
481

Władysław Garczyński (11.01.1925-06.01.2010)

Magister Władysław Garczyński urodził się dnia
11.01.1925 roku w Krotoszynie, w południowej Wielko-
polsce, w licznej rodzinie – miał dwóch braci i siostrę,
która zginęła w 1939 roku w trakcie działań wojen-
nych. Rodzina utrzymywała się z pracy ojca, który jako
inwalida z wojny bolszewickiej otrzymał ajencję pocz-
tową, skromnie opłacaną. W czasie wojny zmarła
matka Władysława – Maria z domu Adamczewska, co
znacznie pogorszyło życie rodziny; Władysław od roku
1940 do 1945 pracował w Fabryce Pieców i Kafli, na-
bywając umiejętności zduna.

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej został w 1945 roku zmobilizowa-
ny do służby wojskowej; podczas której udzielał się społecznie i już w roku
1946 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W wojsku ukończył
szkołę podoficerską ze stopniem bardzo dobrym (plutonowego), a później
Technikum Szkoły Lotniczej, uzyskując dyplom mechanika lotniczego.
Z uwagi na wadę wzroku został w 1949 roku zwolniony z wojska, w stopniu
sierżanta podchorążego.

Był to trudny okres w życiu Władysława Garczyńskiego, bowiem od dwóch
lat nie żył jego ojciec (zmarł w 1947 roku) i częściowo opieka nad młodszymi
braćmi spadła na najstarszego w rodzinie Władysława. Natychmiast podjął
pracę w Centrum Wyszkolenia Technicznego i Obsługi Rolnictwa w Pozna-
niu (1949-1952) oraz uzupełniającą edukację w średniej szkole wieczorowej,
którą ukończył w 1951 roku egzaminem dojrzałości.

Nowy rozdział w życiu Władysława Garczyńskiego rozpoczął się w 1951 roku,
kiedy rozpoczął studia archeologiczne na Uniwersytecie A. Mickiewicza
w Poznaniu. Już w okresie studiów wykazał ogromne zainteresowanie praca-
mi terenowymi na różnych stanowiskach, poczynając od szkoleniowego Bi-
skupina, poprzez udział w wykopaliskach w Nacławiu, pow. Kościan, Sulmie-
rzycach, pow. Krotoszyn oraz w Ujściu nad Notecią.

W roku 1953 rozpoczął pracę w Wolinie, gdzie od początku roku 1954
został zatrudniony jako pomocniczy pracownik naukowy. W lecie tego toku
brał udział w ratowniczych badaniach wykopaliskowych na osadzie przygrodowej
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w Szczecinie-Mścięcinie. Opracował wyniki tych badań, uzyskując na tej pod-
stawie w roku 1955 stopień magistra archeologii. Opracowanie zostało opubli-
kowane w I tomie „Materiałów Zachodniopomorskich” (1955, 7-72).

Jako etatowy pracownik Stacji Archeologicznej IHKM PAN w Wolinie
brał aktywny udział w badaniach wykopaliskowych, powierzchniowych, pra-
cach organizacyjnych i popularyzacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że w tym
czasie w Wolinie nie było nic, a budynek przeznaczony na Stację Archeo-
logiczną stał pusty i wymagał remontu. Drobne prace wykonywano we wła-
snym zakresie, i tak Władysław Garczyński uruchomił nieczynne piece i zrobił
prycze. Jego manualne zdolności i „wojskowe techniczne wykształcenie” oka-
zały się zbawienne w codziennym funkcjonowaniu Stacji.

Jego zainteresowanie popularyzacją wiedzy spowodowało zorganizowanie
pierwszej wystawy wyników badań wykopaliskowych w Wolinie w roku 1954 –
w jednym z pomieszczeń Stacji, bez sprzętu wystawowego. Wystarczyły deski,
papier pakowy i szkło okienne. Wystawa cieszyła się powodzeniem i zaintere-
sowaniem nie tylko miejscowej ludności, ale też turystów, pomimo skromne-
go wyposażenia. To zwróciło naszą uwagę na potrzebę zorganizowania
w przyszłości prawdziwego muzeum jako instytucji upowszechniającej bogatą
przeszłość Wolina.

Stacja Archeologiczna w Wolinie prowadziła intensywne badania nad osad-
nictwem zaplecza wczesnośredniowiecznego Wolina, odkrywając setki nowych
stanowisk archeologicznych. W badaniach powierzchniowych Kolega Garczyń-
ski był arcymistrzem dokładności w dokumentowaniu odkryć.

Miał ogromny dar nawiązywania kontaktów z miejscową ludnością i po-
zyskiwania ważnych informacji dotyczących zabytków i znalezisk w okolicy.
Ta łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich i chęć popularyzowania
wiedzy doprowadziły Władysława Garczyńskiego do bliskiej współpracy
z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Towarzystwem Wie-
dzy Powszechnej i Polskim Towarzystwem Archeologicznym (obecnie Sto-
warzyszenie Naukowe Archeologów Polskich), gdzie wygłaszał referaty, orga-
nizował spotkania i brał aktywny udział w zjazdach tych organizacji, wygłasza-
jąc zawsze krótkie wystąpienia na temat ochrony zabytków i historii regionu.
Uczestniczył też w wielkiej akcji popularyzującej wyniki badań na Pomorzu
Zachodnim nad Tysiącleciem Państwa Polskiego, która została nagrodzona
przez Urząd Wojewódzki w roku 1966.

W styczniu roku 1956 przeszedł do pracy w Muzeum Narodowym w Szcze-
cinie (wówczas Muzeum Pomorza Zachodniego) do Działu Archeologiczne-
go, którego został  kierownikiem. Z miejsca zajął się porządkowaniem zbio-
rów, planowaniem wystaw stałych i czasowych oraz badaniami wykopaliskowy-
mi na terenie województwa. Do najważniejszych należy zaliczyć wieloletnie
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badania w Kamieniu Pomorskim, na osadzie podgrodowej w Cedyni, na śre-
dniowiecznych reliktach pól uprawnych w Dobropolu, pow. Kamień Pomor-
ski, oraz w eksploracji łodzi z Czarnowska, pow. Lębork. Te ostatnie badania
terenowe z roku 1958 wymagają komentarza charakteryzującego pomysło-
wość i zdolności techniczno-manualne Władysława Garczyńskiego. Zalegają-
cy w bagnach wrak łodzi został tak obudowany, że wyciągnięto go
w całości na suchy ląd, załadowano na specjalny samochód i bez uszczerbku
przewieziono do Szczecina. Tu, bez demontażu, w całości został zakonserwo-
wany i do dziś znajduje się przez cały czas w ekspozycji. Był to udany ekspery-
ment, co najmniej w skali kraju.

Należy też wspomnieć o następnym eksperymencie przeprowadzonym przez
Władysława Garczyńskiego z zespołem konserwatorów Działu Archeologii Ste-
fanem Sieją i Joanną Chlaszczak w roku 1962. Był to okres, kiedy różnego
rodzaju żywice syntetyczne pojawiły się w pracowniach konserwatorsko-
-muzealnych i badaniach wykopaliskowych. Będąc w Niemczech (dawnym
RFN) zapoznałem się z możliwością robienia lakprofili – na przykładzie bada-
nych niewielkich kurhanów. Służyły one jako materiał dokumentacyjny i eks-
pozycyjny. Nowatorski sposób dokumentowania zachęcił nas do wykonania
lakprofilu ściany wykopu wytyczonego na Rynku Warzywnym na Starym Mie-
ście w Szczecinie. Było to zadanie ogromne – wykop miał 7 m głębokości
i około 10 m szerokości – oraz podmokły grunt. Po próbach Władysław Garczyń-
ski podjął się całej operacji uwieńczonej powodzeniem, czego dowodem profil
wykopu, dokumentujący historię miasta na stałej wystawie w Starym Ratuszu.

Władysław Garczyński przeszedł wszystkie stopnie w zawodzie muzeologa –
od adiunkta, kustosza i kuratora do wicedyrektora ds. naukowo-oświatowych
w roku 1988. Funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1995 roku. Był
człowiekiem skromnym, pracowitym, o wysokim poczuciu obowiązku, kole-
żeńskim, a przede wszystkim wielkim społecznikiem zaangażowanym w po-
pularyzację wiedzy, za co został doceniony i wyróżniony odznaczeniami, które
obrazują jego działalność. Poza wspomnianym Brązowym Krzyżem Zasługi
w roku 1946, w 1965 dostał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” i „Gryfa
Pomorskiego”. W roku 1966 odznakę „1000-lecia Państwa Polskiego”. W 1968
roku przyznano mu Srebrną Odznakę „Zasłużony Popularyzator Wiedzy To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej”, a w następnym, 1969 roku otrzymał odzna-
kę „Zasłużony działacz Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki”
za działalność związkową. Za działalność w PTTK otrzymał w roku 1972
„Honorową Odznakę Srebrną PTTK”.

Za całokształt działalności naukowo-oświatowej w roku 1973 otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Odrodzenia Polski i medal „Zasłużony dla
Archeologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Archeologicznego”. W roku 1974
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otrzymał Złotą Odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami” i Złotą Odznakę „Za-
służony Popularyzator Wiedzy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej”. W roku
1986 za wielostronną i wieloletnią działalność naukową i kulturalną otrzymał
krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, na który zasłużył ciężką służbą
i pracą.

Odszedł 6 stycznia 2010 roku. W naszej pamięci pozostanie jako skromny,
pracowity człowiek, który wniósł swój udział w rozwój archeologii i muzeal-
nictwa na Pomorzu Zachodnim.

Cześć Jego Pamięci

Władysław Filipowiak


