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M a r i a  D a n u t a  Wo ł ą g i e w i c z

Wspomnienie o prekursorskich badaniach powierzchniowych  
na Pomorzu Zachodnim w latach 1958–19621

Badania powierzchniowe na Pomorzu Zachodnim rozpoczęły się w 1953 roku 
i były związane ze studiami Władysława Filipowiaka nad plemieniem Wolinian. 
Ich nasilenie przypadło na okres jesienno-wiosenny w latach 1958–1962. Udział 
w tych doraźnych prospekcjach terenowych brali następujący archeolodzy z Mu-
zeum Pomorza Zachodniego: Władysław Filipowiak, Władysław Garczyński,  
Alicja Hamling, Kazimierz Siuchniński, Ludmiła Zajdel, Maria D. i  Ryszard  
Wołągiewiczowie oraz konserwatorzy Zygmunt Zdanowicz i Joanna Szulc (obec- 
nie Chlaszczak), a także Jerzy Wojtasik i Eugeniusz Cnotliwy z Pracowni Archeo- 
logicznej IHKM PAN w Wolinie. Te pierwsze „powierzchniówki”, poprzedza-
jące systematyczne poszukiwania stanowisk archeologicznych w ramach Arche-
ologicznego Zdjęcia Polski, opierały się na maszynopisach i mapach niemieckich 
badaczy R. Holstena i H. Bossego, którzy odnotowali miejscowe nazwy pól, łąk, 
bagien, wzniesień czy zaginionych wsi. Poszukiwania terenowe obejmowały te 
właśnie miejsca, których nazwy mogły sugerować starożytne osadnictwo. 

W naszych wspomnieniach była to nie tylko poważna praca naukowa, ale też 
przygoda pozostawiająca wiele dobrych wspomnień. Szczególnie mocno – ze 
względu na wyjątkowo dżdżystą i błotnistą jesień – zapadły nam w pamięć ba-
dania powierzchniowe w 1961 roku. Jednego dnia wzdłuż obu brzegów rzeki 
Wołczenicy ruszyły z  Rekowa dwie ekipy, szukając śladów dawnego osadnic-
twa na przybrzeżnych stokach i wzniesieniach. Punkt zborny został wyznaczony 
w Kozielicach, odległych od Rekowa o 8 km w linii prostej. Nie uszliśmy kilku 
kroków, gdy z pochmurnego nieba zaczęło siąpić, potem lać jak z cebra, a następ-
nie znów padał dokuczliwy „kapuśniaczek”. Mimo deszczowców górne i dolne 
warstwy odzieży całkowicie przemokły, a w gumowych butach zaczęło chlupać. 
W plecakach mieliśmy już kilka torebek ze skorupami, a na szkicu zaznaczone 
nowe stanowiska. Po wielu godzinach marszu, kompletnie zmoczeni i zmęcze-
ni, dotarliśmy do Kozielic, lecz nie zastaliśmy tu ani samochodu (mikrobusu 

1 Prezentowane wspomnienia po raz pierwszy zostały opublikowane w 1963 roku, w czasopiśmie 
„Z Otchłani Wieków”, R. XXIX, nr 3, s. 241-242.
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z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu), ani grupy penetrującej po drugiej 
stronie rzeczki, ani też dwóch pozostałych ekip prowadzących poszukiwania 
w sąsiedztwie. Źli, głodni i zziębnięci, pod jakimś daszkiem ostentacyjnie wy-
lewaliśmy wodę z butów i wyżymaliśmy skarpety. W smugach deszczu pojawiła 
się wreszcie samotna sylwetka „wodza” wyprawy mgra Władysława Filipowiaka, 
a z przeciwnej strony wyłonili się nasi koledzy zza rzeczki. Dyrektor Filipowiak 
poinformował nas, że samochód nie dotarł do wsi z całkiem niebłahej przyczy-
ny – po prostu utonął w błocie i dwa traktory miejscowego PGR-u z  trudem 
wydobywały go z tej opresji. Ruszyliśmy w jego kierunku. Po pokonaniu trzech 
kilometrów błotnistej, pełnej dołów i kałuż drogi, dotarliśmy wreszcie do uwię-
zionego samochodu. Otuleni kocami, rozgrzani, szczęśliwi, że strugi lodowatej 
wody już nie spływają nam po plecach, wjechaliśmy do Wolina ze śpiewem na 
ustach.

Jeden z najcięższych dni systematycznej penetracji terenu został zakończony. Ale 
były też inne dni – słoneczne, ciepłe, ze snującym się babim latem i przepięknymi 
widokami na jesiennie przystrojone lasy, łąki i pola. Oprócz tych wrażeń i scemen-
towanych w doli i niedoli przyjaźni pozostały w zbiorach muzeum rzędy pudełek 
z zabytkami z setek miejscowości, przypominającymi o prastarym osadnictwie. 

Maria Danuta Wołągiewicz
Szczecin

m.wolagiewicz@neostrada.pl   




