
PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW FILIPOWIAK (29.04.1926 – 31.03.2014) 

 

Miejsce urodzenia: 29.04.1926 Kaczyce (pow. cieszyński, woj. śląskie) 

Wykształcenie: 

1947-1950 – studia ekonomiczne – handel zagraniczny – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego 

Akademii Handlowej w Szczecinie (późniejsza: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie). 

1950-1953 – studia prehistoryczne (archeologia) – absolwent Wydział Filozoficzno-Historycznego 

Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ze stopniem 

magistra filozofii w zakresie prehistorii, etnologii z etnografią i antropologii na podstawie rozprawy 

„Wolin-Przedmieście. Wyniki badań ratunkowych w 1952 roku”. 

1967 – uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. 

1977 – uzyskał stopień naukowy doktora. 

1980 – powołanie na stanowisko docenta. 

1989 – uzyskał tytuł profesora. 

 

Posiadane ordery i odznaczenia: 

- Srebrny Krzyż Zasługi (1957) 

- Złoty Medal „Gryf Pomorski” (1959) 

- Złoty Krzyż Zasługi (1963) 

- Ministra Kultury i Sztuki III stopnia (1967) 

- Medal i Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego (1967) 

- Złota Odznaka „Za ochronę nad zabytkami” (1968) 

- Medal "Zasłużony dla archeologii polskiej" (1968) 

- Brązowy Medal „Wkład w obronność kraju” (1970) 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973) 

- Medal XXX-lecia PRL (1975) 

- Medal z okazji XXX-lecia STN (1977) 

- Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza” (1979) 

- Medal z okazji XXX-lecia IHKM PAN (1981) 

- Medal „Aspera ad astra” Instytutu Anthropos w Brnie (Czechy) (1981) 

- Medal Komisji Edukacji Narodowej (1983) 

- Nagroda Wojewódzka za redakcję I tomu „Dziejów Szczecina” (1983) 

- Medal XL-lecia PRL (1985) 

- Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Oświaty” (1987) 

- Dyplom Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za 

granicą” (1987) 

- Nagroda Specjalna „Grand Prix” Ministra Kultury i Sztuki (1995) 

- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2000, wręczony 2001) – za wybitne zasługi dla 

rozwoju muzealnictwa 

- Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich za 2002 

(2002) 

- Nagroda „Pomerania Nostra” (2009) – za szczególne zasługi dla Pomorza Zachodniego i Pomorza 

Przedniego przyznawana wspólnie przez uniwersytety w Szczecinie i Greifswaldzie, redakcje gazet 

„Nordkurier” i „Kurier Szczeciński” oraz miasta: Szczecin i Greifswald 

 

 



Przebieg pracy: 

Od 1951 roku zatrudniony w muzealnictwie, pierwotnie przez krótki okres w Muzeum 

Archeologicznym w Poznaniu, a następnie w Muzeum Pomorza Zachodniego, gdzie w 1955 roku objął 

stanowisko dyrektora tej placówki, która podniesiona została w 1970 roku do rangi Muzeum 

Narodowego. Funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie piastował do chwili przejścia na 

emeryturę w 2000 roku. Założył rocznik Materiały Zachodniopomorskie, którego był redaktorem w 

latach 1955-2000. Był współinicjatorem badań etnologicznych i archeologicznych prowadzonych od 

1962 roku w Afryce Zachodniej, w których uczestniczył osobiście do 1978 roku. 

Od 1952 roku związał się także z ochroną zabytków pełniąc z ramienia Ministerstwa Kultury i 

Sztuki obowiązki konserwatora zabytków archeologicznych w województwach północno-zachodniej 

Polski – poznańskim, szczecińskim i koszalińskim. W latach 1955-1964, jako dyrektor Muzeum 

Pomorza Zachodniego pełnił funkcję konserwatora honorowo w województwie szczecińskim. 

Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki od 1968 do 1999 roku konserwatorstwo archeologiczne w tym 

województwie powierzone zostało kierowanej przez Władysława Filipowiaka placówce muzealnej. 

Od 1952 roku podjął również wykopaliska w Wolinie, które od 1953 roku były ważkim 

elementem prac badawczych w programie Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego. 

Badania były kontynuowane przez wiele kolejnych lat, już w ramach IHKM PAN (obecnie IAiE PAN), 

gdzie został zatrudniony na stanowisku kierownika Stacji Archeologicznej w Wolinie. 

W 1973 roku został wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie (obecnie 

Uniwersytet Szczeciński). Prowadził także gościnne wykłady w wielu europejskich ośrodkach 

(Reykjavik, Bratysława, Oslo, Lund, Sztokholm, Kopenhaga, Amsterdam, Berlin, Kiel). 

W 1981 roku, z ramienia UNESCO, przebywał w Mongolii jako ekspert wspomagający 

powstanie i organizację archeologiczno-etnograficznej placówki muzealnej o charakterze Muzeum 

Narodowego w Ułan Bator. 

W trakcie długoletniej pracy udzielał się w licznych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych polskich i zagranicznych, w tym: Szczecińskim Towarzystwie Naukowym (członek-

założyciel oraz członek honorowy), Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym 

(prezes oddziału), przekształconym w Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (członek 

honorowy), Stowarzyszeniu Konserwatorów Polskich, Polskim Towarzystwie Afrykanistycznym 

(członek honorowy), PKN ICOM, Union International des Sciences prehistoriques et protohistoriques 

w Gandawie (członek-przedstawiciel), Internationale Institute of Conservation Historic and Artistic 

Works w Londynie oraz Deutsches Archäologisches Institut w Berlinie (członek-korespondent). Był 

także Przewodniczącym Komisji Kultury UM, członkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz członkiem Komitetu Organizacji Uniwersytetu w Szczecinie. 

Członek licznych komisji i rad naukowych: 

- 1972-1974 oraz 1984-1989 – Rady Naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN; 

- 1996-1998 – Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; 

- 1972-1974 – Sekcji Nauk Społecznych Komitetu Badań Morza PAN; 

- 1972-1975 – Komisji Archeologicznej PAN; 

- 1975 – Komitetu Polskiego Międzynarodowej Rady Zabytków i Zespołów Zabytkowych (ICOMOS); 

- 1978-1980 i 1990-1992 – Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN; 

- 1979 – Rady Archeologicznej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki; 

- 1981-1986 i 1987-1989 – Rady Naukowej Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN; 

- 1990-1998 – Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, 

W 1993 roku został ustanowiony Rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki w specjalności 

badania archeologiczne wczesnego średniowiecza w Polsce północnej i badania podwodne. 



Profesor Władysław Filipowiak jest autorem ponad 250 publikacji z zakresu archeologii oraz 

muzealnictwa dotyczących obszaru Pomorza Zachodniego, strefy około bałtyckiej oraz Afryki 

Zachodniej, a także redaktorem publikacji wydawanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

 

Opis zasług: 

Z pewnością w pierwszej kolejności obejmują one region zachodniopomorski, szczególnie rozbudowę 

Muzeum Pomorza Zachodniego, które w 1970 roku podniesione zostało do rangi Muzeum 

Narodowego w Szczecinie. Obejmując stanowisko dyrektora przejął pod zarząd placówkę zajmującą 

dwa przedwojenne gmachy muzeów szczecińskich (Muzeum Miejskie – budynek na Wałach 

Chrobrego oraz Pomorskie Muzeum Krajowe – siedziba dawnego Ziemstwa Pomorskiego), by po 

kilkunastu latach rozwinąć je o dwa kolejne gmachy (obecnie Oddziały) i powołując: Muzeum Historii 

Szczecina (Ratusz Staromiejski) i Galeria (Muzeum) Sztuki Współczesnej (budynek komendantury 

garnizonu twierdzy szczecińskiej). Zorganizował także Skansen Morski. Jednocześnie prowadzona była 

reorganizacja działalności merytorycznej i rozbudowa kolekcji, w szczególności podjęcie od 1962 roku 

badań etnograficznych i archeologicznych w Afryce Zachodniej i utworzenie Działu Kultur 

Pozaeuropejskich, który dysponuje obecnie m.in. bogatymi zbiorami sztuki afrykańskiej. Dzięki 

staraniom prof. Władysława Filipowiaka Muzeum szczecińskie nawiązało również bardzo wcześnie, 

jako jedno z pierwszych w powojennej Polsce (od lat 60. XX wieku), współpracę międzynarodową, 

szczególnie z krajami położonymi w rejonie Bałtyku, a sam Profesor został uczestnikiem kongresów 

ICOM, sympozjów i międzynarodowych konferencji. Przez wiele lat zabiegał o zwrot Szczecinowi dóbr 

kultury, wywiezionych w czasie II wojny światowej i tuż po wojnie. Dzięki jego staraniom już na 

przełomie lat 50. i 60. XX wieku wróciły do Szczecina z ZSRR m.in. rzeźby średniowieczne i kolekcja 

rysunków braci Tiepolo. W latach 90. XX wieku wróciła z Muzeum Narodowego w Warszawie słynna 

kolekcja replik rzeźby antycznej, zwana kolekcją Dohrnów. Profesor Władysław Filipowiak był także 

pomysłodawcą polsko-niemieckiej wymiany szczecińskich zabytków archeologicznych z terenu 

przedwojennego Pomorza, o co starania podjął już w 1962 roku. Zaangażowany był w projekt aż do 

jego finału w 2009 roku (co uczynił już obecny dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie). 

Realizacja tego projektu, który systemowo uregulował polsko-niemieckie zaszłości w kwestii 

pomorskich zabytków archeologicznych z największej przedwojennej regionalnej kolekcji muzealnej, 

była urzeczywistniania przez kilka lat pomiędzy dwiema instytucjami: Muzeum Narodowym w 

Szczecinie i Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Schwerin. Poprzedziły go negocjacje na 

szczeblu ministerialnym, w oparciu o zapisy dotyczące dóbr kultury zawarte w Traktacie między 

Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 

zawartym w Bonn 17 czerwca 1991 roku. Doprowadzono do wypełnienia założeń wymiany, która – 

biorąc pod uwagę skalę projektu oraz jego kompleksowość – stanowi ewenement w rozwiązywaniu 

problemów dotyczących dóbr kultury rozparcelowanych w trakcie II wojny światowej. W efekcie 

wymiany do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie trafiło ponad 200 zabytków i zespołów 

zabytków archeologicznych, częstokroć o unikatowym charakterze, które pod względem jakości 

eksponatów zbliżyły zasobność szczecińskiej kolekcji do specjalistycznych muzeów archeologicznych i 

wzbogaciły potencjał dóbr kultury. 

Znaczący jest także dorobek Profesora w zakresie wystawiennictwa. Był pomysłodawcą, 

organizatorem bądź współorganizatorem szeregu wystaw opartych o zbiory zachodniopomorskie oraz 

zabytki pozyskane z badań afrykańskich. Wymieńmy tutaj choćby: „Niani – stolica dawnego Mali w 

świetle źródeł archeologicznych” (Museé National w Conacry) czy „Wolin-Jomsborg”, która 

odwiedziła kilka muzeów europejskich. 



Profesor Władysław Filipowiak był również pomysłodawcą rocznika szczecińskiego Muzeum – 

Materiałów Zachodniopomorskich, które pod jego redakcją ukazywały się przez 45 lat i stały się 

czasopismem cenionym przez naukowców i muzealników z różnych branży. 

Istotna rolę odegrał Profesor w tworzeniu muzealnictwa zachodniopomorskiego. Od początku 

wspierał odbudowę regionalnych placówek muzealnych, wspomagając je wypożyczeniami zabytków, 

a nawet przygotowanymi wystawami (np. Koszalin, Stargard Szczeciński). Dążył do rozbudowy sieci 

muzeów na Pomorzu, proponując ustanawianie nowych instytucji kultury. Na kanwie własnych badań 

oraz badań, które ukierunkowywał, powstały muzea w Wolinie, Kamieniu Pomorskim czy Cedyni. 

Inicjował również zakładanie skansenów etnograficznych (Kluki). Był także pomysłodawcą skansenu 

archeologicznego w Wolinie oraz „Festiwalu Słowian i Wikingów” w tej samej miejscowości. 

Olbrzymi jest również dorobek prof. Władysława Filipowiaka w badaniach żeglugi na Bałtyku 

oraz tworzeniu podstaw dziedziny nauki, którą można określić mianem „archeologia morza”. 

Zaprocentował on choćby polsko-duńskim projektem badawczym dotyczącym dziejów żeglugi 

słowiańskiej. 

W badaniach naukowych Profesor kierował się zawsze wszechstronnym wykorzystaniem 

wyników, co procentowało szeregiem nowatorskich badań interdyscyplinarnych (datowania, 

ekspertyzy konserwatorskie, analizy fizyko-chemiczne, przyrodnicze), a jednocześnie stwarzało 

podstawy do wykorzystania w rekonstrukcjach muzealnych i historycznych, jak choćby propozycja 

(Stiftung Wall Oldenburg) budowy repliki statku słowiańskiego, który został zwodowany w 1994 roku. 

Bardzo ważną rolę w działaniach Profesora stanowiła popularyzacja wiedzy o przeszłości i 

kulturze, którą upowszechniał w wykładach, prelekcjach, książkach popularno-naukowych, na 

wystawach, w skansenach oraz poprzez realizację imprez masowych. 

Pomimo pogorszenia w ostatnich latach stanu zdrowia, Profesor był nadal aktywny zawodowo 

i uczestniczył w życiu muzealniczym oraz naukowym.  

 

Cześć Jego Pamięci! 

 

 

 

Krzysztof Kowalski 


