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BogusŁAwA wAwrzykowskA  
(1942–2012)

 

 

 

czas, który kieruje ludzkim losem biegnie szybko, gdzieś w nieznane, nie zatrzy-
mując się nawet na chwilę. A to właśnie chwile, po latach, zostają w pamięci. i nadszedł 
czas, aby kilka lat po odejściu „Pani Bogusi” (bo tak o niej myśleliśmy i mówiliśmy) 
przypomnieć kilka faktów dotyczących Jej życia.

Bogusława wawrzykowska, córka edwarda i leokadii wawrzykowskich urodzi-
ła się 11 stycznia 1942 roku w szumsku (obecnie ukraina). Państwowe liceum Tech-
nik Plastycznych w Bydgoszczy ukończyła w 1960 roku, w latach 1961–1966 stu-
diowała archeologię (wydział humanistyczny) na uniwersytecie Mikołaja koperni-
ka w Toruniu. w październiku 1967 roku uzyskała tytuł magistra archeologii Polski 
i powszechnej na podstawie pracy magisterskiej pt. Ostrogi grupy oksywskiej kultury 
grobów jamowych, napisanej pod kierunkiem prof. kazimierza Żurowskiego. 1 mar-
ca 1969 roku podjęła pracę w Muzeum okręgowym w Toruniu, wcześniej pracowała 
w Muzeum Mazurskim w olsztynie i w Muzeum ziemi zawkrzeńskiej w Mławie oraz 
wykonywała prace zlecone u wojewódzkiego konserwatora zabytków w olsztynie. 
w Muzeum okręgowym w Toruniu przeszła wszystkie stopnie rozwoju zawodowe-
go od asystenta (1969) do starszego kustosza: starszy asystent (1973), adiunkt (1976), 
kustosz (1979), starszy kustosz (1993). w 1981 roku została kierownikiem działu Ar-
cheologii (wówczas oddziału). funkcję tę pełniła do końca 2004 roku, kiedy to prze-
szła na emeryturę. w dziale Archeologii pracowała jeszcze (w niepełnym wymiarze 
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godzin) do końca czerwca 2007 roku. Pod Jej opieką znajdowały się zbiory epoki ka-
mienia i wczesnej epoki Brązu.

Bogusława wawrzykowska była osobą znaną w środowisku naukowym, arty-
stycznym i kulturalnym nie tylko Torunia. Jej zainteresowania badawcze koncentro-
wały się od lat 70. XX wieku głównie na młodszej epoce kamienia. To właśnie zagad-
nienia związane z problematyką neolitu, a szczególnie kultury pucharów lejkowatych, 
stały się przedmiotem prowadzonych przez nią badań naukowych. 

Pani Bogusi przyszło pracować w trudnych czasach. dział Archeologii w tym 
okresie przechodził wiele zmian, zarówno strukturalnych, jak i budowlano-remon-
towych. Po przeprowadzce do nowych budynków przy ulicy ciasnej, trzeba było 
przeorganizować strukturę działu oraz uporządkować zbiory. wszystkie te czynno-
ści prowadzone były w oparciu o bardzo skromne środki finansowe. niezależnie od 
tego, dzięki wielkiej determinacji, potrafiła stworzyć wiele ciekawych projek tów ar-
cheologicznych, wystawienniczych i edukacyjnych. w latach 80. i 90. XX wieku, 
wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi, zorganizowała z ramienia Muzeum dwa 
istotne wydarzenia naukowe: w 1986 roku – międzynarodowe sympozjum pt. Neolit 
i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej oraz w 1993 roku – konferencję naukową 
pt. Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989–1992.

Bogusława wawrzykowska prowadziła także badania wykopaliskowe. warto 
wspomnieć, że jako pierwsza rozpoczęła prace badawcze nad osadnictwem neolitycz-
nym na ziemi chełmińskiej. do ważniejszych stanowisk archeologicznych badanych 
przez nią należą: szarlej stan. 6 i 6a (1973–1975), Brąchnówko stan. 1 (1974–1977, 
1979), stablewice stan. 1 (1984, 1989), siemoń stan. 15 (1987), Toruń stan. 242-ka-
tarzynka (1991–1993), Toruń stan. 327-fort Żółkiewskiego (1993–1996). oprócz 
tego uczestniczyła lub współuczestniczyła w licznych badaniach powierzchniowych 
(w tym AzP), ratowniczych oraz nadzorach prowadzonych zarówno przez Muzeum, 
jak i inne instytucje. w latach 80. XX wieku odbyła także kilka wyjazdów służbowych 
i studyjno-szkoleniowych, m.in.: do wielkiej Brytanii, dwukrotnie do czechosłowa-
cji oraz do finlandii. 

Bogusława wawrzykowska jest autorką lub współautorką publikacji naukowych 
i popularnonaukowych. Brała też udział w opracowaniach redakcyjnych publikacji po-
konferencyjnych, katalogów i folderów. oprócz prac badawczych i edytorskich opra-
cowywała także scenariusze wystaw archeologicznych, przedstawiających materiały 
z prowadzanych badań oraz propagujących archeologię. w 1985 roku udostępniona 
została stała wystawa Jej autorstwa pt. Najstarsze osadnictwo Torunia i okolic. nato-
miast otwarta w 1999 roku w domu eskenów ekspozycja pt. Odkrywanie przeszłości 
otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego na najważniejsze wydarzenie Muzealne roku – sybilla 1999. Ponad-
to jest także autorką lub współautorką wystaw czasowych, m.in.: Brąchnówko – osada 
sprzed 5000 lat (1986); Z przeszłości Brąchnówka (wystawa oświatowa, 1990); Bada-
nia archeologiczne ośrodka toruńskiego 1989–1992 (1993). wystawa czasowa z 2002 
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roku pt. Z dziejów publicznych zbiorów archeologicznych w Toruniu zajęła ii miejsce 
na najważniejsze wydarzenie Muzealne roku – sybilla 2002. wystawie towarzyszy-
ła konferencja naukowa pt. Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, zorganizo-
wana przez dział Archeologii Muzeum okręgowego, z okazji 140-lecia zbiorów mu-
zealnych w Toruniu i 70-lecia powstania działu Prehistorycznego w Muzeum Miej-
skim w Toruniu oraz publikacja pokonferencyjna pod redakcją B. wawrzykowskiej. 

za swoją działalność naukowo-badawczą i wystawienniczą była wyróżniana i na-
gradzana. otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (1989), złotą odznakę Za opiekę nad 
zabytkami (1998), nagrodę Marszałka województwa kujawsko-Pomorskiego z oka-
zji Międzynarodowego dnia Muzealników (2002) oraz, wspomniane już, wyróżnie-
nia i nagrody związane z konkursem na najważniejsze wydarzenie Muzealne roku 
– sybilla.

Bogusława wawrzykowska, archeolog i muzealnik, znakomity rysownik, po nie-
spodziewanej i ciężkiej chorobie zmarła 17 marca 2012 roku w radomiu. choroba 
przerwała Jej plany, a miała ich jeszcze wiele. Jednym z nich było opracowanie i wy-
danie monografii Brąchnówka, bogatego stanowiska związanego z neolityczną osa-
dą ludności kultury pucharów lejkowatych, na którym przez wiele lat prowadziła ba-
dania wykopaliskowe. Jako archeolog była osobą skrupulatną i konkretną, ale jed-
nocześnie spokojną, pełną pasji, zaangażowaną w działalność naukowo-badawczą 
oraz wystawienniczą prowadzoną przez Muzeum. Była wymagająca, ale równocze-
śnie bardzo życzliwa archeologom i archeologii. dzieliła się swoim doświadczeniem 
i chętnie służyła radą. 

wiadomość o chorobie we wrześniu 2011 roku przeraziła nas wszystkich. Pierw-
sze myśli to: za wcześnie, nie tak miało być… Jeszcze tyle miało być opowieści, 
wspomnień, wskazówek, informacji związanych nie tylko ze zbiorami archeologicz-
nymi. w dziale Archeologii zawsze się mówiło, że Pani Bogusia to wie, pamięta 
i na pewno wszystko wyjaśni. niestety… już nie możemy o nic zapytać… 

Pani Bogusia lubiła także podróżować, teraz pozostało nam wierzyć, że wybrała się 
w najdłuższą i spokojną podróż, gdzieś w nieznane, czytając swoją ulubioną książkę.

Pani Bogusiu, na zawsze zostanie Pani w naszej wdzięcznej pamięci.

Beata Bielińska-Majewska
Violetta Stawska
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