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BeATA BielińskA-MAJewskA

dziAŁ Archeologii MuzeuM okręgowego  
w Toruniu – wyBrAne zAgAdnieniA  

z zAkresu uPowszechniAniA dziedzicTwA  
archeoloGiczneGo reGionu

słowa kluczowe: Toruń, zbiory archeologiczne, historia działu Archeologii, muzeum, dzie-
dzictwo archeologiczne

zainteresowanie przeszłością było i jest motorem napędzającym dążenia do po-
znania tego, co mogło wydarzyć się tysiące lat temu. na przestrzeni lat zmieniało się 
nie tylko podejście do samych zabytków archeologicznych, ale również metodyka pro-
wadzenia badań naukowych oraz forma upowszechniania wiedzy archeologicznej. 
Badania wykopaliskowe, przypadkowe odkrycia oraz dary osób prywatnych tworzą 
określone kolekcje archeologiczne. kolekcje te są inspiracją do opracowań nauko-
wych zbiorów i określonych zagadnień tematycznych, które pozwalają na propago-
wanie dziedzictwa archeologicznego1.

w związku z tym, iż historia toruńskich zbiorów archeologicznych oraz początki 
tworzenia kolekcji muzealnej zostały już szczegółowo omówione w katalogach zwią-
zanych z wystawami zorganizowanymi z okazji 140-lecia toruńskich archeologicz-
nych zbiorów muzealnych (uziembło, wawrzykowska 2002) oraz z okazji Jubileuszu 
150-lecia Muzeum okręgowego w Toruniu (ziemlewska 2011; uziembło, wawrzy-
kowska 2011), w artykule opisano wybrane informacje o aktywności naukowo-badaw-
czej, popularno-naukowej i wystawienniczej, jakie prowadzono w latach 1948–2018, 
na przykładzie działalności jednego z najstarszych działów w strukturach Muzeum 
okręgowego w Toruniu – działu Archeologii. 

1 informacje zawarte w niniejszym artykule autorka przedstawiła podczas iii dorocznej konferencji 
naukowej Muzealników województwa kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (16 listopada 2018 roku), 
pod tym samym tytułem. 
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Początki gromadzenia i upowszechniania zbiorów archeologicznych sięgają 2. po-
łowy XiX wieku i związane są z działającymi wówczas w Toruniu towarzystwami 
naukowymi: niemieckim coppernicus-Verein für wissenschaft und kunst (niedziel-
ska 1993, s. 74–98) i städtisches Museum (Muzeum Miejskie) oraz polskim Towarzy-
stwem naukowym w Toruniu i jego Muzeum (ziemlewska 2011). znane są również 
informacje o zabytkach (urnach) znalezionych koło Torunia i przechowywanych w Bi-
bliotece gimnazjum Akademickiego w Toruniu (wawrzykowska 2002). działalność 
naukowo-badawcza archeologów związanych z Muzeum w Toruniu (choć jej począt-
ki wiążą się z działalnością ww. towarzystw naukowych) sięga okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. w tym czasie w działającej wówczas instytucji wydzielono dział 
Prehistoryczny2, którego kustoszem w 1931 roku został dr Tadeusz waga, a w 1933 
roku Jacek delekta (kuszewski 1962; uziembło, wawrzykowska 2002; Bokiniec, 
kucharski 2007). w 1948 roku formalnie utworzono dział Archeologii w strukturach 
ówczesnego Muzeum Miejskiego, od 1965 roku Muzeum okręgowego w Toruniu 
(uziembło, wawrzykowska 2002). Można dodać, że od lat 60. XX wieku do koń-
ca lat 90. XX wieku występowała nazwa oddział Archeologii, a od końca lat 90. XX 
wieku ponownie – dział Archeologii (uziembło, wawrzykowska 2011). od momentu 
powstania działu pracownicy starają się w różnorodny sposób upowszechniać dzie-
dzictwo archeologiczne. Poza aktywnością naukowo-badawczą, są to projekty wysta-
wiennicze, jak również warsztaty, prelekcje i spotkania, podczas których przybliża się 
– przeszłość, a zwłaszcza najstarsze dzieje Torunia i jego okolic. 

dziAŁAlnoŚć nAukowo-BAdAwczA

działalność naukowo-badawcza pracowników działu Archeologii była i jest 
pierwszym etapem do realizacji wszelkich form popularyzacji dziedzictwa kulturowe-
go. To właśnie badania archeologiczne, ich wyniki oraz opracowania naukowe zbio-
rów są podstawą do przygotowania nowych wystaw, prelekcji i działań edukacyjnych. 
Ponieważ nie sposób w poniższej publikacji przybliżyć aktywności wszystkich osób, 
które związane były z działem Archeologii, dlatego w zarysie omówiono sylwetki 
wybranych archeologów pracujących w Muzeum w latach 1948–2018.

Po ii wojnie światowej kierownikiem działu była dr helena cehak-hołubowiczowa 
(1946–1950). znaczącą rolę w ośrodku toruńskim odegrał jej następca, Bonifacy zie-
lonka (1899–1975), pierwszy absolwent zakładu Prahistorii uniwersytetu Mikoła-
ja kopernika w Toruniu, który w latach 1950–1957 był kustoszem toruńskiego Mu-
zeum (ryc. 1). w latach 1957–1961 pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora za-

2 w wybranych publikacjach występuje także nazwa dział Przedhistoryczny (np. „z otchłani wieków” 
1932; woźny 2007).
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bytków Archeologicznych na terenie byłego województwa bydgoskiego (uziembło, 
wawrzykowska 2002, s. 53), tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1967 
roku. w tym miejscu należy przypomnieć, że do 1957 roku główny ciężar prac od-
krywczych i badawczych spoczywał na Muzeum, a dział Archeologii Muzeum w To-
runiu był jedyną miejscową placówką naukowo-badawczą w zakresie ochrony za-
bytków archeologicznych (kuszewski 1962, s. 96). zielonka prowadził i uczestni-
czył w wielu badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych, a do najważniejszych 
stanowisk archeologicznych badanych przez niego na kujawach należą m.in.: lach-
mirowice (ryc. 2), Bodzanowo, Adolfin, siniarzewo oraz stanowiska zlokalizowane 
na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej: gostkowo, grębocin (Budynek, olędzki 1986), 
Mała kępa, czarnowo (zielonka 1951, 1953, 1963; Janikowski 1977). zielonka jest 
autorem licznych opracowań naukowych związanych z prowadzonymi wykopaliska-
mi i odkryciami. oprócz prac terenowych prowadził także ożywioną działalność upo-
wszechniającą odkrycia archeologiczne. dr Bonifacy zielonka to postać oryginalna, 
miłośnik i badacz kujaw i Pomorza, a także nauczyciel i pasjonat pradziejów oraz 
kultury ludowej. Można dodać, że należał do Toruńskiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Archeologicznego (Janikowski 1977). do dziś w zbiorach Muzeum znajdują 
się opracowane przez zielonkę karty katalogowe, niezwykle przydatne w dalszej we-
ryfikacji archiwalnych zbiorów archeologicznych. 

Ryc. 1. Bonifacy Zielonka (archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Dział Archeologii)
Fig 1. Bonifacy Zielonka (archive of the District Museum in Toruń,  

Department of Archaeology)
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w latach 1957–1961 z działem związany był Józef kuszewski (1934–2011), który 
w 1957 roku ukończył studia na wydziale humanistycznym uniwersytetu Łódzkie-
go. kuszewski pełnił także funkcję kierownika działu. zajmował się m.in. badaniami 
terenowymi (kuszewski 1958) i pracami ratowniczymi, także związanymi z zacho-
waniem elementów architektonicznych na zamku krzyżackim w Toruniu. Prace ba-
dawcze na zamku Muzeum rozpoczęło w 1958 roku (chudziakowa 1963). kierowała  
nimi Jadwiga chudziakowa, która w 1961 roku prowadziła również prace wykopa-
liskowe na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w skrwilnie koło rypina. 
Brała w nich także udział halina gosławska. Podczas eksploracji natrafiono na uni-
katowe w skali kraju znalezisko/skarb w postaci licznych kosztowności datowanych 
na XVi–XVii wiek. do dziś można go oglądać w Muzeum okręgowym w Toruniu 
(kluczwajd 2002).

w 1962 roku w dziale Archeologii pracę rozpoczął Januariusz Janikowski (1938–
1981), który w 1964 roku został kierownikiem działu oraz konserwatorem zabytków 
Archeologicznych na dawne woj. bydgoskie (ryc. 3; wawrzykowska 1981a, 1982). 
Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1977 roku na uniwersytecie wro-
cławskim. obszarem jego zainteresowań był okres przedrzymski i rzymski. Prowa-
dził liczne badania terenowe, zajmował się również inwentaryzacją grodzisk na ziemi 

Ryc. 2. Badania wykopaliskowe, Lachmirowice, lata 50. XX wieku  
(archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Dział Archeologii)

Fig 2. Excavations, Lachmirowice, the 1950s  
(archive of the District Museum in Toruń, Department of Archaeology)
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chełmińskiej i dobrzyńskiej. dr Januariusz Janikowski badania wykopaliskowe pro-
wadził głównie na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej oraz kujawach, na takich stano-
wiskach jak: Mała nieszawka, starogród, Podwiesk, radzyń chełmiński, zębowo, 
Teresin, Bydgoszcz, Świerkówiec (Janikowski 1969; wawrzykowska 1981a). Jest 
autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autorem scenariu-
szy wystaw archeologicznych. 

od lat 50. do 70. XX wieku w dziale zatrudnienie znalazło wiele osób (kuszewski 
1962, s. 99; romanowska 1966; uziembło, wawrzykowska 2002, s. 18; Żytkowicz 
2011). zazwyczaj byli to absolwenci archeologii, którzy po pewnym czasie pracy/sta-
żu w Muzeum przenosili się do innych placówek uniwersyteckich, muzealnych oraz 
instytucji zajmujących się ochroną zabytków i pracowni konserwatorskich. niektó-

rzy z nich mieli pod opieką zbiory arche-
ologiczne, inni zajmowali się konserwa-
cją zabytków archeologicznych. Były też 
osoby, które współpracowały z Muzeum 
i pracowały nie na etacie, ale na zlecenie 
lub jako wolontariusze. w latach 50.–70. 
XX wieku w dziale zatrudnione były na-
stępujące osoby: Janusz rejman (1948–
1953), krystyna Mellin (1952–1955),  
Jerzy karaszkiewicz (1955–1956), hen-
ryk Janocha (1956–1958), Jan grześ-
kowiak (1957–1959), Józef kuszewski 
(1957–1961, kierownik działu) oraz ha-
lina gosławska (1958–1963, p.o. kie-
rownika 1961–1963), Jadwiga chu-
dziakowa (1960–1963), Andrzej kola 
(1961), Jerzy wachowski (1963–1964, 
p.o. kierownika), olga romanowska 
(1964–1966), dąbrowska (1965–1966), 
zofia gaca (1967–1968), urszula husz-
cza (1967–1975; huszcza 1969), gerard  
wilke (1967–1968), Tadeusz Makiewicz  
(1968–1969), henryk wiklak (1969–
1970, kierownik), urszula Pawłowska 
(1968–1971, rysownik), Małgorzata lau-
rentowicz (1970), izabela sikorska-ulfik 
(1972–1973), Marek głazik (1973), Jerzy 
zegarliński (1977–1978) i Jerzy szwed 
(1978–1979, kierownik). oprócz pra-

Ryc. 3. Januariusz Janikowski  
(archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 

Dział Archeologii)
Fig. 3. Januariusz Janikowski  

(archive of the District Museum in Toruń, 
Department of Archaeology)
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cowników merytorycznych3, od 1946 r. 
jako laboranci w dziale pracowali także: 
czesław winiarski (1946–1951), edmund 
duda (1951–1962) i stefan kiełpiński 
(1962–1975). 

w 1969 roku pracę w Muzeum za-
częła Bogusława wawrzykowska (1942–
2012), a w latach 1981–2004 była kie-
rownikiem działu Archeologii i opieku-
nem zbiorów z epoki kamienia i wczesnej 
epoki brązu (ryc. 4). wawrzykowska była 
absolwentką uniwersytetu Mikołaja ko-
pernika w Toruniu na wydziale humani-
stycznym (Bielińska-Majewska, stawska 
w nin. tomie). Tytuł magistra archeolo-
gii Polski i powszechnej uzyskała w 1967 
roku. Jest autorką publikacji nauko-
wych i popularnonaukowych, katalogów 
oraz wystaw archeologicznych. głów-
nym obszarem jej zainteresowań, prócz 
działalności typowo muzealnej, była 
przede wszystkim młodsza epoka kamie-
nia (wawrzykowska 1987). Brała udział 
w licznych pracach terenowych (ryc. 5), 
sama także prowadziła badania wykopa-
liskowe, powierzchniowe i weryfikacyj-
no-sondażowe, nadzory archeologicz-
ne, których nasilenie miało miejsce w la-
tach 70.–90. XX wieku (wawrzykowska 
1974a; 1974b; 1975; 1976; 1981b; 1990; 
1993; 1997; Bielińska-Majewska, ku-
charski 2014). Była to osoba niezwykle 
aktywna i oddana działalności archeolo-
gicznej i muzealnej. niemal całe swoje 

życie zawodowe poświęciła problematyce młodszej epoki kamienia na ziemi cheł-
mińskiej, co zaowocowało współpracą z innymi archeologami środowiska toruńskie-
go oraz z badaczami działającymi w innych ośrodkach naukowo-badawczych. warto  
dodać, że wawrzykowska z ramienia Muzeum jako pierwsza rozpoczęła prace ba-

3 szczegółowy spis pracowników zatrudnionych w Muzeum: Żytkowicz 2011.

Ryc. 4. Bogusława Wawrzykowska,  
początek lat 80. XX wieku, Toruń  

(archiwum prywatne, dzięki uprzejmości 
Pana Stanisława Lackowskiego)

Fig. 4. Bogusława Wawrzykowska,  
early 1980s, Toruń (private archive,  
courtesy of Mr Stanisław Lackowski)
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dawcze nad osadnictwem neolitycznym na ziemi chełmińskiej. do najważniejszych 
stanowisk archeologicznych badanych przez B. wawrzykowską należą m.in.: Brąch-
nówko stan. 1 (1974–1977, 1979), Toruń stan. 327-fort Żółkiewskiego (1993–1996; 
wawrzykowska 2005) oraz Toruń stan. 242-katarzynka (1991–1993), stablewice 
stan. 4, szarlej stan. 6, 6a i wiele innych4.  

w latach 1981–2018 w dziale Archeologii Muzeum okręgowego w Toruniu pra-
cowała romualda uziembło, absolwentka archeologii uniwersytetu Mikołaja ko-
pernika; w latach 2005–2018 była kierownikiem działu. r. uziembło była także 
opiekunem zbiorów: wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, czasy nowożytne 
i AzP5. Jej zainteresowania badawcze związane są głównie ze średniowieczem. Jest 
autorką publikacji, katalogów, licznych wystaw archeologicznych i zajęć edukacyj-
nych. do najważniejszych stanowisk badanych przez uziembło z ramienia Muzeum 
należą m.in.: Mała nieszawka stan. 1 (1982–1990; uziembło 2001a; 2002; 2005),  
Toruń stan. 233 (1986, 1989) i Toruń stan. 234 (1986–1988). 

w latach 80. XX wieku w dziale zatrudnieni zostali także kolejni archeolodzy 
(uziembło, wawrzykowska 2002, s. 18): Marek ronowski (1980–1983), grażyna 
Budynek (1983–1988), Alina homziuk (1986–1989) oraz – jako laborant – Marzena 

4 Maszynopisy sprawozdań archeologicznych przechowywane są w Archiwum działu Archeologii  
Muzeum okręgowego w Toruniu oraz wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków w Toruniu.

5 Archeologiczne zdjęcie Polski.

Ryc. 5. Bogusława Wawrzykowska, badania wykopaliskowe Dobrzyń,  
początek lat 70. XX wieku (archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Dział Archeologii)

Fig. 5. Bogusława Wawrzykowska, Dobrzyń excavations, early 1970s  
(archive of the District Museum in Toruń, Department of Archaeology)
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chabik (1984–1986). oprócz ww. osób zatrudnieni zostali także ewa Bokiniec (od 
1988) i leszek kucharski (od 1989). w 1991 roku pracę w Muzeum i w dziale pod-
jęli Piotr gużyński i Violetta stawska, natomiast od 2001 roku z działem Archeologii 
związana jest autorka niniejszej publikacji.

Badania ratownicze na stanowisku Małe czyste prowadziła w latach 1984–1986 
grażyna Budynek, odkryła tam cmentarzyska kultur oksywskiej i wielbarskiej (Boki-
niec 2014). w latach 1989 i 1991 z ramienia Muzeum badania archeologiczne na sta-
nowisku Toruń 234 prowadziła ewa Bokiniec (Bokiniec 1993; 1999), natomiast w la-
tach 1990–1991 pod kierownictwem leszka kucharskiego przebadano grodzisko kul-
tury łużyckiej w Boguszewie (kucharski 1993).

w latach 80. i 90. XX wieku dział Archeologii wspólnie z innymi ośrodkami na-
ukowymi zorganizował dwie konferencje naukowe: 11–13 listopada 1986 międzyna-
rodowe sympozjum pt. Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, zorgani-
zowane przez Muzeum okręgowe w Toruniu i instytut Archeologii i etnografii uni-
wersytetu Mikołaja kopernika, przy współpracy z Biurem Badań i dokumentacji za-
bytków w Toruniu, a 21–22 stycznia 1993 – konferencję naukową pt. Badania arche-
ologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989–1992, zorganizowaną przez Muzeum 
okręgowe w Toruniu i instytut Archeologii i etnografii uMk w Toruniu.

w ramach swojej działalności pracownicy działu prowadzą lub współprowadzą 
badania naukowe, w tym terenowe, oraz współpracują z innymi ośrodkami naukowo-
badawczymi. obok prac wykopaliskowych, ratowniczych i powierzchniowych pro-
wadzą także (od lat 60. XX wieku) nadzory archeologiczne przy różnych inwesty-
cjach na terenie Torunia i jego najbliższej okolicy (uziembło 2003, 2013)6. Tego typu 
prace podejmowane są w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zniszczenia nawarstwień 
kulturowych i zabytków. Podczas ww. prac zdarzają się także interesujące odkrycia. 
w 2014 roku, w trakcie jednego z nadzorów, przy ul. czerwona droga w Toruniu od-
kryto fragmenty fundamentów gotyckiego kościoła św. Jerzego (uziembło 2018).

w latach 2013–2018 Muzeum prowadziło także wykopaliska związane ze schył-
kowym paleolitem (Bielińska-Majewska 2015, 2017, 2018b, 2018c, w druku) na ta-
kich stanowiskach jak: skrzypkowo (Bielińska-Majewska 2018c)7 stan. 14 (2013), 
Toruń stan. 304 i 306–318 (2014) oraz Brzoza stan. 50 (2015–2018). 

dzięki środkom finansowym, pozyskanym z Ministerstwa kultury i dziedzic-
twa narodowego w latach 2017 i 2018 na program pt. Pierwotna lokacja Torunia – 
osadnictwo średniowieczne na równinie zalewowej Wisły w zachodniej części prawo-

6 Maszynopisy sprawozdań przechowywane w Archiwum działu Archeologii Muzeum okręgowego 
w Toruniu oraz wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków w Toruniu.

7 Maszynopisy sprawozdań i opracowania materiałów z ww. badań przechowywane w Archiwum dzia-
łu Archeologii Muzeum okręgowego w Toruniu oraz wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków 
w Toruniu.
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brzeżnego Torunia – jego kierownikiem była r. uziembło – odkryto miejsce pierw-
szej lokalizacji Torunia oraz średniowiecznego osadnictwa prawobrzeżnego rejonu 
przeprawy przez wisłę8.

Pracownicy działu Archeologii biorą czynny udział w polskich i międzynarodo-
wych konferencjach naukowych, sesjach i warsztatach archeologicznych, podczas 
których przedstawiają wyniki prowadzonych badań. w ostatnich latach prezentowano 
je m.in. w czechach, na węgrzech, Białorusi i w Polsce. dział zaangażował się tak-
że w organizację wybranych spotkań naukowych: 16–17 maja 2002 – konferencji pt. 
Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, zorganizowanej przez dział Arche-
ologii Muzeum okręgowego w Toruniu z okazji 140-lecia toruńskich archeologicz-
nych zbiorów muzealnych i 70-lecia powstania działu Prehistorycznego w Muzeum 
Miejskim w Toruniu; 23–25 października 2013 – międzynarodowych X warsztatów 
krzemieniarskich skAM9 pt. Artefakt w przestrzeni, krzemienica – skupienie – sta-
nowisko – region (organizatorzy: Muzeum okręgowe w Toruniu, instytut Archeologii 
uMk i stowarzyszenie krzemieniarskie skAM); 22–24 listopada 2017 – XXi sesji 
Pomorzoznawczej10 za lata 2016–2017 (współorganizator: instytut Archeologii uMk) 
oraz 18 października 2018 – konferencji sprawozdawczej pt. 787 rocznica założenia 
Torunia ‒ miejsce pierwszej lokalizacji miasta odnalezione, związanej ze wspomnia-
nym wyżej programem11. 

od 1948 roku pracownicy merytoryczni działu opracowują publikacje naukowe 
i popularnonaukowe, udzielają konsultacji merytorycznych i współpracują z innymi 
ośrodkami naukowymi. uczestniczą także w wybranych projektach badawczych re-
alizowanych zarówno przez Muzeum, jak i inne ośrodki naukowo-badawcze. starają 
się również pozyskiwać środki finansowe z instytucji zewnętrznych na określone pro-
jekty. Przygotowują katalogi zbiorów (gosławska 1963; uziembło 2017; gużyński 
201912), foldery i informatory dotyczące wystaw czasowych i opracowywanych zbio-
rów archeologicznych. wyniki prowadzonych badań i zagadnień, którymi się zajmu-

8 strony internetowe (dostęp 11-12-2019): https://edupolis.pl/konferencja-787-rocznica-zalozenia-
torunia-%e2%80%92-miejsce-pierwszej-lokalizacji-miasta-odnalezione; https://muzeum.torun.
pl/projekty/pierwotna-lokacja-torunia/; http://www.turystyka.torun.pl/art/2007/znaleziono-pierwot-
na-lokalizacje-torunia.html; naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2c31519%2codkryto-miejsce-
pierwszej-lokalizacji-torunia.html.

9 strona internetowa: http://www.skam10.archeologia.umk.pl (dostęp 18-04-2019).
10 strona internetowa: https://sesja-pomorzoznawcza.umk.pl (dostęp 18-04-2019).
11 Autorka powyższego programu r. uziembło przygotowała także wystawę planszową pt. 787 Rocznica 

założenia Torunia. Miejsce pierwszej lokalizacji miasta odnalezione, omawiającą wyniki badań. wy-
stawę otwarto w grudniu 2018 roku w centrum edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w górsku: 
https://nowa.gorsk.org.pl/1-3-2/ (dostęp 13-12-2019).

12 Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowe-
go w Toruniu. Katalog, Toruń 2019 – projekt dofinansowany ze środków Ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego w ramach programu wspieranie działań Muzealnych 2019. katalog przygotowany 
przez pracowników działu Archeologii MoT.
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ją, publikują w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych. kolekcje 
wybranych zbiorów i określonej problematyki badawczej publikowane są zarówno 
w wydawnictwach związanych z Muzeum, jak i innych wydawnictwach naukowych. 
Po 2000 roku ukazały się także monografie (pracowników działu), które uwzględnia-
ją zabytki archeologiczne przechowywane w zbiorach Muzeum okręgowego w Toru-
niu (Bokiniec 2005, 2008; Bielińska-Majewska 2018a). 

obecnie13 w dziale Archeologii pracują następujące osoby: dr Beata Bielińska-
Majewska (kustosz dyplomowany, opiekun zbiorów: epoka kamienia i wczesna epo-
ka brązu), dr ewa Bokiniec14 (kustosz dyplomowany, opiekun zbiorów: okres przed-
rzymski i rzymski), mgr leszek kucharski (starszy kustosz, od września 2018 roku 
kierownik działu, opiekun zbiorów: epoka brązu i wczesne okresy epoki żelaza oraz 
wczesne średniowiecze, późne średniowiecze i czasy nowożytne), natomiast w Pra-
cowni konserwacji zatrudnieni są: mgr Piotr gużyński (straszy konserwator) i mgr 
Violetta stawska (konserwator), którzy zajmują się konserwacją zabytków archeolo-
gicznych. 

dziAŁAlnoŚć wysTAwienniczA

Podstawowe znaczenie w upowszechnianiu dziedzictwa archeologicznego nasze-
go regionu mają wystawy archeologiczne. Pierwszą po ii wojnie światowej, pt. Roz-
wój kultury ziem polskich od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, udostęp-
niono w 1951 roku (ryc. 6). Była to wystawa o charakterze dydaktycznym i znajdowa-
ła się w ratuszu (obecna Piwnica gdańska). Była ona dostosowana do potrzeb szkół 
w zakresie programów nauczania prehistorii. znajdowała się w jednej sali, gdzie w 4 
gablotach i 5 szafach pokazano zabytki ułożone w porządku chronologicznym (ziem-
lewska 2011). w 1953 uzyskano drugą salę i powiększono liczbę eksponatów oraz do-
dano plansze informacyjne. wystawę systematycznie uzupełniano obiektami arche-
ologicznymi pozyskanymi z badań prowadzonych przez ówczesnych pracowników 
działu w okolicach Torunia, natomiast w 1955 roku zorganizowano drugą wystawę 
w związku z dziesięcioleciem istnienia Muzeum toruńskiego (licząc od 1945 roku). 
Początkowo była to wystawa czasowa, później zmieniono ją na stałą. 

kolejna stała wystawa archeologiczna pt. Zapisane w ziemi, autorstwa Marka ko-
nopki, została otwarta w 1975 roku i była eksponowana do roku 1982 w spichrzu przy 
ul. ciasnej 8 w Toruniu (ryc. 7). następna ekspozycja stała – Najstarsze osadnictwo 
Torunia i okolic autorstwa B. wawrzykowskiej – została udostępniona w 1985 roku 
(ryc. 8), natomiast późniejsza, pt. Odkrywanie przeszłości (wawrzykowska 1998, 
2000), znajdująca się w domu eskenów, została otwarta w 1999 roku (ryc. 9). Twór-

13 stan na grudzień 2019 roku.
14 od 2009 roku dr e. Bokiniec jest także zatrudniona w instytucie Archeologii uMk w Toruniu.
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cami jej byli B. wawrzykowska, e. Bokiniec, l. kucharski i r. uziembło. ekspo-
zycja ta omawiała pradzieje i wczesne średniowiecze Torunia i jego okolic. wysta-
wa jednocześnie bardzo dobrze spełniała rolę dydaktyczną nie tylko dla uczniów 
szkół, ale także dla studentów archeologii. ekspozycja otrzymała także wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie Ministra kultury i dziedzictwa narodowego na naj-
ważniejsze wydarzenie Muzealne roku – sybilla 1999. od 2010 roku dział Arche-
ologii nie posiada stałej wystawy archeologicznej. nową wystawę stałą, pt. Toruń 
i jego historia, otworzył w 2012 roku dział historii i dziejów Miasta Torunia nasze-
go Muzeum okręgowego. Pierwszą część ekspozycji dotyczącą pradziejów opracowa-
li archeolodzy z działu Archeologii (B. Bielińska-Majewska, e. Bokiniec, l. kuchar-
ski i r. uziembło). 

Pracownicy działu przygotowują również wystawy czasowe, także objazdowe 
oraz planszowe15 o różnorodnej tematyce, tak, by móc szerzej przybliżyć zwiedzają-
cym zbiory Muzeum i dziedzictwo archeologiczne. na przykład w 1966 roku zorgani-
zowano wystawę objazdową z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego pt. Pradzieje ziem 

15 wystawa planszowa pt. Wykopaliska archeologiczne w Brąchnówku w XIX i XX wieku, przygotowana 
przez dział Archeologii w 2009 roku na zaproszenie wiejskiego stowarzyszenia kulturowo-oświa-
towego „edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku.

Ryc. 6. Fragment wystawy prawdopodobnie z 1951 roku pt. Rozwój kultury ziem polskich  
od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu)
Fig. 6. Part of the exhibition probably from 1951 – The development of culture of the Polish 
lands from the Stone Age to the early Middle Ages (archive of the District Museum in Toruń)
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Ryc. 8. Fragment wystawy stałej z 1985 roku pt. Najstarsze osadnictwo Torunia i okolic  
(archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu)

Fig. 8. A fragment of the permanent exhibition from 1985 – The oldest human settlement  
of Toruń and the surrounding area (archive of the District Museum in Toruń)

Ryc. 7. Fragment wystawy stałej z 1975 roku pt. Zapisane w ziemi  
(archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu)

Fig. 7. A fragment of the permanent exhibition from 1975 – Recorded in the ground  
(archive of the District Museum in Toruń)
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województwa bydgoskiego. w latach 80. 
XX wieku rozpoczął się cykl wystaw po-
sezonowych, związanych z ówczesnymi 
badaniami archeologicznymi prowadzo-
nymi w ośrodku toruńskim16 .wystawy 
czasowe17 zorganizowane po 2000 roku 
dotyczyły zagadnień związanych zarów-
no ze zwyczajami pogrzebowymi, wy-
mianą handlową, wybranymi rzemiosła-
mi, określonymi kulturami archeologicz-
nymi, jak również przedstawiały sylwetki 
konkretnych archeologów działających 
w ośrodku toruńskim (tab. 1, ryc. 10–13). 
do 2011 roku wystawom czasowym to-
warzyszyły foldery, składanki lub ka-
talogi. dwie z nich zostały również na-
grodzone w ogólnopolskim konkursie  
Ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego na najważniejsze wydarzenie  
Muzealne roku – sybilla: ekspozycja  
pt. Z dziejów publicznych zbiorów ar-
cheologicznych w Toruniu (2002) – ii na-
groda oraz wystawa pt. Ciepłe piękno.  
Z historii toruńskich zdunów (2003) – 
wyróżnienie.

dziAŁAlnoŚć PoPulArno–nAukowA

upowszechnianie wiedzy o archeologii, zwłaszcza od lat 50. XX wieku, polega 
na organizowaniu wykładów, spotkań i opracowywaniu tablic informacyjno-poglą-
dowych, a także umieszczaniu informacji o odkryciach w prasie codziennej (kuszew-
ski 1962, s. 98). Pokazy i lekcje tematyczne odbywały się w szkołach oraz w miej-
scowościach, gdzie prowadzono bieżące prace wykopaliskowe. Prowadzono także 

16 Tytuły wystaw (wybór): Badania archeologiczne 1982 r.; Badania archeologiczne 1983–1985; Brąch-
nówko – osada sprzed 5000 lat (wystawa była prezentowana w latach 80. XX wieku oraz ponownie 
na początku lat 90.); Badania archeologiczne 1986–1988; Badania archeologiczne 1989–1992. 

17 Tytuły wystaw zorganizowanych przez dział Archeologii wraz z opisami w Biuletynie Muzeum okrę-
gowego w Toruniu (lata 1992–2018). 

Ryc. 9. Fragment wystawy stałej pt.  
Odkrywanie przeszłości z 1999 roku  

(archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu) 
Fig. 9. A fragment of the permanent  

exhibition – Discovering the past from 1999 
(archive of the District Museum in Toruń)
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Ryc. 10. Fragment wystawy z 2002 roku  
pt. Z dziejów publicznych zbiorów  

archeologicznych w Toruniu  
(archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu)

Fig. 10. A fragment of the exhibition  
from 2002 – From the history of public  

archaeological collections in Toruń  
(archive of the District Museum in Toruń)

Ryc. 11. Fragment wystawy czasowej z 2006 
roku pt. Jacek Karol Delekta w 100-lecie 
urodzin (archiwum, Muzeum Okręgowe  

w Toruniu, Dział Archeologii)
Fig. 11. A fragment of the temporary  

exhibition from 2006 – Jacek Karol Delekta 
on the 100th anniversary of his birth 

(archive of the District Museum in Toruń, 
Department of Archaeology)

Ryc. 12. Fragment wystawy z 2008 roku pt. Z duchami przez wieki  
(archiwum, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Dział Archeologii)

Fig. 12. A fragment of the 2008 exhibition – With spirits through the centuries  
(archive of the District Museum in Toruń, Department of Archaeology)
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Kampanie Muzealne, prezentujące róż-
norodne zabytki, w tym archeologiczne. 
Pierwsza z nich odbyła się w 1956 roku 
(sokołowska 2011). w latach 70.–90. 
XX wieku odbywały się także Niedziele 
w Muzeum, popularyzujące dziedzictwo 
kulturalne i zbiory Muzeum. 

Pracownicy działu opracowują sce-
nariusze wystaw, warsztatów, prelekcji 
i pokazów archeologicznych. w ten spo-
sób wpisują się w działalność edukacyj-
ną prowadzoną przez Muzeum. Przygo-
towują także prezentacje multimedialne 
dostosowane do konkretnych zadań edu-
kacyjnych i grup wiekowych. od 200118 
roku dział Archeologii aktywnie uczest-
niczy w Toruńskim Festiwalu Nauki 
i Sztuki. do 2018 roku odbyło się ponad 
20 zajęć edukacyjnych przygotowanych 
przez pracowników działu w ramach 

ww. festiwalu19 (ryc. 14). Po 2005 roku forma popularyzacji zmieniła się i zaczęto 
również czynnie uczestniczyć m.in. w Nocach w Muzeum, przygotowując warsztaty, 
wykłady oraz oprowadzania po wystawach. od 2014 roku pracownicy działu Arche-
ologii włączają się także w działania popularyzujące dziedzictwo regionu organizo-
wane przez Muzeum, np. Za złotówkę przez wieki (2014), Podróż przez wieki (2016), 
Przez wieki i kontynenty (2017) czy Dotknij Historii (2018) oraz Niedziele w Muzeum. 

nową formą upowszechnia dziedzictwa archeologicznego są organizowane przez 
dział od 2013 roku Letnie spotkania z archeologią20. Jest to cykl warsztatów arche-
ologiczno-plastycznych, skierowany głównie do najmłodszej grupy odbiorców (dla 
grup zorganizowanych, ale i dla gości indywidualnych). warsztaty te często poprze-

18 szczegółowe zestawienia i tytuły prowadzonych, warsztatów, zajęć i innych działań prowadzonych przez 
dział Archeologii w: Biuletyn, Muzeum okręgowe w Toruniu (lata 2001–2019); strona internetowa 
Muzeum okręgowego w Toruniu: http://www.muzeum.torun.pl; Toruński Informator Kulturalno-Arty-
styczny Ikar (lata 2013–2018).

19 Tytuły zajęć edukacyjnych przygotowanych i prowadzonych przez dział Archeologii Muzeum w ramach 
Toruńskiego festiwalu nauki i sztuki (lata 2001–2018) dostępne w internecie: https://www.festiwal.
torun.pl.

20 Tytuły zajęć edukacyjnych z cyklu Letnie spotkania z archeologią (w latach 2013–2018) dostępne na stro-
nie internetowej: http://www.muzeum.torun.pl oraz w Toruńskim Informatorze Kulturalno-Artystycznym 
Ikar i w Biuletynie Muzeum okręgowego w Toruniu (lata 2013–2018).

Ryc. 13. Fragment wystawy z 2009 roku  
pt. Ulica Łazienna w Toruniu. Z historii  

rzemiosł budowlanych (archiwum, Muzeum 
Okręgowe w Toruniu, Dział Archeologii)

Fig. 13. A fragment of the exhibition  
from 2009 – Łazienna Street in Toruń.  
From the history of construction crafts 

(archive of the District Museum in Toruń, 
Department of Archaeology)



372 BeATA BielińskA-MAJewskA

Ryc. 15. Przykład warsztatów archeologicz-
nych w ramach Letnich spotkań z archeologią 
w 2018 roku (archiwum, Muzeum Okręgowe  

w Toruniu, Dział Archeologii)
Fig. 15. An example of archaeological 
workshops as part of Summer meetings  

with archaeology in 2018  
(archive of the DistrictMuseum in Toruń, 

Department of Archaeology)

Ryc. 14. Przykład warsztatów archeologicz-
nych w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki  

i Sztuki w 2009 roku (archiwum, Muzeum 
Okręgowe w Toruniu, Dział Archeologii)
Fig. 14. An example of archaeological 

workshops at the Toruń Festival  
of Science and Art in 2009  

(archive of the District Museum in Toruń, 
Department of Archaeology)

dzone są pokazem multimedialnym wprowadzającym w tematykę zajęć. w latach 
2013–2018 pracownicy działu przygotowali ponad 25 propozycji spotkań wakacyj-
nych popularyzujących archeologię (ryc. 15).

PodsuMowAnie

zbiory archeologiczne przechowywane w Muzeum okręgowym w Toruniu stano-
wią istotną bazę źródłową, dokumentującą najstarsze osadnictwo ziemi chełmińskiej, 
dobrzyńskiej, kujaw i Pomorza gdańskiego. zabytki archeologiczne są udostępnia-
ne do dalszych badań uczonym i studentom zajmującym się problematyką związa-
ną z wybranymi epokami. obiekty są także wypożyczane w celach ekspozycyjnych. 
dzięki rozwijającym się nowym technikom badawczym, wybrane zabytki poddawane 
są specjalistycznym analizom, dzięki którym można uzyskać nowe informacje i dane, 
istotne przy dalszych interpretacjach, a przybywająca baza źródłowa pozwala na we-
ryfikację dotychczasowych ustaleń w stosunku do wybranych zjawisk chronologicz-
no-kulturowych w danej epoce na określonym terenie.
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upowszechnianie archeologii w placówkach muzealnych (Bielińska-Majewska 
2011), czyli przekazywanie wiedzy na temat najstarszych dziejów człowieka nie jest 
zadaniem prostym. Archeologia jest jednak dyscypliną naukową upoważnioną do wy-
jaśniania rozmaitych zjawisk, jakie zachodziły w przeszłości. rezultatem propagowa-
nia archeologii ma być zwiększenie zainteresowania tą dziedziną nauki, dbałość o kul-
turę, zmiana świadomości i postawy społecznej, propagowanie ochrony dziedzictwa 
kulturowego, a także uzupełnienie wiedzy. celem tak rozumianej popularyzacji jest 
prezentacja odkrytych materiałów zabytkowych przez archeologów, przedstawienie 
dorobku naukowego i kulturowego, a przede wszystkim zainteresowanie odbiorców 
pasją poznawania przeszłości. By móc realizować w pełni powyższe zadania, powin-
ny powstać odpowiednie warunki w postaci stałej wystawy archeologicznej oraz sal 
edukacyjnych przystosowanych do potrzeb archeologii oraz wymogów stawianych 
przez współczesne muzealnictwo. 

w niniejszym artykule przedstawiono wyłącznie wybrane formy upowszechniania 
dziedzictwa archeologicznego regionu w Muzeum okręgowym w Toruniu na przykła-
dzie działalności działu Archeologii, który od momentu powstania czynnie wpisuje 
się w życie naukowe i kulturalne Torunia. należy podkreślić, że działalność nauko-
wo-badawcza jest pierwszym etapem do realizacji wszelkich form popularyzacji wie-
dzy o najdawniejszych dziejach naszego regionu. zgromadzona baza źródłowa, w po-
staci niezwykle licznych (ponad 200 000 zabytków archeologicznych) i istotnych dla 
województwa kujawsko-pomorskiego obiektów przechowywanych w Muzeum okrę-
gowym w Toruniu, są inspiracją do kolejnych opracowań naukowych, tworzenia no-
wych wystaw, katalogów, prelekcji i warsztatów tematycznych. Przedstawiona wyżej 
działalność naukowo-badawcza i popularnonaukowa, a przede wszystkim chęć pro-
pagowania dziedzictwa archeologicznego, była i jest powszechna wśród osób, które 
swoje życie zawodowe związały z archeologią i omawianym działem. 

Adres autorki:
dr Beata Bielińska-Majewska
dział Archeologii
Muzeum okręgowe w Toruniu
ul. św. Jakuba 20a
87-100 Toruń
bmmajewscy@gmail.com
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Tabela 1. Wystawy czasowe (wybór) przygotowane przez pracowników Działu Archeologii 
Muzeum Okręgowego w Toruniu po 2000 roku

L.p. Tytuł wystawy czasowej
Rok 

otwarcia 
wystawy

Autor / kurator  
wystawy

Autor folderu,  
składanki lub katalogu  

towarzyszącego  
wystawie

1. A1, co kryje Autostrada 2001
R. Uziembło,  
W. Chudziak

Chudziak 2001

2. Historia toruńskiej ciżemki 2001 R. Uziembło Uziembło 2001

3.
Z dziejów publicznych zbiorów  

archeologicznych w Toruniu
2002 B. Wawrzykowska

Uziembło,  
Wawrzykowska 2002

4.
Ciepłe piękno. Z historii toruńskich 

zdunów
2003 R. Uziembło

Bielec-Maciejewska,  
Uziembło 2003

5.
Między techniką a magią. Początki  

metalurgii na ziemiach polskich
2003

E. Bokiniec,  
L. Kucharski

Bokiniec,  
Kucharski 2003

6. Świat pradawnej magii 2004
E. Bokiniec,  
L. Kucharski

Bokiniec,  
Kucharski 2003a

7.
Non omnis moriar. Zwyczaje  

pogrzebowe w XVII i XVIII-wiecznym 
Toruniu

2005
R. Uziembło,  

M. Grupa

praca zbiorowa,  
oprac. Marcinkowska,  

Uziembło 2005

8.
Jacek Karol Delekta – w 100 lecie  

urodzin
2006

E. Bokiniec,  
L. Kucharski

Bokiniec,  
Kucharski 2006

9.
Gotfryd Ossowski.  

U źródeł nowoczesnej archeologii
2008 R. Uziembło Kalembka 2008

10. Z duchami przez wieki 2008 B. Bielińska-Majewska
Bielińska-Majewska,  
Bokiniec, Kucharski,  

Stawska 2008

11.
Ulica Łazienna w Toruniu: z historii  

rzemiosł budowlanych
2009 R. Uziembło Uziembło 2009

12. Neolityczny barok – kultura trypolska 2010 B. Bielińska-Majewska Bielińska-Majewska 2010

13.
Użyteczność i artyzm.  

Brązownictwo u schyłku starożytności
2011 L. Kucharski Kucharski 2011

14.
Przedmioty pożądania. Handel,  

wymiana i grabież u schyłku  
starożytności na ziemiach polskich

2013 E. Bokiniec -

15. Ryte, kłute, odciskane… 2015
B. Bielińska-Majewska, 

L. Kucharski
-

16.
Na drodze do państwa z europejską 

tożsamością
2016

E. Bokiniec,  
L. Kucharski

-

17.
Rzemiosła i rzemieślnicy w życiu 

mieszkańców Torunia
2017 R. Uziembło -
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suMMAry
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The beginnings of the collection and promotion of archaeological collections date 
back to the second half of the 19th century and are associated with the scientific socie-
ties operating in Toruń at that time, the german coppernicus-Verein für wissenschaft 
und kunst (copernicus society for science and Arts) and the städtisches Museum (city 
Museum) and the Polish scientific society in Toruń and its Museum. in the interwar 
period, after connection the two museum collections, in the city Museum, a separate 
department of Prehistory was established, and in 1948, within the structures of the then 
Museum, the department of Archaeology was formed.

The publication is an attempt to draw attention to the significant role of promot-
ing archaeological heritage in museums. The article outlines selected facts related to 
scientific-research, popular-scientific and exhibition activities that took place in 1948-
2018, on the example of the activity of one of the oldest departments in the structures 
of the district Museum in Toruń – department of Archaeology.

Translated by Maciej Majewski




