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Archeologia w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie
Muzeum Zachodniokaszubskie zostało powołane decyzją Powiatowej Rady
Narodowej w Bytowie dnia 8 czerwca 1971 roku. Na siedzibę placówki przeznaczono północne skrzydło zamku krzyżackiego z XIV wieku, tzw. Dom Zakonny
wraz z Wieżą Prochową i Basztą Młyńską. W początkowej fazie funkcjonowania
działalność muzeum opierała się przede wszystkim na gromadzeniu zbiorów z zakresu etnograﬁi Kaszubów bytowskich oraz przesiedlonych tu po II wojnie światowej Łemków i Ukraińców. Do dnia dzisiejszego podstawę zbiorów stanowią
muzealia etnograﬁczne. Związane są one z kulturą materialną lokalnych społeczności i dotyczą rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, pszczelarstwa, zbieractwa, łowiectwa i ogólnie pojętego rzemiosła. Zbiory uzupełniają zabytki sztuki ludowej
w postaci rzeźb, malarstwa na szkle i na płótnie oraz hafty, ceramika, wyroby
z rogu, plecionki korzenne, instrumenty muzyczne i zabawki.
Drugim działem istniejącym w Muzeum Zachodniokaszubskim jest dział artystyczno-historyczny. W 2006 roku w jego strukturach utworzone zostało stanowisko archeologa, dzięki czemu do wystaw o charakterze stałym
prezentowanych w murach bytowskiego zamku można było włączyć ekspozycję
związaną z archeologią. Do tego celu przeznaczono trzy najwyższe kondygnacje
jednej z wież – tzw. Baszty Młyńskiej, znajdującej się w zachodnim narożu obrysu
muru obronnego. Wystawa archeologiczna nawiązuje do najodleglejszej przeszłości Pomorza i ziemi bytowskiej. Eksponowane zabytki pochodzą ze zbiorów
własnych Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Muzeum Narodowego
w Szczecinie, Muzeum w Lęborku oraz Muzeum w Koszalinie.
Pierwsza kondygnacja, o powierzchni 26 m², znajdująca się na wysokości
muru kurtynowego, poświęcona została kulturom epok kamiennych (głównie
mezolitu i neolitu) oraz epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, dla których główny
nacisk położony został na zabytki związane z kulturą łużycką i wczesne fazy kultury pomorskiej. Prezentowane są tutaj ozdoby i części stroju, narzędzia gospodarcze, militaria oraz ceramika użytkowa i grobowa. Dopełnieniem ekspozycji
jest grób skrzynkowy, przeniesiony do sal muzeum z cmentarzyska kultury pomorskiej badanego w pobliskiej miejscowości Trzebiatkowa.
Na drugiej kondygnacji o powierzchni 37 m² zgromadzono eksponaty chronologicznie powiązane z epoką żelaza (okresy lateński, wpływów rzymskich
i wędrówek ludów). Prezentowane tutaj zabytki związane są w głównej mierze
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ze schyłkowymi fazami funkcjonowania kultury pomorskiej, kulturą oksywską
i wielbarską. Duża część przedmiotów pochodzi z badań archeologicznych birytualnego cmentarzyska w podbytowskim Gostkowie. Zalicza się do nich także
prezentowana na wystawie rekonstrukcja grobu szkieletowego kobiety z okresu
wpływów rzymskich. Całości ekspozycji dopełniają ozdoby i części stroju, przybory toaletowe, militaria (w tym intencjonalnie pogięty miecz i grot włóczni)
oraz ceramika naczyniowa.
Trzecia kondygnacja baszty Młyńskiej, o powierzchni 42 m², poświęcona została średniowieczu. Prezentowane są tutaj zabytki pochodzące z badań archeologicznych przeprowadzonych na dziedzińcu zamku krzyżackiego w Bytowie oraz
części rzędu końskiego, militaria i ceramika naczyniowa z innych wykopalisk pomorskich. Wystroju sali dopełniają repliki uzbrojenia. Najprawdopodobniej
w niedalekiej przyszłości wystawa wzbogacona zostanie zespołem plakietek pielgrzymich, które niedawno traﬁły do zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie.
Drugim miejscem, w którym prezentowane są zabytki archeologiczne, jest
ceglana wieża pokościelna – muzealny Oddział Historii Miasta. Znajduje się ona
niemal w centrum starego Bytowa i jest pozostałością najstarszej chrześcĳańskiej
świątyni funkcjonującej na terenie obecnego miasta. Jej początki datuje się na połowę XIV wieku. Do 1945 roku był to katolicki kościół paraﬁalny pod wezwaniem
św. Katarzyny. Po wojnie z kościoła pozostały jedynie fragmenty wypalonych
murów. Na początku lat 60. XX wieku rozebrano pozostałości nawy, a w zabezpieczonej wieży utworzono magazyny powstającego z mozołem bytowskiego
muzeum. Na początku lat 90. zabytki przeniesiono do zamku – głównej siedziby
Muzeum Zachodniokaszubskiego, w wieży natomiast urządzono prywatną galerię. Staraniem pracowników muzeum w 2004 roku udało się przejąć wieżę
i utworzyć w jej wnętrzu ekspozycję dotyczącą dziejów miasta. Pierwszym krokiem przed jej adaptacją na potrzeby muzealne było przeprowadzenie wykopalisk
archeologicznych w miejscu posadowienia dawnego kościoła. Ujawniły one szereg szczegółów związanych z architekturą świątyni, a także towarzyszącym jej
rozległym cmentarzyskiem szkieletowym. Po zakończeniu badań, w miejscu
dawnej bryły budynku na terenie dawnego korpusu nawowego utworzono „skansen” archeologiczny, ukazujący zarys dawnej nawy kościoła.
Na pięciu poziomach wieży prezentowane są ekspozycje związane z dziejami
Bytowa. Wystawa archeologiczna znajduje się na pierwszym piętrze, gdzie na niewielkiej powierzchni prezentowane są zabytki pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych w obrębie kościoła i towarzyszącego mu cmentarzyska oraz z badań
ratowniczych przeprowadzonych w centrum miasta. Są to monety o dość szerokim zasięgu chronologicznym (XIV-XVIII wiek), czaszka z diademem i bursztynowy różaniec. Ekspozycję uzupełnia późnośredniowieczna ceramika
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naczyniowa, fragmenty skór i tkanin, kościana igła i odpady poprodukcyjne związane z obróbką kości oraz wczesnonowożytna drewniana rura kanalizacyjna. Tak
niewielki zbiór zabytków pochodzących z badań wykopaliskowych wynika
z faktu, iż jak dotąd na terenie Bytowa badania wykopaliskowe prowadzone były
jedynie niewielkim zakresie. Warto również nadmienić, że na ostatniej kondygnacji wieży znajduje się makieta średniowiecznego Bytowa odtworzona na podstawie źródeł pisanych i ikonograﬁcznych. Na pozostałych piętrach prezentowane
są zabytki związane z nowożytną historią miasta i ziemi bytowskiej, dziejami Kościoła i meblarstwem.
Kamil Kajkowski
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Fot. z archiwum Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
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Fot. z archiwum Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
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