
 
 
 

 
 

 

XI Konferencja Popularnonaukowa 
„«Odkrywca» na kresach … zachodnich” 

 
Kostrzyn nad Odrą 20 – 22 maja 2016 r. 

  
 
 
 

Organizatorzy XI Konferencji popularnonaukowej: Muzeum Twierdzy Kostrzyn i miesięcznik 
„Odkrywca”, zapraszają Państwa na otwarte prelekcje tegorocznej  konferencji. Zaczynamy                   
w piątek 20 maja o godzinie 16:00 w sali Europejskiego Centrum Spotkań „Kręgielnia” przy ul. 
Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą 
 
Tematy prelekcji i prelegenci: 
16.05  „Prace badawcze miesięcznika „Odkrywca” – mgr Łukasz Orlicki. 
16.30 „Twierdza Kostrzyn 1537-1938 i jej pozostałości” – mgr Marcin Wichrowski. 
17.10 „Nowoczesna przestrzeń muzealna – Muzeum Twierdzy Kostrzyn” – mgr Jerzy Dreger. 
17:30 -17:45 Przerwa  
17.45 „Dwór zakonny templariuszy, joannitów i Krzyżaków w Chwarszczanach”  
               – dr Przemysław Kołosowski. 
18.10 „Archeologia Twierdzy Kostrzyn” – mgr Krzysztof Socha 
18.35 „Ostatnie dni „Twierdzy Kostrzyn” – walki o Stare Miasto w marcu 1945 r.  
             w świetle ostatnich ustaleń” – mgr Marcin Wichrowski 
 
Ilość miejsc na sali ograniczona, tak więc zainteresowanych zapraszamy do ECS od godziny 
15:40 w celu otrzymania identyfikatora. 
 
Marcin Wichrowski – starszy dokumentalista Muzeum Twierdzy Kostrzyn, specjalista                      

w dziedzinie nowożytnej fortyfikacji, autor kilkunastu tekstów poświęconych jej przyczynków, 

tłumacz źródeł i literatury przedmiotu. Od ponad 10 lat zajmuje się dziejami Twierdzy Kostrzyn 

oraz prusko-niemiecką fortyfikacją XIX w. 

 

Jerzy Dreger – specjalista edukacji muzealnej, absolwent historii wojskowości i historii 

nauczycielskiej UAM. W Muzeum Twierdzy Kostrzyn zajmuje się opracowywaniem programów 

edukacyjnych i zajęć dla dzieci i młodzieży. Pracuje nad zagadnieniami wojskowości polskiej              

i powszechnej, zagadnieniami bronioznawczymi, identyfikacją znalezisk. Prywatnie, odtwórca 

barwy i broni II wojny światowej oraz wczesnego średniowiecza. 

 

Krzysztof Socha – archeolog, popularyzator archeologii. Prowadził prace archeologiczne                   

i poszukiwawcze w Górzycy. Odkrywca najstarszego miecza w Polsce. Zajmuje się archeologią 

górzyckiej siedziby biskupów lubuskich. Pracownik Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Badacz Starego 

Miasta i Twierdzy Kostrzyn. Brał udział w ekshumacjach żołnierzy niemieckich i radzieckich               

w Kostrzynie nad Odrą. Autor kilkunastu tekstów poświęconych archeologii, w tym archeologii            

II wojny światowej. 

 

 

 



Przemysław Kołosowski – archeolog architektury, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się 
dziejami zakonów rycerskich, przede wszystkim templariuszy, badaniem siedzib zakonnych, 
grodów, zamków, zabudową dawnych miast, badaniem cmentarzysk. Uczestnik i kierownik wielu 
ekspedycji archeologicznych. Popularyzator wiedzy historycznej i ochrony zabytków, organizator 
imprez edukacyjno-historycznych i turystycznych. W ostatnich latach zaangażowany w działania 
na rzecz ratowania i restauracji kaplicy zakonnej templariuszy i joannitów w Chwarszczanach. 
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu archeologii, historii, 
ochrony zabytków. 
 
Łukasz Orlicki – historyk, publicysta, eksplorator. Od lat kieruje działem badań terenowych                  
i archiwalnych miesięcznika Odkrywca (GEMO). Kierownik, koordynator wielu projektów 
poszukiwawczych i archeologicznych. Autor licznych publikacji i opracowań dotyczących tajemnic 
II wojny światowej. Na swoim koncie ma kilkanaście zidentyfikowanych miejsc upadków 
samolotów, pobojowisk, odkrytych depozytów broni i spenetrowanych, nieznanych podziemi. 
Uczestniczył m.in. w odnalezieniu krypty Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Kwidzynie. Ostatnie, 
zakończone sukcesem, prace doprowadziły do ujawnienia miejsca zbrodni komunistycznej               
w rejonie Starego Grodkowa.   
 

 


