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Tadeusz Sczurek – archeolog i numizmatyk

Tadeusz Szczurek – archeolog i numizmatyk związany z Gorzowem. 
Urodził się 17 września 1944 roku w Nadwórnej w województwie stanisła-
wowskim jako syn Szczepana i Antoniny z domu Altamer.

Powojenne losy rodziny Szczurków typowe były dla wielu innych 
rodzin kresowych. Musieli opuścić swe rodzinne strony i szukać nowego 
miejsca do życia na tzw. ziemiach odzyskanych przez Polskę. Los skierował 
ich na Dolny Śląsk, gdzie dziś mieszka już czwarte pokolenie tej rodziny. 
Osiedli pod Ząbkowicami Śląskimi. Ta-
deusz w Liceum Ogólnokształcącym w 
Ząbkowicach zdał w roku 1962 maturę i 
w tym samym roku podjął studia na Uni-
wersytecie Wrocławskim, gdzie studiował 
archeologię Polski i powszechną.

Skończył studia uniwersyteckie w roku 
1967 i wkrótce potem prowadził swe pierw-
sze samodzielne badania archeologiczne na 
osadzie i grodzisku w Myśliborzycach po-
wiat Brzeg.

Pod koniec studiów ożenił się z Elż-
bietą z domu Kozłowską. Z tego związku 
urodziło się dwoje dzieci: syn Przemysław 
(doktor nauk humanistycznych) i córka Agata (doktor nauk medycznych). 
Żona Elżbieta jako stypendystka podjęła pracę w Bielawie – Dzierżoniowie, 
potem w Gorzowie, gdzie z Tadeuszem osiadają w roku 1968. Od tego czasu 
na stałe związali się z tym miastem. Tadeusz Szczurek przez dwa lata pra-
cował na stanowisku kierownika Powiatowego Domu Kultury w Strzelcach 
Krajeńskich, gdzie zaangażował się również jako archeolog w krótkotrwałe 
badania ratownicze. W roku 1970 zabezpieczył swój pierwszy skarb monet 
z XVIII wieku w Buszowie pow. Strzelce Kraj. 

1 maja 1971 roku podjął pracę w muzeum w Gorzowie, gdzie pracuje 
do dziś (obecnie Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta).

Do ważniejszych osiągnięć zawodowych w dziedzinie muzealnictwa 
zaliczyć należy organizację w roku 1977 Muzeum Grodu Santok w Santoku 
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(oddział Muzeum Lubuskiego w Gorzowie) a także organizację Gabinetu 
Numizmatycznego – działu Muzeum Lubuskiego, w którym znajdują się 
liczne skarby i znaleziska monet, zgromadzone z jego inicjatywy.

W gorzowskim muzeum prowadził samodzielnie między innymi na-
stępujące prace terenowe (wyniki w większości z nich zarejestrowane są w 
Informatorze Archeologicznym):
- archeologiczne badania powierzchniowe w Kłodawie i płn. rejonie 

Gorzowa Wlkp., (m. in. stanowiska przetwórcze krzemienia przed pro-
gramem AZP),

- stacjonarne badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gorzowie 
Wlkp. (stan. 10),

- badania ratowniczo-interwencyjne (m. in. osada kultury amfor ku-
listych w Wojcieszycach, cmentarzysko wczesnośredniowieczne w 
Gorzowie Wlkp., chyża w Gorzowie Wlkp., cmentarzyska ciałopalne 
kultury łużyckiej w Górzycy, Gorzowie Wlkp., Jeninie, Rzepinie, Pi-
skorznie),

- od 1981 r. do chwili obecnej kierował pracami na wielu obszarach w 
ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski – ostatnie w 2001 r. (zlecenia 
i środki WKZ), 

- zabezpieczał skarby monet w następujących miejscowościach: Buszów 
(XVIII w.), Kłodawa (XVII w.), Wojcieszyce (XIII w.), Strzelce Kraj. (XV 
w.), Międzychód (XVII w.), Gralewo k. Międzychodu (XV w.), Świebo-
dzin (XIX w.), Kunowice (XV w.), Rów (XVI w.), Wawrów (XVIII w.), 
Sieniawa (XVII w.), Skąpe (XVII w.).
W roku 2003 obronił w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Aka-

demii Nauk w Warszawie pracę doktorską pt.: Obrót pieniężny w Nowej 
Marchii w okresie askańskim (ok. 1250-1319). Promotorem pracy był prof. 
dr hab. Stanisław Suchodolski.

Tadeusz Szczurek jest członkiem Komisji Numizmatycznej Komitetu 
Nauk Historycznych PAN w Warszawie oraz członkiem Międzymuzealnego 
Kolegium Numizmatycznego. Z racji posiadanej wiedzy angażowany jest 
często jako ekspert w dziedzinie numizmatyki. 
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