie tych wazoników był kierownik PTTK „Kamień”. Jeśli będzie potrzeba to jestem do
dyspozycji.
Marek Łannicki
28
MWiM DA, teczka: „Konopki, pow. giżycki”, Kierownik Działu Archeologii
mgr Włodzimiera Odojowa do Anatola Pruda, Olsztyn, 27 XII 1973 r.
Dział Archeologii naszego Muzeum dziękuje Ci bardzo za przekazanie toporka kamiennego. Toporek, który znalazłeś na terenie swojej wsi jest bardzo starym narzędziem pracy
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– używany był w czasach kiedy ludzie na znali jeszcze metalu i do wyrobu narzędzi używali kamienia, krzemienia i kości.
Toporek przez Ciebie znaleziony został włączony do zbiorów Działu Archeologii. Bardzo
dla nas ważne jest dokładne miejsce znalezienia tego narzędzia. Prosimy zatem bardzo
abyś napisał do nas w jakim miejscu i okolicznościach znalazłeś ten toporek – tzn. czy to
było wzgórze, czy łąka, czy w pobliżu jest jakaś rzeka, lub jeziorko, czy teren znalezienia
znajduje się w obrębie wsi, czy poza nim.
Dyrektor poinformował nas, że znalazłeś toporek w gruzowisku – jakiego rodzaju jest to
gruzowisko? – czy jest to zwalony dom, czy żwirownia, czy kamienie polne. Interesuje nas
każdy szczegół, ponieważ tego rodzaju znaleziska mogą wskazywać na miejsce bardzo starej osady albo cmentarzyska. Postaraj się zatem przysłać nam jak najdokładniejszy opis.
Polskie Towarzystwo Archeologiczne, które mieści się w naszym Muzeum przesyła Ci książeczki i pocztówki z podziękowaniem z przekazanie toporka.
Kierownik Działu Archeologii
Mgr Włodzimiera Odojowa
29
MWiM DA, teczka: „Staświny, gm. Paprotki, pow. giżycki”, J. Antniewicz do
UWO WKiS Konserwator Zabytków, Olsztyn, 27 VI 1949 r.
Donoszę, iż w miejscowości Staświny gm. Paprotki pow. giżyckiego zostało zaorane grodzisko wyżynne krawędziowo rozwinięte zwane „Świętą Górą” położone nad jeziorem
Woynowskim i tzw. „kanałem Staświńskim”. W jądrze grodziska i u podnóża dwóch jego
wałów występuje masowo ceramika lepiona w ręku i toczona na kole, którą została wydobyta na powierzchnię na skutek orki. Grodzisko to nie jest nadane nikomu i w akcji
likwidowania odłogów użytkuje go Sołtys wsi Staświny ob. Wacław Witkowski.
Proszę Obywatela Konserwatora o wydanie tymczasowego zarządzenia zakazującego
dalszego użytkowania grodziska zwanego „Świętą Górą” w Staświnach oraz odpis powyższego zarządzenia przesłać do Dyrekcji Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie do wiadomości.
Po ustaleniu granic zabytkowych powyższego objektu prześlę Obywatelowi wniosek z prośbą
o uznanie powyższego grodziska za zabytek w myśl art. 3, art. 1 i 2 rozporządzenia z dnia
6 III 1928 r. [prośba o uznanie za zabytek odrębnym pismem z dn. 14 XI 1949 r.].
Delegat P.M.A. dla spraw ochrony
zabyt. prehistorycznych
Na woj. olsztyńskie
Mgr J. Antoniewicz
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30
MWiM DA, teczka: „Staświny, gm. Paprotki, pow. giżycki”, PMA do Ob. Henryka Dziegielewskiego, Kierownika Szkoły Podstawowej w Staświnach, poczta
Miłki, pow. giżycki, Warszawa, 19 VII 1949 r.
Państwowe Muzeum Archeologiczne zawiadamia, że do Konserwatora Wojewódzkiego
Olszyńskiego został zgłoszony wniosek o zaprzestanie uprawy terenu grodziska w Staświnach, zwanego „Świętą Górą”, którym dotąd z własnej inicjatyw się Pan opiekował.
W związku z powyższym P.M.A. prosi Pana o powiadomienie, kiedy Sołtys gromady Staświny ma zamiar kopać kartofle na grodzisku oraz o dopilnowanie, aby tenże nie dokonał
po zebraniu zboża podorywek jesiennych w granicach terenu, określonego przez adiunkta
P.M.A. mgr J. Antoniewicza jako zabytkowy.
Jednocześnie P.M.A. dziękuje Panu za gościnność i serdecznie przyjęcie, z jakim spotkał się
delegat P.M.A. w Staświnach.
Dyrektor
w/z Michał Drewko
Kierownik Wydziału Konserwacji
i badań zabytków w terenie
31
MWiM DA, teczka: „Nidzica m.p”, Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do
Nidzicy, [Olsztyn], 16 X 1970 r.
Cel wyjazdu: ustalenie bliższych okoliczności znalezienia skarbu monet średniowiecznych,
odkrytego podczas prac ziemnych-budowlanych przy ul. Stare Miasto 19.
(Budowa podlega O.P.B.M. w Olsztynie, kierownik budowy Ob. Bruno Lorkowski)
Po przeprowadzeniu rozmów z kierownikiem budowy Ob. Bruno Lorkowskim i bezpośrednim znalazcą skarbu cieślą – Józefem Szczepańskim, ustalono co następuje:
naczynie z monetami zostało znalezione dwa tygodnie temu w okresie wykonywania
głębokich wykopów pod fundamenty, na głębokości 6–7 m od powierzchni. Oprócz naczynia znaleziono w tej warstwie dużo zwęglonych belek i fragmenty ceramiki (niestety
nie zachowano ich do wglądu). Znalazca skarbu, nie zdając sobie sprawy jak twierdzi
z wartości znaleziska nie oddał go kierownictwu budowy; monety porozdzialali między
siebie robotnicy, a naczynie oddano do biura przy budowie. Kierownik budowy nie zainteresował się zupełnie tą sprawą, a naczynie przy okazji wyjazdu do Olsztyna dostarczył z własnej inicjatywy jeden z pracowników administracyjnych budowy – ob. Tadeusz
Klimek. Po szczegółowym omówieniu z kierownikiem budowy sprawy odkrycia skarbu
– wagi tego znaleziska i wszelkich konsekwencji, jakie mogą być wyciągnięte z powodu
ominięcia obowiązujących przepisów w tym zakresie, uzyskano zapewnienie, że w ciągu
2–3 dni kierownik zmobilizuje swoich pracowników do zwrotu w miarę możliwości całego
rozproszonego skarbu, o czym niezwłocznie powiadomi telefonicznie Woj. Konserwatora
Zabytków lub Muzeum Mazurskie.
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Stopień zaawansowania robót budowlanych w obrębie dokonanego odkrycia (podciąganie
murów do 1-ej kondygnacji) nie pozwala obecnie na sprawdzenie układu warstw w profilu. W sąsiednim wykopie (przy narożniku ul. 1-go Maja) stwierdzono w profilu dużą ilość
gruzu oraz fragmenty budowli złożonej z dużych głazów i łuku murowanego z czerwonej
cegły – orzeczenie wartości zabytkowej tej budowli wymaga fachowej ekspertyzy. Z uwagi
na to, że plac budowy znajduje się w odległości ok. 300 m na NW od zamku i w bezpośrednim sąsiedztwie zachowanego fragmentu muru obronnego, obecność wymienionych
wyżej znalezisk może wiązać się z istnieniem średniowiecznej (o czym mówi znalezisko
skarbu) i być może nieco późniejszej zabudowy.
Trwające obecnie prace budowlane wiążą się z podciąganiem murów budynku i nie wymagają dalszych prac ziemnych. Uzyskano jednak informację, że w ciągu najbliższych
dni rozpoczną się wykopy pod fundamenty sąsiedniego budynku – na tym samym placu
budowy. W tej sytuacji wydaje się konieczną obecność w czasie pracy ziemnych fachowego
konsultanta. (dokładnego terminu rozpoczęcia prac ziemnych nie uzyskano).
Mgr Maria Mączkowska
[dopisek odręczny]
W dniu 20 X 1970 w informacji telefonicznej z panem mgr T. Kuflem nie otrzymaliśmy
żadnych dalszych wytycznych działania mimo poinformowania go o braku wiadomości.
WZO
32
WUOZ, teczka: „Jęcznik, gm. Szczytno, grodzisko, st. I, nr rej. C-005”, Notatka służbowa. Odpis, [Olsztyn], 28 III 1966 r.
W związku z wyjazdem służbowym na teren pow. szczycieńskiego i nidzickiego w dniu
28 III 1966 (delegacja nr 69/66) stwierdziłem co następuje:
Przeprowadzając inspekcję stanowiska archeologicznego grodziska zwanego „Zameczek”
położonego w lesie na północ od miejscowości Janowo pow. Szczytno – stwierdziłem, że
grodzisko, mimo iż uznane jest za zabytek i wpisane do rejestru zbytków przez Woj.Kon.
Zab. w dniu 25 X 1948 r. pod nr PR-N-4/48 (pokwitowanie odbioru orzeczenia przez
nadleśniczego Dmochowskiego z dn. 16 XI 1948), zostało w ostatnich czasach naruszone
poprzez wycięcie drzew na obszarze zabytkowym a także przez przeprowadzenie głębokiej
orki i posadzenie młodych drzewek. Jak się zorientowałem w najbliższym czasie przewidywane jest również wykopywanie pozostałych w ziemi pni. Jako że w/w prace, a szczególnie
głęboka orka, poważnie uszkodziła doskonale zachowany obiekt a prace te były wykonane bez porozumienia się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proszę uprzejmie
o wyciagnięcie odpowiednich konsekwencji płynących z tytułu nieprzestrzegania ustawy
o ochronie dóbr kultury i o muzeach w stosunku do nadleśnictwa Lasów Państwowych
w Szczytnie, któremu podlega obszar, na którym znajduje się obiekt zabytkowy. Równocześnie, by zapobiec dalszej dewastacji, proszę o powtórne wysłanie orzeczeń uznania
za zabytek do tegoż Nadleśnictwa a także do Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych
w Olsztynie z wyraźnym podkreśleniem zakazu wykonywania jakichkolwiek dalszych
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prac na obszarze zabytkowym. Obszar zabytkowy proszę określić podobnie jak w orzeczeniu z 1948 r. jako: grodzisko wczesnośredniowieczne lub średniowieczne, wyżynne zwane
„Zameczek” lub „uroczysko Zamkowa Góra” położone ok. 1,5 km na północ od Janowa na
terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Szczytno, w oddziale 94 w północno-wschodniej
części parceli nr 2b obrębu Korpele, ograniczonego od północny i wschodu korytem rzeczki
Kobylochy, od zachodu krawędzią doliny tej rzeczki a od południa linią przebiegającą
około 50 m na południe od fosy i wału grodziska z tej strony. […]
[Pieczęć]
Konserwator Zabytków
Archeologicznych
Mgr Romuald Odoj
33
MWiM DA, teczka: „Muzeum w Szczytnie”, Notatka służbowa dot. zabytków archeologicznych na przedzamczu w Szczytnie, Olsztyn 15 IV 1978 r.
Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur
Mgr W. Ogrodziński
W dniu 14.04.1978 roku stwierdziłam, że wskutek znacznego pogłębienia koparką terenu przedzamcza uległy zniszczeniu skrzyniowe obudowy kamienne dwóch grobowców
kultury amfor kulistych usytuowane w narożniku dziedzińca zamkowego przy ścianach
zamku.
Według relacji kierownika muzeum p. s. Ostaszewskiej jeden z głazów obudowy został
wywieziony.
Unikalna architektura grobowa pochodzi z cmentarzysk z okolicy Szczytna z badań
w okresie międzywojennym (La Baume, Prussia 1935). Jako ekspozycja typu skansen jest
unikalna dla archeologii. W okresie powojennym była przedmiotem zainteresowania turystów z Niemiec Zachodnich.
Wniosek
Wnioskuję o zabranie z bezpośredniego nadzoru Muzeum w Szczytnie zabytkowej architektury grobowej i przewiezienie jej do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie można ją
zmagazynować na międzymurzu lub ustawić rekonstrukcję na dziedzińcu zamku.
Kierownik Działu
Mgr Włodzimiera
Ziemlińska-Odojowa
34
MWiM DA, teczka: „Muzeum w Szczytnie”, Notatka archiwalna dot. makiety kurhanu w MBL, Olsztyn, 2 VI 1978 r.
W dniu 1.06.1978 r. wizytowałam skansen archeologiczny na terenie Parku Etnograficznego w Olsztynku. Stwierdziłam znaczną wyrwę po wybierzysku piasku na wzgórzu 176

198

Izabela Lewandowska

notowanym jako „Schanzberg”. W planach zagospodarowania Parku Etnograficznego
wzgórze to miało być makietą grodziska.
W pobliżu wzgórza makieta kurhanu ze skrzynią kamienną nienaruszona. Dwóch dalszych elementów grobowych skrzyń kamiennych w wysokiej trawie nie znalazłem. Wyjaśnienie w tej sprawie spodziewam się uzyskać od Dyrektora Parku Etnograficznego.
W. Odojowa

Das Verhältnis der Behörden und der Gesellschaft
in Ermland und Masuren zum archäologischen Erbe
der Region nach 1945. Einführung ins Problem
Zusammmenfassung
Der Artikel behandelt das Problem des archäologischen Erbes in Ermland und Masuren in der
Nachkriegszeit. Er basiert auf Quellen aus dem Archiv der archäologischen Abteilung des ermländischen und masurischen Museums, dem Staatsarchiv Allenstein sowie den Sammlungen
des Wojewodschaftskonservators. Anhand der analysierten Quellen kann festgestellt werden,
dass das Verhältnis der polnischen Behörden und Bevölkerung zu den archäologischen Denkmälern im Gebiet Ermlands und Masurens nicht einheitlich war.
An der Sicherung und dem Schutz dieses Erbes waren vor allem staatliche Behörden interessiert: Das Ministerium für Kultur und Kunst, das Archäologische Museum in Warschau
sowie die Mitarbeiter des Masurischen Museums (später Museum des Ermlands und Masurens)
und der Inspektor für archäologische Denkmäler. In den ersten Jahren wurden die ehemaligen
deutschen Sammlungen gesichert und Oberflächenuntersuchungen durchgeführt. Dieser Aufgabe widmete sich Jerzy Antoniewicz, der ein archäologisches Reservat einrichtete, die Archäologische Abteilung im Masurischen Museum aufbaute, Literatur sammelte und Ausstellungen
organisierte. 1955 wurde die Stelle eines Inspektors-Sachverständigen für die archäologischen
Denkmäler eingerichtet, die Magister Romuald Odoj erhielt. Später waren im Bereich der Archäologie u. a. W. Ziemlińska-Odojowa, I. Sikorska-Ulfikowa, D. Lempke, M. Hoffmann und
I. Mirkowska tätig.
Ein positives und nachahmenswertes Beispiel war die Meldung von archäologischen
Funden durch die Bevölkerung. Einige sicherten mit eigenen Händen Kulturgüter und informierten die Presse. Der im Boden verborgenen vorgeschichtlichen Denkmäler waren sich die
Förster und die Lehrer bewusst. Wenn sich jemand vor Ort sehr für solche Denkmäler interessierte, konnte er zum ehrenamtlichen Denkmalpfleger ernannt werden.
Leider kennen wir auch Fälle von Gleichgültigkeit und der Zerstörung von archäologischen Denkmälern. Diese Leute versuchten entweder Gewinn zu machen – z. B. im Falle von
Münzfunden oder waren einfach gleichgültig und ignorant. Es geschah ebenfalls, dass Arbeiter
der Staatsforste durch gedankenlose Waldbewirtschaftung Kurgane und Burgwälle zerstörten
oder Arbeiter, die Reparaturarbeiten an geschützten Denkmälern ausführten, diese beschädigten. Dies stand jedoch nicht mit den historischen Ereignissen in Verbindung, Gleichgültigkeit
der Bevölkerung gab es in allen Dekaden der Volksrepublik Polen und auch heute ist sich die
Bevölkerung des Wertes des kulturellen Erbe häufig nicht bewusst.
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