
   
 

   
 

Czy górnik może zostać odkrywcą? 

 

    Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądało życie 100 tysięcy lat temu? Co się wtedy działo 

na terenach, które obecnie zamieszkujemy? Być może wędrowały po nich dzikie zwierzęta,  

a tropem ich śladów możemy podążać właśnie teraz, w tej historii.  

Słychać tupot wielkich stóp... 

Lodowce pokrywały Europę przez około 2 miliony lat. Około 100 tysięcy lat temu lodowiec 

wycofał się z Wielkopolski aż za Morze Bałtyckie. W tym czasie ogromne zwierzęta zaczęły 

wędrówkę po naszym województwie wzdłuż i wszerz. Nie posiadały futra, mimo, że 

pochodziły z epoki lodowcowej. Ślady wielkich stóp dotarły także do naszych obszarów - 

 w okolice Konina. Był to wyjątkowy okaz, gigant. 

Tajemnicze znalezisko. 

To był dzień jak każdy inny - 24 lutego 1984r. Pracownicy kopalni odkrywki Jóźwin nie 

spodziewali się niczego nadzwyczajnego w końcu to normalny dzień ich pracy. Lecz nagle... 

szum, hałas, zamieszanie. Krzyki i wrzaski, żeby koparka SchRs 800 została wyłączona. 

Niecodzienne znalezisko. Żubr? Mamut? A może dinozaur? Początkowo nikt nie wiedział kto 

był właścicielem kości o tak pokaźnych rozmiarach. To sensacyjne odkrycie naukowe 

zamieniło górników w spektakularnych odkrywców. Podczas wydobywania węgla spotykali 

oni już różne szkielety ukryte pod ziemią, lecz nigdy o takim rozmiarze. Rozbudziło to 

zainteresowanie prasy okolicznej i nie tylko. Wieść obiegła całą Polskę! 

Akcja – Reakcja! 

Zamiar był prosty – jak najszybsze wydobycie kości. Głębokość 13 metrów. Na miejscu w 

bardzo szybkim czasie pojawili się archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Koninie. Widok tak 

potężnych kości wzbudzał domysły o istnym potworze. Tajemniczy właściciel kości zajmował 

kilka metrów. Szkielet był w pionowej pozycji, jakby próbował się wspinać. Archeolodzy 

stopniowo odgrzebywali wielkie kości. Ciekawość wygrywała z mroźnymi warunkami na 

zewnątrz. Do tej pory nikt nie słyszał o słoniu leśnym. 

Co dziś wiemy o słoniu leśnym... 

Słonie leśne zniknęły z powierzchni ziemi ponad 30 tysięcy lat temu. Jedne z ostatnich 

przedstawicieli tego gatunku zamieszkiwały Półwysep Iberyjski. Na greckiej wyspie Tilos 

słonie leśne wyginęły około 2 tysięcy lat temu. Te dane nadal brzmią bardzo odlegle. Widząc 

współcześnie słonia w zoo, trudno sobie wyobrazić zwierzę prawie dwa razy większe. Ich 

proste ciosy dochodziły do prawie 4 metrów długości. Skóra była mocno pomarszczona, 

pokryta rzadkimi, sztywnymi włosami.  

Kim jest Gosław... 

Tajemnicze stworzenie, którym okazał się słoń leśny wzbudziło wiele sensacji. Słoń z 

odkrywki Jóźwin okazał się najlepiej zachowanym i jednym z najbardziej kompletnych 

szkieletów w Europie. Jest to także niesamowity okaz. Największy z dotychczas 



   
 

   
 

odnalezionych. Zwierzę mierzyło 4,05 metra. Obecnie możemy podziwiać go w całości.  

W Muzeum Okręgowym w Koninie znajduje się model w skali 1:1. Dzięki przeprowadzonym 

badaniom można było przedstawić prawdopodobny wygląd zwierzęcia. Odwiedzając wystawę 

powinniśmy zwracać się do niego po imieniu. Słoń otrzymał imię Gosław i ma wielu fanów, 

którzy chętnie zagłębiają się w jego historię.  

Tropem słonia leśnego.  

Historia słonia leśnego urzeka na tyle mocno, że wiele osób chce wiedzieć o nim jak najwięcej. 

W 2018 roku powstał ,,Czarny szlak rowerowy słonia leśnego”. Podczas jego otwarcia odbył 

się rajd rowerowy, w którym wzięło udział ponad 100 osób. Ta ścieżka turystyczna łączy 

Konin z Ślesinem i Kleczewem. Finał szlaku odbył się na Kleczewskiej Malcie. Jest to miejsce 

nieprzypadkowe. To właśnie tam odnaleziono fragmenty szkieletu słonia.  

Co dziś wiemy o górniku - odkrywcy... 

Od lat krążyło gdzieś zdjęcie mężczyzny, trzymającego kość. Nikt jednak nie wiedział kim on 

jest. Postanowiono rozpocząć poszukiwania. Po wielu artykułach można mówić o sukcesie. 

Tajemniczy mężczyzna to 71- letni emerytowany górnik. Pan Józef chętnie podzielił się 

wspomnieniami na temat pamiętnego dnia. Jego historia udowadnia, że jeden dzień, jedno 

znalezisko może zmienić świat.  

 



   
 

   
 

                                                                                        

Zdjęcia przedstawiające górnika w dniu wykopaliska i obecnie pobrano z artykułu: 

https://wiadomosci.onet.pl/poznan/niezwykle-zdjecie-gornika-z-ogromna-koscia-slonia-

lesnego-po-latach-odnaleziono-jego/rlfp64c 

https://wiadomosci.onet.pl/poznan/niezwykle-zdjecie-gornika-z-ogromna-koscia-slonia-lesnego-po-latach-odnaleziono-jego/rlfp64c
https://wiadomosci.onet.pl/poznan/niezwykle-zdjecie-gornika-z-ogromna-koscia-slonia-lesnego-po-latach-odnaleziono-jego/rlfp64c


   
 

   
 

 

 

Archiwum prywatne, zdjęcia wystawy kości słonia leśnego Muzeum Okręgowym w Koninie 



   
 

   
 

 

 

Model słonia leśnego 1:1, Muzeum Okręgowe w Koninie źródło: http://muzeum.com.pl/slon-lesny/  

http://muzeum.com.pl/slon-lesny/


   
 

   
 

 

 

Archiwum prywatne, tablica oraz głaz na Malcie Bis upamiętniające znalezienie szkieletu 

Źródła: 



   
 

   
 

https://wiadomosci.onet.pl/poznan/niezwykle-zdjecie-gornika-z-ogromna-koscia-slonia-

lesnego-po-latach-odnaleziono-jego/rlfp64c 

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/93214/tysiac_lat_temu_w_bilczewie 

https://gloskoninski.pl/slon-lesny/ 

https://konindzieciom.pl/relacje/slon 

Opracowała: Weronika Dranikowska 

 

https://wiadomosci.onet.pl/poznan/niezwykle-zdjecie-gornika-z-ogromna-koscia-slonia-lesnego-po-latach-odnaleziono-jego/rlfp64c
https://wiadomosci.onet.pl/poznan/niezwykle-zdjecie-gornika-z-ogromna-koscia-slonia-lesnego-po-latach-odnaleziono-jego/rlfp64c
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/93214/tysiac_lat_temu_w_bilczewie
https://gloskoninski.pl/slon-lesny/
https://konindzieciom.pl/relacje/slon

