Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Konferencja, wystawa i gratulacje
Muzeum Archeologiczno – Historyczne obchodzi w tym roku 50-lecie swego istnienia. Jednym z
elementów tych obchodów była międzynarodowa konferencja naukowa. Otwarta została także wystawa
prezentująca archeologiczne skarby Ziemi Głogowskiej.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali zarówno naukowcy, jak i przyjaciele Muzeum Archeologiczno
– Historycznego w Głogowie. Referaty, które zaprezentowano podczas spotkania, dotyczyły między
innymi tajemniczych kręgów kultowych w Bodzowie koło Bytomia Odrzańskiego. Wyniki badań nad nimi
przedstawił Dariusz Wach z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ciekawy referat
wygłosiła Katarzyna Pawlak – Weiss, zastępca dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we
Wrocławiu. Prelegentka opowiedziała o historii dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross –
Rosen w świetle najnowszych badań. Doktor Włodzimierz Kwaśniewicz, przewodniczący Rady Muzealnej
Muzeum Archeologiczno - Historycznego i wieloletni dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w
Zielonej Górze, opowiadał natomiast o szablach i pałaszach Wojska Polskiego po II wojnie światowej.
Podczas jubileuszowej, naukowej konferencji nie mogło zabraknąć także referatu poświęconego historii
głogowskiego muzeum. Wygłosił go dr Waldemar Hass, zastępca dyrektora MAH i nosił on tytuł
„Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie – geneza, pytania, konteksty”. O współpracy z
muzeum dotyczyły natomiast referaty przyjaciół placówki. O związkach MAH z niemieckimi instytucjami
kultury od 1989 roku opowiadał dr Klaus Schneider ze Stuttgartu. Jadwiga Pechaty, pracownik Konsulatu
RP we Lwowie i aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, opowiadała o wieloletniej współpracy i
przyjaźni teatru z głogowskim muzeum. W podobnym tonie brzmiał referat przygotowany przez Beatę
Czaplińską, wieloletnią pracownicę Ambasady RP w Wilnie, a który dotyczył współpracy MAH z litewskimi
instytucjami i Polakami żyjącymi na Litwie.
Wykład Jacka Zielińskiego, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta
Głogowa oraz byłego prezydenta miasta, nawiązywał nieco do referatu dr Klausa Schneidera. Dotyczył
on bowiem roli Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie w działaniach na rzecz porozumienia
polsko – niemieckiego oraz odbudowy Starego Miasta. Sergiusz Bojarczyk z Wołkowyska na Białorusi,
doktorant w Szkole Głównej Handlowej, opowiadał o swojej tożsamości narodowej oraz o tym, jaki wpływ
na jego życie miał udział przed laty w Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego organizowanej przez
MAH.
Konferencja była także okazją do wręczenia odznaczeń. Wojewoda dolnośląski postanowił wyróżnić
odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego dr Klausa Schneidera oraz Zenona Hendla,
kierownika działu archeologicznego głogowskiego muzeum. W imieniu wojewody dekoracji dokonał jego
pełnomocnik – Radosław Pobol. Prezydent Rafael Rokaszewicz, przewodniczący rady miasta Andrzej
Koliński, Katarzyna Pawlak – Weiss, zastępca dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we
Wrocławiu, radny Sejmiku Dolnośląskiego i pełnomocnik wojewody – Radosław Pobol, Jacek Zieliński,
pierwszy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa i były prezydent miasta,
Jan Zubowski, były prezydent Głogowa oraz dr Klaus Schneider, uhonorowani zostali jubileuszowymi
medalami wybitymi z okazji 50-lecia Muzeum Archeologiczno – Historycznego.
W związku z jubileuszem wpłynęła do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie liczna
korespondencja z gratulacjami i życzeniami. Dr Janos Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury
w Warszawie złożył życzenia dyrekcji i muzealnikom nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu dr
Orsolyi Zsuzsanny Kovacs, Ambasadora Węgier w Polsce. Życzenia i gratulacje złożył także poseł
Wojciech Zubowski. List gratulacyjny wystosował również dr hab. Jacek Górski, dyrektor Muzeum
Archeologiczno w Krakowie. O przyjaciołach z głogowskiego muzeum pamiętali też - profesor Michał
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Parczewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum
Okręgowego w Suwałkach.
Zwieńczeniem naukowej konferencji była prezentacja i promocja jubileuszowego wydawnictwa
zatytułowanego „Pół wieku Muzeum w Głogowie. Tradycja, tolerancja, wielokulturowość” oraz otwarcie
wystawy „Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic. Najciekawsze zabytki i odkrycia
archeologiczne w minionym 50-leciu muzeum w Głogowie”, na którą składa się blisko dwieście zabytków,
wykopanych z ziemi przez muzealnych archeologów na przestrzeni ostatniego półwiecza.
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