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Zygmunt Alfons Działowski urodził się 4 VIII 1843 r. w Mgowie, obecnie gm.
Płóżnica, w rodzinie Ksawerego Działowskiego herbu Prawdzic i Klotyldy hr. Sie-
rakowskiej z Waplewa (Waplewo Wielkie, gm. Stary Targ, woj. pomorskie).

Do Ksawerego należał również Wałycz k. Wąbrzeźna i Elzanowo (gm.
Kowalewo Pomorskie).

Barbara Serczykowa – „Zygmunt Działowski 1843-1878 w: Działacze Towarzystwa Naukowego w 

Toruniu 1875-1975, red. M. Biskup, Warszawa, Poznań, Toruń 1975)
Zygmunt Alfons Dzia-
łowski – A. Regulski, 
Tygodnik Ilustrowany 
30 III 1878 r.

(fbc.pionier.net.pl)

Pałac w Mogowie, 
stan obecny.

(pronterest.com)

Pałac w Wałyczu, stan obecny.
(nasze.kujawsko-pomorskie.pl)



Gimnazjum Św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu 1898-1900 r.

(poznan.wikia.org.pl)

Liceum katolickie, w Metz, stan obecny. 
(fr.wikipedia.org.)

Początkowo uczęszczał do Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, jednak po
śmierci brata Władysława, rodzice wysłali go do Francji, gdzie kontynuował naukę w Gimna-
zjum katolickim w Metz prowadzonym przez jezuitów. Po powrocie, ok. 1862 r. zapisał się na
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Barbara Serczykowa, op. cit.

Tablica nagrobna Włady-
sława Działowskiego w koś-
ciele parafialnym w Nowej
Wsi Królewskiej.
Fot. J. Marcinkowski.

(pluznickiehistorie.pl)

(mbc.malopolska.pl).pl)(kpbc.umk.pl)



Obóz powstańców w lesie. Tadeusz Ajdukiewicz 1875.

Z. Działowski, którego ojciec Ksawery aktywnie włą-
czył się w walkę o polskość w czasie wiosny ludów (1848-49),
kontynuował rodzinne tradycje patriotyczne w czasie powsta-
nia styczniowego. Zorganizował ochotniczy oddział w sile ok.
87–100 ludzi, w tym ok. 18 konnych. Pod dowództwem kpt.
Henryka Łozińskiego-Szermętowskiego, uczestnika powstania
listopadowego, 22 IV 1863 roku ochotnicy przekroczyli Drwęcę
w okolicach miejscowości Tabulka k. Golubia. Oddział ten miał
połączyć się z działającym na tym terenie Zygmuntem Padlew-
skim.

Tego samego dnia doszło do potyczki z wojskiem ro-
syjskim pod Nietrzebą (gm. Chrostkowo, pow. lipnowski).
Walka była nierówna, Rosjanie mieli przynajmniej trzykrotną
przewagę liczebną i rozbili powstańców. Z. Działowski dowo-
dzący konnicą dzięki odwadze i brawurze ocalał z pogromu.

Zdobyczą Rosjan padło 96 sztuk broni, 11 pudów
prochów, 12 pudów ołowiu (pud=16,38 kg), 34 rakiety, 11 koni
oraz zapasy żywności.

Barbara Serczykowa, op. cit.



Scena z powstania styczniowego, Tadeusz Ajdukiewicz 1875 lub 1876 r.
(pl.wikipedia.pl)

Nieco inaczej niż historycy widział przebieg tej
potyczki jeden z walczących. Swoje przeżycia opisał
następująco na łamach chełmińskiego „Nadwiślanina”:

Oddział nasz wynoszący około 100 młodzieży
dobrze uzbrojonej, między którymi 18 konnych, nadto trzy
furgony z żywnością na kilka dni, bronią zapasową i amuni-
cją i innymi rekwizytami wojennymi, przeszedł 22 kwietnia
(1863 r.) rano przez Drwęcę pod dowództwem kapitana
Szermentowskiego. Dostawszy się do Królestwa, przybyliś-
my pospiesznym marszem do pierwszej wsi i dla nie tru-
dzenia oddziału zarekwirowaliśmy furmanki potrzebne dla
dalszego pochodu, których natychmiast najchętniej nam
udzielono.

Pod tak szczęśliwą wróżbą zbliżyliśmy się o godz. 12,oo w południe do wsi Nietrzeby pomiędzy Rypinem a Lipnem i za-
jąwszy bardzo korzystną pozycję w lesie postanowiliśmy wypocząć i uporządkować się. Zaledwie jednak zostały wydane przez do-
wódcę rozkazy, usłyszeliśmy strzały naszych przednich posterunków. Był to mały patrol kozacki. Wkrótce zjawił się silny oddział Ko-
zaków udając jakby chciał stoczyć bój. Chciwa walki młodzież rzuciła się z zapałem ku niemu, a rażąc celnymi strzałami, zsadzała z ko-
ni jednego po drugim. Kozacy odstrzeliwując się zmyślili odwrót i zaczęli się cofać. Był to wybieg. Dowódca nasz, widząc odwrót nie-
przyjaciela, dał rozkaz piechocie wyjścia z lasu, a kawalerii naszej by ścigała Kozaków. Gdyśmy rozkaz wypełnili, przekonaliśmy się, iż
dostaliśmy się w zasadzkę. Otoczeni przez trzy razy silniejszego wroga, w wojennym rzemiośle wyćwiczonego, przymuszeni byliśmy
w otwartym polu [stoczyć] bitwę. Bitwa trwała godzinę, przy końcu której zostaliśmy rozcięci na dwoje. Widząc niepodobieństwo
dalszego boju jedna część z bronią w ręku dostała się do Jurkowskiego, druga zaś wróciła do Prus. Furgony nasze i broń ocalały dzięki
czynnemu udziałowi tamtejszej ludności wiejskiej. (pluznickiehistorie.pl)



(wbc.poznan.pl)



Według Barbary Serczykowej do aresztowania Z. Dzia-
łowskiego doszło w Mgowie 12 IX 1863 r. Miał być więziony naj-
pierw w Chełmnie, a następnie przewieziono go wraz z wieloma in-
nymi Polakami oskarżonymi o zdradę stanu w związku z powsta-
niem w Królestwie, do więzienia Hausvogtei w Berlinie.

(B. Serczykowa op. cit.)

Areszt w Chełmnie. Stan obecny.
(e-chelmno.pl)

Więzienie Hausvogtei w Berlinie. 
1863-64 r. fot. Z. Melzer.

(ze zbiorów Muzeum Historii Foto-
grafii w Krakowie, mhf.krakow.pl)

(wbc.poznan.pl)



W czasie pobytu w więzieniu w oczekiwaniu na
proces Z. Działowski zasłynął zorganizowaniem ucieczki
trzech współwięźniów będących poddanymi rosyjskimi,
którym zagrażało wydanie w ręce władz carskich i naj-
prawdopodobniej wyrok śmierci.

Nie znali oni języka niemieckiego, więc Z. Dzia-
łowski zaoferował im swą pomoc stając się ich przewod-
nikiem znającym język i orientującym się w terenie.

Uciekinierom udało się szczęśliwie dotrzeć do
Paryża, natomiast Z. Działowski dobrowolnie powrócił do
Hausvogtei, nieświadomy nawet, że władze pruskie po-
szukują go z taką gorliwością, iż opublikowały w prasie
wezwanie do powrotu wszystkich uciekinierów do wię-
zienia. Po powrocie współosadzeni nazwali go żartobliwie
„odźwiernym”.

Co prawda swoim wyczynem Z. Działowski zys-
kał sobie szacunek i uznanie wśród towarzyszy niedoli, ale
w oczach władz pruskich jego sytuacja uległa znacznemu
pogorszeniu.

(B. Serczykowa, op. cit.)

(mbc.malopolska.pl)

(wbc.poznan.pl)



Budynek Kammergericht w Berlinie.
(alamy.com)

Usadzenie oskarżonych podczas procesu berlińskiego.
(pluznickiehistorie.pl)

Sala sądu w Lipsku. (alamy.com)

Proces berliński przeciwko „Ja-
nowi Działyńskiemu i wspólnikom” rozpo-
czął się 7 VII 1864 r. i trwał prawie sześć
miesięcy.

Rozprawa przeciwko Z. Działow-
skiemu, oskarżonemu o największe prze-
stępstwo polityczne – zdradę stanu rozpo-
częła się 26 X 1864 r.

Obżałowany Z. Działowski bronił
się inteligentnie. Zaprzeczał niewygod-
nym faktom, podważał oskarżenia, dowo-
dził, że policja i władze pruskie źle inter-
pretują pewne obciążające go fakty i listy.
Jako dowód swej niewinności podawał
fakt dobrowolnego powrotu do więzienia.

Sąd po naradzie zwolnił Z. Dzia-
łowskiego zobowiązując go do stawienia
się 2 XI na zakończeniu procesu. W dniu 23
XII 1864 roku sąd berliński odczytał wyrok
– dla Z. Działowskiego był on uniewinnia-
jący.

(B. Serczykowa, op cit.)

Proces berliński był sze-
roko relacjonowany przez polską
prasę we wszystkich zaborach.
Chełmiński „Nadwiślanin” wysłał
do Berlina własnego korespon-
denta, który zdawał obszerne rela-
cje z każdego posiedzenia sądu.
Podobne materiały publikował
też „Dziennik Poznański”, „Gazeta
Warszawska”, krakowski „Czas” i
emigracyjna „Ojczyzna” ukazująca
się w Lipsku, a potem w Szwajcarii
(Bendikon pod Zurychem).



W 1866 r., po śmierci ojca, Z. Działowski ob-
jął rodzinny majątek. Współcześni określali go jako
„opiekuna i ojca ubogich”. Umiał zjednać sobie za-
ufanie i sympatię wśród ludu.

Jako człowiek wykształcony i doświadczo-
ny porażką powstania styczniowego postanowił re-
alizować cele narodowe poprzez konkretną pracę,
obejmującą zarówno nowoczesną gospodarkę rol-
ną, jak i życie kulturalne i intelektualne.

W 1872 r. wstępuje do Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, a w roku 1874 zaangażował
się w przygotowanie wystawy rolniczo-przemysło-
wej w Toruniu. Był jednym z hojniejszych mecena-
sów i za własne pieniądze urządził pawilon, w któ-
rym prezentował historię myślistwa z własną ko-
lekcją broni.

„Gazeta Toruńska” donosiła – Zaimpro-
wizowany pawilon wystawowy p. Z. Działowskiego,
zbudowany w ośmiogran, a mieszczący w sobie histo-
rię myślistwa, okazale i z wykwintnym smakiem urzą-
dzony – okazał się najwspanialszą wystawy ozdobą.”

B. Serczykowa, op. cit.)

Okładka „Czasopisma Ilustrowanego Tygodniowego Kłosy nr. 470 z 20 VI 1874 r.
(fbc.pionier.net.pl)



(mbc.malopolska.pl)

(polona.pl)

(polona.pl)

(polona.pl)

(polona.pl)



(mbc.malopolska.pl)

(mbc.malopolska.pl)

(mbc.malopolska.pl)

(mbc.malopolska.pl)

Teatr Polski w Poznaniu - Kurier Poznański nr 
351 z 12 XII 1925.

(wbc.poznan.pl)

Z. Działowski angażował się w
wiele inicjatyw na polach nauki, kul-
tury i sztuki. W 1872 roku został człon-
kiem Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk.



W 1874 r. w Kijowie odbył się III Słowiański
Kongres Archeologiczny. Z. Działowski został wysłany
jako przedstawiciel PTPN i sam sfinansował wyjazd. Zos-
tał zobligowany do wygłoszenia referatu w języku pol-
skim, na co musiał zdobyć specjalne zezwolenie.

Drugim ważnym wydarzeniem na Zjeździe była
polemika Z. Działowskiego z Jakubem Hoławackim, dele-
gatem z Wilna, byłym prof. uniwersytetu lwowskiego,
który w swoim referacie wystąpił przeciw temu, co poz-
nański delegat mówił o Polsce i jej historii. Spotkało się
to ze zdecydowanym sprzeciwem Z. Działowskiego, który
zwrócił się do Aleksieja S. Uwarowa – przewodniczącego
Zjazdu z żądaniem przeprosin. Zabiegi Z. Działowskiego
były skuteczne – J. Hołowackiego usunięto ze zjazdu.

(wbc.poznan.pl)

Ruch Literacki, t. I i II (1874-1875), Lwów 1875 r.
(mbc.malopolska.pl) 

B. Serczykowa, op. cit.



W latach 1871-73 zbiorami Z. Działowskiego, a głównie jego
bibliotekami w Wałyczu (ok. 2000 tomów) i Mgowie (księgozbiór religij-
ny, ze „znakomitym zbiorem Biblii”), opiekował się Wojciech Kętrzyński
(do 1861 r. Albert von Winkler), historyk, etnograf, polityk, publicysta
oraz poeta. W 1864 r. sądzony w Berlinie w procesie 135 Polaków wraz z
Z. Działowskim. Został skazany na rok więzienia w twierdzy kłodzkiej
(1865-66). W grudniu 1866 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Al-
brechta w Królewcu. W latach 1868-70 był bibliotekarzem biblioteki kór-
nickiej Jana Kantego Działyńskiego.

W roku 1873 zaczął pracę w Zakładzie Narodowym im. Ossoliń-
skich we Lwowie. Najpierw został kustoszem (1874 r.), a od 1876 roku, aż
do śmierci był dyrektorem Ossolineum.

Miejsce W. Kętrzyńskiego przy Z. Działowskim zajął Godfryd
Ossowski. Panowie poznali się na III Słowiańskim Kongresie Archeolo-
gicznym w Kijowie.

G. Ossowski przybywa do Mgowa na zaproszenie Z. Działow-
skiego w 1874 roku.

B. Serczykowa, op. cit; pl.wikipedia.org

Wojciech Kętrzyński (1838-1918). 
Fotografia 1881 r.

(pl.wikipedia.ogr)



…średniego wzrostu, żywy blondyn, lubiący
wesołą kawalerską kompanię i większe zebra-
nia, na których radby błyszczeć i wyróżniać
się, ruchliwy i pełen życia, dbały o swą po-
wierzchowność i wygody, istny epikurejczyk,
starannie ubrany, ambitny i próżny, co nie-
przyjemnie raziło tych wszystkich, którzy się
po raz pierwszy z nim stykali, przyjacielski i
zbyt ekspansywny…

(Talko–Hryncewicz Julian, Z moich wspomnień o dawnych
archeologach, Wiadomości Archeologiczne, t. 8, s. 176–190.)

Godfryd Ossowski  (1835–1897)



G. Ossowski Urodził się 8 XI 1835 r., w Żytomierzu, na
Ukrainie. Jego ojciec Józef posiadał niewielki majątek. Po ukoń-
czeniu gimnazjum podjął studia na Uniwersytecie Kijowskim, jed-
nak szybko naraził się jego władzom i został zmuszony do opu-
szczenia uczelni.

(S. Kalembka, Gotfryd Ossowski. U źródeł nowoczesnej archeologii. Katalog wystawy, 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2008.)

Kaplica przy seminarium w Żytomierzu.
(pl.printerest.com)

Panorama Żytomierza 1861 – drzeworyt.
(allegro.pl)

Imperatorski Uniwersytet Kijowski im. Św. Włodzimierza 1837-42.
(pl.wikipedia.org)



W 1855 r. z powodu braku środków na utrzymanie, wstąpił do
armii rosyjskiej i brał udział w Wojnie Krymskiej. W 1859 r. awansował do
stopnia podporucznika. W tym samym roku ożenił się z Rosjanką – Lubow
Andriejewną Bogojawieńską. Miał z nią syna Antoniego. Małżeństwo dość
szybko rozpadło się. W roku 1862 wziął urlop z armii, a następnie definityw-
nie zakończył karierę wojskową.

(S. Kalembka, op. cit.)

Oblężenie Sewastopola.
(pl.wikipedia.org)

Wnętrze Wielkiego Redanu po kapitulacji. Fot. J. Rober-
tson (1813-88).

(ze zbiorów MNW; cyfrowe.mnw.art.pl)



W latach 1862-1872 pracował w Wołyńskim Komitecie Statystycznym w Żytomierzu. W tym czasie
poświęcił się badaniom geologicznym Wołynia, które często prowadził za własne pieniądze. Wyniki swoich prac
publikował w czasopismach rosyjskich i polskich. Odkrył nowa skałę i nazwał ją „wołynitem”.

Zarówno w zakresie geologii oraz archeologii i paleontologii G. Ossowski był samoukiem i wiele zawdzię-
czał Anastazemu Rogowiczowi – profesorowi kijowskiemu.

(S. Kalembka, op. cit.)

Powierzchnia wołynitu po jej wypolerowaniu.

(Rozprawy i sprawozdania Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności 
w Krakowie, t. 15, tab. VIII, Kraków 1887.)



W 1870 r. G. Ossowski odbył podróż, w czasie której zwiedził Ga-
licję i Wielkie Księstwo Poznańskie. W trakcie tego objazdu żywo zaintere-
sowały go polskie badania archeologiczne.

Po powrocie do Żytomierza G. Ossowski próbował swoich sił
jako literat i autor librett operetek. To jednak nie jedyne talenty artysty-
czne G. Ossowskiego.

W 1872 r. G. Ossowski przeniósł się do Starokonstantynowa i pra-
cował w tamtejszym Komitecie Sądów Pokoju.

(S. Kalembka, op. cit.)

Stanisław Baranowski, drzeworyt, 2 poł XIX w. 
(Kłosy lub Tygodnik Ilustrowany)

Wielkie Ks. Poznańskie, mapa z 1848 r.
(poznanskiehistorie.blogspot.com)

Linie kolejowe w Galicjii przed 1897 r.
(pl.wikipedia.org)



W 1874 r. G. Ossowski wziął udział w III Słowiań-
skim Kongresie Archeologicznym w Kijowie. Poznał tu Z. Dzia-
łowskiego, ziemianina z Mgowa, który reprezentował w Ki-
jowie Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Panowie
przypadli sobie do gustu. G. Ossowski na zaproszenie Z. Dzia-
łowskiego przybył do Mgowa, gdzie zajął się opracowaniem
jego bogatej kolekcji archeologicznej.

(P. Gużyński, Zbiory archeologicze, w: Nauka, sztuka, edukacja. 140 lat działalności 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 2015.)

(mbc.malopolska.pl)

Pałac w Mgowie.



Na terenie Prus Królewskich (Zachodnich)
od 1853 r. działa Coppernicus-Verein für Wissen-
schaft und Kunst (Towarzystwo Nauki i Sztuki im.
Kopernika), które ma swoją siedzibę w Toruniu.

Prace archeologiczne zapoczątkowane
przez C-V w 1860 r., były ważnym źródłem pozyski-
wania zabytków do kolekcji Städtisches Museum
mieszczącego się w jednej z sal na drugim piętrze
Ratusza Staromiejskiego.

B. Wawrzykowska, Zarys historii muzealnych zbiorów archeologicz-
nych w Toruniu w: Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, red. 

B. Wawrzykowska, Toruń 2002;

W tej sytuacji polska prasa w Prusach Zachodnich postulowała, aby znajdowane zabytki
archeologiczne przesyłać za pośrednictwem Z. Działowskigo i A. hr. Sierakowskiego do Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk lub Akademii Umiejętności w Krakowie.

Widząc potrzebę gromadzenia zabytków archeologicznych i historycznych w polskich
zbiorach Z. Działowski na III Walnym zebraniu Towarzystwa ku popieraniu moralnych interesów lud-
ności polskiej pod panowaniem pruskim stawia wniosek o utworzenie Towarzystwa naukowego dla
Prus Zachodnich mającego na celu przechowywanie wszelkich z prowincyji pamiątek historyczno-
naukowych.

(wbc.poznan.pl)

(wbc.poznan.pl)



Gazeta Toruńska nr 268-269 z 16 i 17 XII 1875 r.
(ze zbiorów WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu)

Hotel pod Trzema Koronami w Toruniu.
(wikimedia.org.)Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 

R. 1, s. 85, Toruń 1878.
(kpbc.umk.pl)

W dniu 16 grudnia 1875 r., w Hotelu Pod Trzema
Koronami ma miejsce założycielskie zebranie Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu.



Panowie! (…) 
W obec takiej ważności zagrzebanych w ziemi

naszej pamiątek, smutną byłoby rzeczą nieskorzystać
dziś z tych skarbów naukowych i pozostawić je nadal
nie zawsze przyjaznemu dla nich losowi opatrzności.
Byłoby to jedno, co zrzec się obojętnie przekazanych
nam przeszłością najdroższych jej własności i oddać je
zupełnemu zniszczeniu. (…)

Wartość naukowa pozostałości, jest dziś uznana.
Są one prawdziewemi skarbami dla wyrobienia jaśniej-
szego poglądu na dzieje ludzkości. (…)

Sporządzenie więc mapy archeologicznej zda-
niem naszem powinno być postawione na porządek
dzienny naszych zajęć, a obok tej, występuje równie
nagła potrzeba przedsięwzięcia ze strony Towarzystwa
stosownych kroków w celu ochronienia od dalszego
wypadkowego, a często i samowolnego niszczenia
pozostałości pamiątkowych, a szczególnie grobowców
i cmentarzysk przedhistorycznych.

(Godfryd Ossowski, O potrzebie robót archeologicznych w Prusach Za-
chodnich i kierunku onych z dodatkiem informacji przy rozkopywaniu 

grobów i cmentarzysk starożytnych. Odczyt miany na pierwszym 
posiedzeniu Towarzystwa Naukowego w Toruniu dnia 17 maja 1876, 

Toruń 1876, s. 3˗5, 7.)
(kpbc.umk.pl)



Godfryd Ossowski

Wielkim sukcesem G. Ossowskiego i całego TNT, było wprowadzenie
słów w czyn. W latach 1875–1878 G. Ossowski prowadził inwentaryzację arche-
ologiczną na terenie Pomorza i ziemi chełmińskiej oraz przebadał systematycznie
wiele cmentarzysk. Jego zasługi są tym większe, że udało mu się metodycznie zba-
dać ostatnie znane z tego terenu grobowce megalityczne, a przygotowane przez
niego publikacje były na najwyższym, na owe czasy, poziomie. Owocem badań na
terenie Prus Królewskich jest m.in. kolekcja urn twarzowych. Mimo pewnego
uszczuplenia, nadal robi ona duże wrażenie i jest jednym z najliczniejszych zbio-
rów tego rodzaju zabytków w Polsce. Materiały pochodzące z wykopalisk przepro-
wadzonych przez G. Ossowskiego stanowiły trzon nie tylko zbiorów archeologicz-
nych, ale całej kolekcji TNT.

(P. Gużyński, Zbiory archeologiczne, w: Nauka, sztuka edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu, Toruń 2015.



Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 1, s. 7 i 17, Toruń 1878.
(ze zbiorów WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu)

20 XI 1876 r., w swojej „Mowie na otwarcie Mu-
zeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu” Z. Działowski
docenił pracę G. Ossowskiego mówiąc o nim:

Członek naszego towarzystwa, pan G. Ossowski,
popierany wszędzie gorącą życzliwością i uczynnością oby-
watelską, zbadał w najnowszych czasach z górą czterdzieści
cmentarzysk przedhistorycznych, z których szesnaście rozko-
pał, a w nich do stoośmdziesięciu grobów wyśledził. Nie przes-
tając na tem, porobił na miejscu szacowny nasz współpracow-
nik plany sytuacyjne każdego cmentarza, na których przed-
stawił i topograficzne ich położenie i wizerunek geologiczny
miejsca, na którym wykopalisko odkryto, dalej pojedyncze
groby, sposób ich urządzenia i ustawienia w nich urn, znów
kształt i kolor tychże i co w nich lub koło nich znaleziono. Nie
zapomniał też o takich przedmiotach, których nie można było
przenieść lub ocalić. Wszystko to wykonane za pomocą
pewnych znaków graficznych, których znaczenie dla znawców

wszelkiej narodowości przystępne, a nawet dla mniej wtajemniczonego nie może być prawie wątpliwe. Plany takie, życzył-
bym sobie, powinny stać się podstawą do szerszej pracy kartograficznej, t. j. do wielkiej mapy archeologicznej czyli wykopa-
liskowej. I w tym względzie znaleźliśmy w panu Ossowskim dzielnego pracownika.

(Z. Działowski, Mowa na otwarcie Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu w d. 20 listopada 1876 r. , R. 1, s. 11, 
Toruń 1878.)



W 1877 r. Z. Działowski kandyduje na posła do
parlamentu niemieckiego i wygrywa wybory w okręgu
wejherowskim. Razem z A. hr. Sierakowskim zostają sekre-
tarzami koła polskiego w berlińskim parlamencie.

Rok 1878 Z. Działowski przywitał w Dreźnie będąc
w odwiedzinach u swojej ciotki Julii Działowskiej. W dro-
dze powrotnej do domu, względy zdrowotne zmusiły go
do zatrzymania się w Berlinie. Choroba, która dręczyła go
od dłuższego czasu uległa znacznemu nasileniu.

Przyjaciel nr 6 z 7 II 1878 r.
(kpbc.umk.pl)

(mbc.malopolska.pl)

(mbc.malopolska.pl)

B. Serczykowa, op. cit.



Zygmunt Działowski zmarł w Berlinie
w dniu 16 II 1878 r. o godzinie 21.15 w wieku 35
lat. Jego ciało dotarło 24 II do Turzna, a 25 II o
godzinie 11.00 został pochowany w rodzinnym
grobowcu w Wielkołące pod Toruniem.



Informacje o śmierci Z. Działowskiego obiegły prasę polską wydawaną
we wszystkich zaborach i wszędzie podkreślano, że odszedł człowiek wybitny i
zasłużony dla polskiej kultury i nauki.

Na jego pogrzebie mowę żałobną wygłosił ks. dr Władysław
Chotkowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Mówił on m.in.:

(…Matki polskie będą pokazywać grób twój synom swoim mówiąc – tu
leży młodzieniec, co w krótkim żywocie cześć sobie powszechną zasłużył w na-
rodzie i nad starce rozumiał (…)

(wbc.poznan.pl)
(kpbc.umk.pl) (kpbc.umk.pl)



Katalog Exposition Universelle de 
1878. Sciences Anthropologiques.

(gallica.bnf.fr)

Po śmierci Z. Działowskiego Towarzystwo Na-
ukowe w Toruniu straciło swojego założyciela oraz żar-
liwego działacza i wizjonera, który nie szczędził sił i środ-
ków aby TNT rozwijało się i było ostoją polskiej myśli pa-
triotycznej, naukowej i kulturalnej w Prusach Zachodnich.

G. Ossowski stracił natomiast swojego mecena-
sa i opiekuna, z którym zapewne wiązał nadzieje nauko-
we.

Po finalizacji prac związanych z Exposition
Universelle de 1878. Sciences Anthropologiques w Paryżu
(Wystawa Światowa 1878 roku. Nauki Antropologiczne),

Na początku 1879 roku G. Ossowski opuszcza
Mgowo i Toruń.

Jeszcze w roku 1877 rozpoczął prace nad inwen-
tarzem Muzeum TNT. W Archiwum Państwowym w To-
runiu zachował się rękopis tego dokumentu. Jest to jed-
nak dzieło nieskończone, pełne poprawek. Dane inwen-
tarzowe zamieszczone przez G. Ossowskiego w „Tekście
objaśniającym do Mapy Archeologicznej Prus Zachod-
nich” różnią się w wielu miejscach z tym, co zachowało
się w rękopisie.

P. Gużyński, Wstęp w: Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog, 

Toruń 2019.

Karty z rękopisu Inwentarza 
Muzeum TNT autorstwa G. 

Ossowskiego (APT 50)



W latach 1879-1888 w Krakowie pod
auspicjami Akademii Umiejętności, w ramach
serii „Zabytki przedhistoryczne ziem pol-
skich” wychodzą kolejno cztery zeszyty
poświęcone Prusom Królewskim. Jest to pier-
wsze z dwóch dzieł, w których zostały podsu-
mowane wyniki badań podjętych przez G. Os-
sowskiego w Prusach Zachodnich.

Autor opisał z wielką pieczołowito-
ścią i dbałością o szczegóły i dane naukowe
wiele stanowisk archeologicznych (głównie
cmentarzysk), pojedynczych grobów i zabyt-
ków. Wszystko na najwyższym na ówczesne
warunki poziomie, na nawet w sposób kre-
ujący nowe standardy.

Szczególną uwagę zwracają ilustra-
cje wykonane przez samego G. Ossowskiego
obejmujące plany sytuacyjne stanowisk, bu-
dowę grobów i odkrytego w nich wyposa-
żenia. Warto dodać, że praca została wydana
w języku polskim i francuskim.
B. Wawrzykowska, op. cit., P. Gużyński, Zbiory archeologicze, 
w: Nauka, sztuka, edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu, Toruń 2015.)



Wielkim, wspólnym marzeniem i celem
naukowym Z. Działowskiego i G. Ossowskiego było
stworzenie mapy archeologicznej Prus Zachodnich.
Mimo, że Z. Działowski nie doczekał jej wydania to
dzieło powstało.

Dzięki staraniom jego siostry Antoniny
Działowskiej, w 1880 roku w Paryżu, ukazuje się
„Mapa archeologiczna Prus Zachodnich (dawniej
Królewskich) wraz z przyległemi częściami W. Ks.
Poznańskiego”, uzupełniona rok później o „Tekst
objaśniający” wydany w Krakowie w języku pol-
skim i francuskim.

Publikacja „Mapy” spotkała się z szerokim
odzewem i bardzo przychylnym przyjęciem w śro-
dowisku archeologicznym całej Europy.

Wraz z „Mapą archeologiczną…” wydana
została „Mapa geologiczna Wołynia” również au-
torstwa G. Ossowskiego, która była owocem jego
pracy wykonanej jeszcze przed przybyciem do Prus
Zachodnich.

B. Wawrzykowska, op. cit; P. Gużyński, op. cit.)
G. Ossowski Mapa geologiczna Wołynia.

(zbiory Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska 
Instytutu Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN)

G. Ossowski. Mapa 
archeologiczna Prus 
Zachodnich (dawniej 
Królewskich) wraz z 
przyległemi częściami  
W. Ks. Poznańskiego.

(zbiory MOT)



Podziękowania za Mapę od British Museum, Biblioteki
Królewskiej w Berlinie, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Hi-
storii Naturalnej w Lionie i Muzeum Królewskiego w Kopen-
hadze.

(ze zbiorów APT)

Antonina Działowska (1841-1884).
(Wincenty Ślendziński, zbiory 
MOT). Fot. B. Swobodzińska.

(polona.pl)



Kolejny etap życia G. Ossowskiego związany jest
z Krakowem i Akademią Umiejętności (AU). Z jej ramienia
zbadał ponad 80 jaskiń oraz rozkopał kurhany w Ryża-
nówce na Ukrainie. W jednym z nich G. Ossowski odkrył
tzw. pochówek księżniczki wyposażony w kilkaset przed-
miotów złotych i srebrnych, które przekazał do AU. Wy-
wiezienie ich bez pozwolenia z terenu Rosji spowodowało,
że G. Ossowski stał się dla władz rosyjskich persona non
grata.

(S. Kalembka, op. cit.)

Ilustracje z katalogu wystawy Godfryd Ossowski – człowiek, archeolog, 
geolog. Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Wybrane elementy wyposażenia pochówku „księżniczki” z Ryżanówki.



W 1891 r. zakończył się okres współpracy G. Ossow-
skiego z AU w Krakowie, a że nie mógł wrócić na Ukrainę,
udał się na Syberię, gdzie pracował przy budowie kolei trans-
syberyjskiej.

W 1893 r. przyjechał do Tomska, gdzie poszukiwał
źródeł wody. Pasja archeologa pchała go do badań. Penetro-
wał jaskinie w górach Ałtaju i rozkopywał kurhany.

Zmarł 16 IV 1897 roku w Tomsku na zapalenie płuc.
S. Kalembka, op. cit.

(slowopolskie.org)

Budowa kolei transsyberyjskiej.
(polishclub.org)

Ałtraj.
(berents.pl)



Na koniec warto przytoczyć parę
spostrzeżeń na temat G. Ossowskiego, spi-
sanych przez J. Talko-Hryncewicza, który
znał go osobiście:

…średniego wzrostu, żywy, blon-
dyn, ruchliwy i pełen życia, dbały o powierz-
chowność, starannie ubrany, ambitny i próż-
ny, przyjacielski i zbyt ekspansywny, oddany
gorąco sprawom nauki, pełen zapału mło-
dzieńczego do pracy i wytrwałości nad-
zwyczajnej, dla nauki gotowy poświęcić
wszystko, lekceważąc dobrami doczesnymi,
nie pomny o jutro. Towarzyski, lubiący we-
sołą kawaleryjską kompanię i większe zebra-
nia, na których radby błyszczeć i wyróżniać
się, dbały o wygody, istny epikurejczyk…

Zdaniem G. Ossowskiego …dobry
archeolog powinien lubić dobre wino, dobre
cygaro i piękną kobietę…

(Talko–Hryncewicz Julian, Z moich wspomnień o dawnych 
archeologach, Wiadomości Archeologiczne, t. 8, s. 176–

190.)



Gotfryd Ossowski był człowiekiem wielu talentów.
Archeologiem i geologiem, ale także literatem i znakomi-
tym rysownikiem. W jego życiu przeplatały się ze sobą na-
uka i sztuka, archeologia i artyzm, chwile chwały i chwile
trudne.

Używając symboli współczesnej popkultury można
dostrzec w Jego osobowości i losach cechy Jamesa Bonda –
nienagannie ubranego gentlemana, bywałego na salonach
naukowych Europy, otaczanego przez piękne kobiety, dla
którego jednak ponad wszystkim stała Królowa Nauka i Oj-
czyzna Polska.

Można też zobaczyć Indiana Jonesa – odkrywającego
bogato wyposażone groby i rzadkiej urody prahistoryczne
precjoza, które niemałym wysiłkiem i z narażeniem wol-
ności osobistej przekazywał do polskich muzeów wymy-
kając się zarówno carskim, jak i pruskim urzędnikom.

Tak czy inaczej G. Ossowski był wybitną postacią
swoich czasów, a dla archeologów pozostaje taką do dziś.

W ogromnej mierze właśnie Jemu zawdzięczamy
jedną z największych kolekcji urn twarzowych, czy też sze-
rzej – kanop pomorskich – przedmiotów frapujących arche-
ologów od wielu lat. Właśnie tym zabytkom poświęcimy
nasze następne spotkanie.



- Lokalne pradzieje plus -

- Spotkanie 3 -
19.08.2020 r.

W obliczu śmierci –
rzecz o urnach twarzowych
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