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Historyk. Regionalista. Badacz i dokumentalista regionu. Działacz 
wielu stowarzyszeń i instytucji. Znawca i miłośnik regionu, jego odkryw
ca i popularyzator. Pomysłodawca i wykonawca. Wszechobecny przy wy
dawnictwach regionalnych jako inicjator i autor. Płodny: ma na swym 
koncie liczne wydawnictwa o charakterze popularno -  naukowym od
krywcze dla regionu. Współautor wydawnictw zbiorowych, szef redakcji 
unikatowych publikacji, członek redakcji wydawnictw i pism regional
nych. Autor i inicjator rozwoju muzeum w Gorzowie. Miłośnik miasta, 
autorytet w sprawach jego przeszłości, doradca władz miejskich dotyczą
cych jego historii.

Urodził się 21 stycznia 1944 roku w Zbąszyniu. Jest Wielkopolani
nem „po mieczu i po kądzieli”. Rodzina ojca od połowy XVIII wieku 
zasiedziała była w Czerniejewie a potem w Stęszewie i okolicach Grodzi
ska. Podobnie druga rodzina -  matki -  osiedlona była w Zbąszyniu 
i okolicy. Babcia, która go wychowywała, wżeniła się do Zbąszynia. A było 
to tak. Dziadek, Jan Bordych, otrzymał krótki urlop z wojska niemieckie
go, z którym przebywał na froncie francuskim. Z urlopu na front nie 
wrócił, bo zaciągnął się do powstania, które wybuchło w Wielkopolsce 
27 grudnia 1918 r. Jako powstaniec wielkopolski walczył na froncie za
chodnim, biorąc udział w bitwach pod Kamionną i Kolnem w powiecie 
międzychodzkim. Najednym z postojów poznał w Pniewach Annę Bor- 
dychową. Rok później pobrali się i zamieszkali w Zbąszyniu. Dziadek -  
powstaniec był podobnie jakjego rodzeństwo socjalistą, za sanacji posta
nowił z bratem i siostrą wyemigrować do Francji, gdzie zginął w roku 
1945. Babcia nie zdążyła z powodu wojny wyjechać do dziadka i prawie 
do końca życia mieszkała w Zbąszyniu. Zmarła w Gorzowie w roku 1991 
w wieku 98 lat.

' Artykuł napisany wiosną 2002 r. W sierpniu 2002 r. odbył się konkurs na dyrektora 
Muzeum Lubuskiego, w wyniku którego nowym dyrektorem tej placówki została dr 
(.abiiela Balcerzak (red.).
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Matka dziadka -  powstańca była rodzoną siostrą matki Marcina Roż
ka-w ybitnego poznańskiego artysty malarza i rzeźbiarza. Dziadekjan 
i wuj Rożek byli razem w powstaniu.

W czasie okupacji hitlerowskiej Marcin Rożek zesłany został, za od
mowę wykonania popiersia Hitlera, do obozu w Oświęcimiu, gdzie zgi
nął. Zostawił po sobie okazały dom w Wolsztynie, w którym urządzone 
zostało muzeum jego imienia, prowadzone honorowo przez jego sio
strę, a ciotkę Z. Linkowskiegojadwigę Rożkównę.

W takiej atmosferze kształtowała sięjego świadomość narodowa głów
nie w latach pobierania nauki w liceum właśnie w Wolsztynie. W liceum 
wolsztyńskim uczyli się nie tylko tubylcy ale także różni przybysze z tzw. 
Polski, których rodzice tu umieszczali niejako za karę. Jednym z takich 
zesłańców był Krzysztofjasiński, sławny potem dyrektor krakowskiego 
Teatru Stu.

Do szkoły w Wolsztynie młody Zdzisław dojeżdżał pociągiem ze Zbą
szynia. Długo za żadne skarby nie chciał opuścić Zbąszynia, który był dla 
niego miejscem magicznym, z wszędzie obecnym genius loci. Atmosfe
ra miasteczka -  rzeka, jezioro, zamek, wąskie uliczki -  działała na wy
obraźnię. Najpierw było odkrywanie tajemnic miejscowych zabytków 
i przyrody, potem poszukiwanie tożsamości lokalnej.

Najpierw chciał być leśnikiem, potem archeologiem, w końcu wy
brał studia historyczne. Zaraz po maturze nie poszedł na studia, tylko 
do pracy jako nauczyciel w wiejskiej szkole w Brodach Poznańskich. 
Wieś bogata była w zabytki. Piękny, drewniany kościół z XVII w., pałac z 
parkiem, kolejka wąskotorowa, którą dojeżdżał do domu. Brody należały 
do Emilii Sczanieckiej, stąd fascynacja tą postacią.

Po wakacjach został studentem  historii Studium Nauczycielskiego 
w Poznaniu, potem Wydziału Historyczno -  Filozoficznego Uniwersyte
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Miał szczęście; jego mistrzem został prof. drjerzy Topolski, wybitny 
historyk gospodarczy, znawca kultury i metodolog historii. Pod jego 
kierunkiem napisał pracę magisterską (oczywiście związaną ze Zbąszy
niem) dotyczącą rodziny Garczyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
Stefana Garczyńskiego, wojewody poznańskiego, autora „Anatomii Rze
czypospolitej”.

Kontynuował pracę w szkole, najpierw w powiatowym Nowym Tomy
ślu, ale chciał pracować w Zbąszyniu. I dostał posadę nauczyciela histo
rii w szkole, w której był ongiś uczniem, i do której uczęszczała teżjego 
mama. Pracę w tej szkole wspomina z sentymentem.

Szkoła, w której był uczniem i nauczycielem, dwukrotnie była miej
scem strajków szkolnych. Raz w roku 1905, kiedy dzieci i rodzice sprze
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ciwili się modlitwie po niemiecku a drugi raz w październiku 1956 
roku, kiedy uczniowie sprzeciwili się ówczesnemu systemowi politycz
nemu i rusyfikacji. Był uczestnikiem tego buntu jako uczeń 6 klasy.

Będąc nauczycielem w Zbąszyniu zorganizował oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno -  Krajoznawczego, którego został pierwszym 
prezesem. Zajął się organizacją muzeum PTTK i ochroną zabytków w 
ramach Wielkopolskiej Komisji Opieki nad Zabytkami. Sam został spo
łecznym opiekunem poewangelickiego, drewnianego kościółka z XVII 
w. w Chlastawie. Jako działacz PTTK opracował autorski projekt piesze
go obrzańskiego szlaku turystycznego z Kopanicy do Pszczewa, który 
wraz z kolegami oznakował wzdłuż trasy przebiegu.

Przegrana walka o uratowanie pałacu w Nowym Dworze k. Zbąszynia 
zadecydowała o wyjeździe na tzw. Ziemie Zachodnie, leżące kawałek 
dalej na zachód od Zbąszynia.

Tak znalazł się w Świebodzinie, gdzie zaproponowano mu pracę 
kierownika Wydziału Kultury w Powiatowej Radzie Narodowej. Potrak
tował to jako nową przygodę i doświadczenie. Władze Świebodzina po
wierzyły mu nadzór nad renowacją murów miejskich, które dzięki po
mocy Stanisława Kowalskiego, ówczesnego Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków, szybko odsłonięte zostały po rozbiórce ruder dobudowa
nych wcześniej niemal na całej ich długości. Zajmował się także restau
racją ratusza a w salach gotyckich na parterze zorganizował swoje drugie 
w życiu muzeum (Muzeum Regionalne Ziemi Świebodzińskiej). W tym 
samym czasie w porozumieniu z władzami Łagowa przystąpił do organi
zacji muzeum w Bramie Marchijskiej i próbował rewindykować wywie
zione po wojnie wyposażenie zamku łagowskiego. O ile jego wysiłki 
wokół zabytków i muzeum w Świebodzinie zakończyły się sukcesem, to 
działań w Łagowie nie zdążył zakończyć w związku z przeniesieniem do 
pracy w aparacie partyjnym w Zielonej Górze. Była to typowa propozycja 
nie do odrzucenia. Wytrzymał tam dwa lata. Tymczasem zlikwidowano 
powiaty, nie miał więc dokąd wrócić. Prorektor zielonogórskiej WSP 
prof. dr Bronisław Ratuś zaproponował mu pracę u siebie. Tak został 
specjalistą do spraw kultury studenckiej i współpracy z zagranicą. Po 
zakończeniu kadencji rektora WSP prof. Hieronima Szczegóły nie wi
dział siebie „u boku” nowego rektora, a ponieważ w wyniku reformy 
administracji wojewódzkiej w Gorzowie potrzebowano dyrektora nowo 
organizowanego Muzeum Okręgowego skorzystał z propozycji i prze
niósł się do tego miasta. Nowe wyzwania i doświadczenia. Jego podsta
wowym zadaniem było przystosowanie niewielkiego Muzeum w Gorzo
wie do funkcji wieloclziałowego Muzeum Okręgowego. Przez kilka pierw
szych lat pracv w Gorzowie kompletował kadrę pracowników merytorycz
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nych pozyskując specjalistów z różnych dziedzin. Kiedy przyszedł do 
Gorzowa był dziewiątym pracownikiem. W roku 1990 było ich już sie
demdziesięciu, obecnie -  po redukcji -  pięćdziesięciu czterech.

Kolejnym zadaniem był rem ont budynku przy ulicy Warszawskiej 
i zorganizowanie nowych ekspozycji. Zastał część ekspozycji pamiętają
cych czasy tzw. muzeum podstawowego oraz wystawę poświęconą mile
nijnym badaniom archeologicznym na grodzisku w Santoku. Ponieważ 
brakowało pomieszczeń na nowe wystawy i magazyny muzealiów, przy 
pomocy władz gminy Santok wyremontowany został budynek przy prze
prawie promowej na grodzisko, w którym mgr Tadeusz Szczurek zorga
nizował od nowa wystawę „Dzieje grodu Santok”. Ambicją województwa 
gorzowskiego było posiadanie własnego skansenu budownictwa wiej
skiego. Zdzisław Linkowski zaangażował się w pozyskanie budynków 
zabytkowej zagrody młyńskiej i czterdziesto hektarowego terenu w Bog- 
dańcu. Kierowanie skansenem powierzył Wojciechowi Sadowskiemu. Z 
powodu braku środków finansowych przedsięwzięcie to nie zostało za
kończone, ale w zagrodzie młyńskiej w Bogdańcu funkcjonuje dziś 
Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej.

Największym zadaniem byłojednak przejęcie zabytkowego spichle
rza przy ul. Fabrycznej w Gorzowie. Po dziesięcioletnim remoncie finan
sowanym przez Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Kultury i Sztuki w roku 
1989 otwarte zostało w nim nowe gorzowskie muzeum noszące dziś na
zwę Muzeum Warty -  Spichlerz. Okres remontu był czasem gromadze
nia zbiorów dla tego oddziału. Zebrana została -przy wybitnym zaanga
żowaniu Jacka Antoniego Zielińskiego -  kolekcja polskiej sztuki współ
czesnej „Krąg Arsenału”. Powstała także wystawa poświęcona Warcie pt. 
„Warta -  świadek dziejów”, której autorem był Z. Linkowski.

W latach 1975-1990 udało się, przy pomocy zatrudnionych w mu
zeum specjalistów, powiększyć zbiory o 1000%. Poza wspomnianym „Krę
giem Arsenału” zwielokrotnione zostały zbiory konwisarstwa, archeolo
giczne, niemal od podstaw pozyskano zabytki etnograficzne, rozwinięto 
znacznie zbiory związane z historią miasta i regionu a także trzykrotnie 
powiększono zbiory biblioteki naukowej. Pozyskano bezcenny dla pol
skiej sztuki „Album Pałahickie” Henryka Rodakowskiego oraz przepro
wadzono konserwację niemal wszystkich wymagających tego zabytków 
sztuki dawnej: mebli, obrazów i rzeźb.

Od 1994 roku zaczęły się pierwsze poważne problemy związane 
z finansowaniem muzeum, stąd główne wysiłki skierowane zostały na 
zachowanie osiągniętego poziomu.

W roku 1989 muzeum straciło status muzeum okręgowego (likwi
dacja okręgów muzealnych). Przez kolejne lata Z. Linkowski zabiegał o
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określenie tożsamości Muzeum w Gorzowie, które dopiero po utworze
niu Województwa Lubuskiego uzyskało miano: Muzeum Lubuskie im. 
Jana Dekerta w Gorzowie.

Praca Z. Linkowskiego w muzeum gorzowskim polegała nie tylko 
na trosce o tę instytucję: zaangażowany on był również w organizację lub 
reorganizację muzeów w całym regionie. Jest autorem nowej koncepcji 
Muzeum Regionalnego w Myśliborzu, Muzeum Martyrologii w Słońsku, 
od podstaw organizował Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie, 
uczestniczył w organizacji nowych muzeów w Barlinku, Międzychodzie 
i Kostrzynie n /  Odrą.

W roku 2002 opracował koncepcję Muzeum Ziemi Torzymskiej 
w Ośnie Lubuskim i był kierownikiem grupy realizatorów tego muzeum.

Poza pracą zawodową uczestniczy w życiu społeczno -  kulturalnym 
i naukowym.

Jest członkiem i założycielem takich stowarzyszeń jak: Gorzowskie 
Towarzystwo Kultury; Gorzowskie Towarzystwo Naukowe; Towarzystwo 
Przyjaciół Archiwum i Zabytków Przeszłości w Gorzowie; Polskie Towa
rzystwo Turystyczno -  Krajoznawcze -  oddział w Zbąszyniu i Collegium 
Zbąsinensis w Zbąszyniu.

W stowarzyszeniach tych wybierany był do władz. Obecnie jest wice
prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego.

Działał w ramach takich stowarzyszeń jak: Związek Harcerstwa Pol
skiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno -  Krajoznawcze, Polskie Towa
rzystwo Historyczne, Lubuskie Towarzystwo Naukowe i innych.

Jest także członkiem gorzowskiego oddziału Polskiej Rady Ekume
nicznej, gdzie reprezentuje Kościół Ewangelicko -  Reformowany w RP. 
Jest miłośnikiem Gorzowa, doradcą Urzędu Miejskiego w wielu spra
wach, w tym nazewnictwa ulic.

Wielką uwagę przykładał do ochrony gorzowskich cmentarzy. Zaini
cjował uporządkowanie cmentarza żydowskiego a także zajął się historią 
cmentarza świętokrzyskiego przy ulicy Warszawskiej. Z jego inicjatywy i z 
jego udziałem zostały wytypowane i oznakowane groby znanych gorzo
wian oraz ważniejsze pod względem artystycznym nagrobki.

Zajmował się także historią zabytkowych terenów zielonych w Gorzo
wie, czego efektem jest album napisany wspólnie z Wincentym Piworu- 
nem.

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół problemów historii 
i kultury regionu. Szczególnie interesują go przemiany kulturowe Błot 
Warciańskich oraz krajobraz kulturowy Doliny Obry. Uczestniczył w ze
spole polsko -  niemieckim organizującym wystawę i publikacje poświę
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cone krajobrazowi kulturowemu Odry, zaangażował się także w proble
matykę muzealnictwa rzecznego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki 
Warty.

Interesuje się od wielu lat rozwojem historycznym miast (urbaniza
cja i architektura), problemami narodowościowymi na pograniczu lu
busko -  brandenburskim . Zaangażował się także w działania na rzecz 
pojednania między Polakami i Niemcami. Był współorganizatorem na
wiązania partnerskich kontaktów między obecnymi i dawnymi miesz
kańcami Gorzowa.

Zajmuje się także heraldyką: jest autorem herbów Santoka, Bogdań- 
ca i Powiatu Słubickiego, zrekonstruował także herb Górzycy i Ośna 
Lubuskiego. Recenzuje przewodniki turystyczne po Gorzowie i okolicy. 
Konsultuje realizowane o mieście filmy. Do wybranych (np. „Warta, bło
ta, młyny”) napisał scenariusze.

Opublikował wiele prac o regionie w postaci książek, kierując ze
społami redakcyjnymi wybranych publikacji a także artykułówjako czło
nek redakcji pism regionalnych i ich stały współpracownik. Znalazł 
w nim region dociekliwego, odkrywczego i niestrudzonego badacza.

Poniżej zarys indeksu ważniejszych publikacji Zdzisława Linkow- 
skiego.

Wykaz ważniejszych publikacji:

1. z Franciszkiem Zierke: Notvy Tomyśl i okolice, Poznań 1967
2. Przyczynek do badań nad gorzowską toponomastyką, Zeszyty Gorzowskie, 

1977.
3. Biblioteki, archiwum, muzea w: Raport o stanie życia naukowego iu woj. 

gorzowskim, Gorzów Wlkp., 1977.
4. hasło: Garczyński Stefan (1690-1755) w: Wielkopolski slozunik biograficzny, 

Warszawa-Poznań 1983.
5. Rozwój przestrzenny Zbąszynia w 750-leciu, w: Szkice zbąszyńskie, Zielona 

Góra 1984.
6. Wiosna, na rumowisku i inne wspomnienia pionierów (wybóri opracozuanie), 

Gorzów Wlkp. 1987.
7. Gorzów zo latach 1945-1992, zu: Wegezueinander, Berlin 1994.
8. Dzieje miasta, zu: Portret miasta, Gorzów 1995.
9. z Wincentym Piworunem, Gorzów Wielkopolski miasto parkózu i ogrodózo, 

Gorzów 1998.
10. Dazunezuidoki Gorzozua (red.), Gorzów 1997.
11. Księga pamiątkozua miasta Gorzozua Wielkopolskiego (redakcja i współau- 

torstwo), Gorzów Wlkp. 2000.
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12. Krajobraz, w: Die Oder als Kulturenschaft (Odra jako krajobraz kulturowy), 
Berlin-Szczecin 2000.

13. J. Kozłowski, Max Bahr, jego juaca obywatelska, (redakcja) Gorzów 2000.

Ponadto autor licznych artykułów w: „Nadodrzu”, Zielona Góra (lata 
70.); „Ziemi Gorzowskiej” (w edycji Gorzowskiego Towarzystwa Kultury, 
RSW „Prasa, Książka, Ruch” i w edycji prywatnej); „Gazecie Nowej” (lata 
90.); miesięczniku „Nad O drą” (lata 90.); „Trakcie” (lata 90.); „Nadwar
ciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” (lata 90.); „Czasie i Prze
strzeni”.


