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„Trzeba ludzi uczyç, aby poznanie swoje
czerpali nie z ksià˝ek, ale z nieba i
Ziemi, z d´bów i buków”

            J.A.Komeƒski, Wielka Dydaktyka

Zaabsorbowany pracà naukowà nie zauwa˝y∏em
artyku∏u red Ewy Skibiƒskiej, który ukaza∏ si´ w „Ga-
zecie Kujawskiej” z dnia 20 maja, a dotyczàcego Przy-
koÊcielnego Muzeum w pobliskim Racià˝ku. Jako
obiekt u˝ytecznoÊci publicznej zosta∏o za∏o˝one z
inicjatywy dzia∏ajàcych tam kap∏anów, w koÊciele Êw.
Hieronima. Nie ma∏à rol´ w powi´kszaniu zbiorów
odegrali archeolodzy z Uniwersytetu ¸ódzkiego,
ogromnà zaÊ role w zwi´kszeniu si´ liczby ekspona-
tów mia∏y dobrowolne darowizny i przekazy okolicz-
nych mieszkaƒców parafii. Du˝e zas∏ugi w rozwijaniu
PrzykoÊcielnego Muzeum w Racià˝ku, poprzez jego
popularyzacj´ wÊród ludnoÊci regionu Kujaw, po∏o-
˝y∏ ks. S. Jarz´bski, d∏ugoletni proboszcz tej rozleg∏ej
parafii.

Mój kontakt naukowy z tym koÊcio∏em datuj´ si´
od roku 1960, kiedy to w ramach realizacji mojej pra-
cy magisterskiej w Wydziale Biologii i Nauk Ziemi
Uniwersytetu w Toruniu, rozpoczà∏em badania nad
sk∏adem pokarmu sów zamieszkujàcych strych koÊ-
cielny w Racià˝ku. Prowadzi∏em je równolegle na
koÊcio∏ach w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujaws-
kim. Takie by∏y poczàtki moich badaƒ na faunà ssa-
ków Kujaw. W najÊmielszych marzeniach z okresu
studiów na UMK, nie sàdzi∏em bowiem przez moment,
˝e wyniki niektórych moich prac wejdà do literatury
Êwiatowej przedmiotu. Cennymi radami i wskazów-
kami w moich badaniach pomagali mi: Mieczys∏aw
Kwiatkowski, ojciec Janusza ˚ernickiego, in˝. Jan
Hibner i Zas∏u˝ony badacz Kujaw - W∏odzimierz Gerko.

Zwykle wi´kszoÊç znalezisk archeologicznych tra-
fia do ràk pracowników naukowych przez zwyczajny

przypadek. Tak te˝ by∏o i z czaszkà niedêwiedzia bru-
natnego z Wo∏uszewa, którà zauwa˝y∏em przypadkiem
podczas zwiedzania gabinetu przyrodniczego w Szko-
le Podstawowej Nr 1. By∏em pod wra˝eniem intere-
sujàcej rozmowy z ówczesnym kierownikiem szko∏y,
panem Mieczys∏awem Kwiatkowskim. Udzieli∏ mi
wyczerpujàcych informacji na temat znaleziska, udos-
t´pniajàc mi je do opracowania. Czaszk´ znalaz∏ ro-
botnik we wrzeÊniu 1960 roku, w torfowisku eksplo-
atowanym na pobliskim Wo∏uszewie, przez Przedsi´-
biorstwo Paƒstwowe „Uzdrowisko Ciechocinek”,
wydobywajàce tam borowin´. Znalezisko zalega∏o w
wykopie na g∏´bokoÊci oko∏o 2 m, na pograniczu tor-
fu i mady rzecznej.

Drugi okaz czaszki niedêwiedzia brunatnego na-
potka∏em w Muzeum PrzykoÊcielnym w koÊciele Êw.
Hieronima w Racià˝ku. Informacj´ zawdzi´czam
mieszkaƒcowi wsi Podole. Okaz czaszki niedêwiedziej
uzyska∏em do opracowania pismem Kurii we W∏o-
c∏awku w 1963 roku. OsobliwoÊç przyrodniczà znalaz-
∏o dwóch ch∏opów w 1947 roku w pobliskim Siarze-
wie i przekaza∏o na r´ce Ks. Jarz´skieg od o Muzeum
w Racià˝ku.

Dwa opisane znaleziska czaszek niedêwiedzich z
Wo∏uszewa i Siarzewa, pozwalajà przypuszczaç, ˝e
zamieszkiwa∏ on Dolin´ Wis∏y w okresie polodowco-
wym i nie nale˝a∏ do rzadkoÊci, sukcesywnie ust´pu-
jàc w miar´ trzebienia lasów pod upraw´ roli.

Wymiary czaszek niedêwiedzi kopalnych opisanych
przeze mnie we wczeÊniejszych publikacjach doty-
czàcych zarówno Kujaw, jak i Bia∏ostocczyzny, zwraca-
∏y uwag´ swojà niezwyk∏à wielkoÊcià. Wykracza∏y one
znacznie poza zakresy zmiennoÊci charakterystyczne
dla wspó∏czesnych niedêwiedzi brunatnych z ziem
polskich. MieÊci∏y si´ jedynie w zakresach zmiennoÊ-
ci podawanych dla tego gatunku z terenów obecnej
Rosji.

Ssaki udomowione %

Byd∏o 42,6

Âwinia domowa 40,2

Owca 8,6

Koza 5,5

Koƒ 1,9

Pies 1,2

Razem 100

Ssaki dzikie %

Dzik 38,3

Sarna 30,9

Jeleƒ 17,0

˚ubr 5,3

¸oÊ 4,2

Wilk 3,2

Niedêwiedê 1,1

Razem 100
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Aby nie znu˝yç zbytnio czytelnika prezentowanym tekstem, zatrzymam si´ nie-
co d∏u˝ej nad wynikami prac archeologów z Uniwersytetu ¸ódzkiego, wspó∏pra-
cujàcych z Muzeum PrzykoÊcielnym. Prowadzili oni swe badania w ruinach zam-
ku biskupów kujawskich w Racià˝ku. Byç mo˝e nie wszyscy spoÊród czytelników
„Zdroju Ciechociƒskiego” wiedzà, ˝e najbardziej interesujàce materia∏y zooarche-
ologiczne bywajà znajdywane podczas badania ówczesnych Êmietników. Odzwier-
ciedlajà one bowiem kulinarne gusta ówczesnych mieszkaƒców zamku.

¸ódzki archeolog dr Leszek Kajzer (1990) w swoje monografii dotyczàcej zam-
ku w Racià˝ku, podaje interesujàce zestawienie szczàtków kostnych zwierzàt ssà-
cych, w podziale na ssaki udomowione i dziko ˝yjàce (tabelka na str. 8).

Stosownego komentarza wymagajà przytoczone obok wartoÊci procentowe
udzia∏ów poszczególnych gatunków ssaków. Szczàtki konia i psa trudno jest wià-
zaç z konsumpcjà, pozosta∏e koÊci Êwiadczà o zdecydowanej przewadze mi´sa
wo∏owego i wieprzowego (82, 8%) nad drobnymi prze˝uwaczami (4,1%). Znacz-
nà rol´ w jad∏ospisie rezydentów zamku w Racià˝ku odgrywa∏a dziczyzna, pozys-
kiwana w wyniku polowaƒ. SpoÊród zwierzàt domowych konsumowano g∏ównie
mi´so byd∏a krótkorogiego, o wysokoÊci w k∏´bie 108 - 109 cm, Êwinie zaÊ nale˝a-
∏y do ras niewielkich a koÊci owiec pozwalajà przypuszczaç, ˝e wyglàdem mog∏y
one przypominaç tzw. wrzosówki. KoÊci psów sugerujà, ˝e by∏y to odmiany du-
˝e, zbli˝one do owczarków niemieckich, zaÊ konie przypomina∏y ras´ konika
polskiego

Wedle przekazów historycznych, cytowanych przez dr L. Kajzera, na tzw. dzier-
˝awcach lub administratorach kluczy spoczywa∏ obowiàzek zaopatrywania w mi´so
w´drujàcego dworu biskupiego. Spis stacji z 1609 roku mówi, jakà iloÊç zwierzàt
tygodniowo dostarczano Biskupowi W∏oc∏awskiemu z tzw. „klucza raciàskiego”.
Wykaz obejmowa∏: wo∏ów ruskich karmnych 4, ja∏owic 2, cielàt 4 skopów 15,
jagniàt albo t∏ustych prosiàt 5, g´si 22, kap∏onów dobrych 36, kurów 50, sugeru-
jàc zdecydowana przewag´ w konsumpcji wo∏owiny nad wieprzowinà.. Natomiast
ze zwierzàt dzikich wymienione sà: zajàcy 4, indyków 1, cietrzewi 4, zaÊ kuropatw,
jarzàbików i saren „co dostaç mo˝e”.

Z przytoczenia wy˝ej danych wynika, ze na Kujawach jeszcze w XVII wieku
musia∏y wyst´powaç rozleg∏e obszary leÊne, na co jednoznacznie wskazuje obecnoÊç
szczàtków kostnych dzików, saren, jeleni, ˝ubrów, ∏osi, wilków czy niedêwiedzi
brunatnych. Wyniki badaƒ naukowych prowadzonych na Kujawach dostarczajà
wcià˝ nowych danych o ssakach tego regionu. „Fauna to zespó∏ gatunków zwie-
rz´cych bytujàcych na danym obszarze, wskazujàcych ca∏y szereg wspó∏zale˝noÊ-
ci i wzajemnych uwarunkowaƒ. Wbrew pozorom nie jest ona czymÊ stabilnym,
lecz ustawicznie zmienia si´ w czasie i przestrzeni, zale˝nie od aktualnie zmienia-
jàcych si´ warunków Êrodowiska przyrodniczego”. Tak zaczyna∏ si´ mój artyku∏
w „Zdroju Ciechociƒskim” Nr 9-10 z 1992 roku - O zwierz´tach ssàcych Ciechocinka
i okolic.

     Dr Andrzej Lech Ruprecht
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