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Na okładce:

To gliniane naczynie

na pewno pomieści

wiele dziecięcych uśmiechów.

fot. Paweł Dobies
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W Kurierze Poznańskim
z  10 listopada 1933 r. wybit−

ny archeolog prof. Józef Ko−Józef Ko−Józef Ko−Józef Ko−Józef Ko−

strzewski strzewski strzewski strzewski strzewski (1885−1969) opub−

likował pierwszą informację

o odkryciu osady obronnej w

Biskupinie, zapowiadając pie−

rwsze badania. Prace wyko−

paliskowe rozpoczęto 23 cze−

rwca następnego roku. Już w

trakcie dwóch pierwszych se−

zonów, w latach 1934−1935,

zespół z Instytutu Prehisto−

rycznego Uniwersytetu Po−

znańskiego pod kierunkiem

prof. J. Kostrzewskiego prze−

badał 2500 m2 osady obron−

nej z przełomu epoki brązu i

wczesnej epoki żelaza (poł.

VIII w. p.n.e.). W dużym sto−

pniu było to zasługą jego zastę−

pcy mgr Zdzisława Rajewskie−

go, znakomitego organizatora

i menadżera, wówczas jedno−

cześnie starszego asystenta prof.

Kostrzewskiego na Uniwersy−

tecie w Poznaniu.

Zdzisław Adam Rajewski

urodził się 22 października

1907 r. w Dubinie nad rzeką

Orlą, małej miejscowości po−

łożonej koło Jurasina, mię−

dzy Rawiczem i Krotoszy−

nem. Nauki pobierał w prus−

kiej szkole powszechnej. Da−

lszą naukę w gimnazjum roz−

począł w 1919 r., już w nie−

podległej Polsce, mając dwa−

naście lat. Początkowo uczę−

szczał do gimnazjum klasycz−

nego w Poznaniu, a następnie

kontynuował naukę w Rawi−

czu. Studia rozpoczyna na

Uniwersytecie Poznańskim,

obierając jako przedmiot głó−

wny prehistorię u prof. Kos−

trzewskiego. Studia kończy

pracą “Pradzieje powiatu ra−
wickiego” i uzyskuje magis−

terium z zakresu prehistorii,

antropologii oraz etnografii.

Po ukończeniu studiów mgr

Rajewski objął stanowisko

asystenta prof. Kostrzewskie−

go, z którym w 1934 r. rozpo−

czął prace w Biskupinie, spra−

wując odpowiedzialne funk−

cje zastępcy kierownika ba−

dań i kierownika Ekspedycji

Wykopaliskowej Uniwersy−

tetu Poznańskiego. Wykopa−

liska w Biskupinie zadecydo−

wały o jego dalszej karierze, a

nazwisko zostało na zawsze

związane z archeologią Bis−

kupina i biskupińskich oko−

lic. Z dnia 15 czerwca 1934 r.

zachował się list, zapowiada−

jący przyjazd archeologów do

Biskupina:

Do W. Pana Szwajcera
w Biskupinie

W związku z wykopalis−
kami prosimy uprzejmie o
przeprowadzenie rozmowy w
tej sprawie z pp. Jerchą, Do−
bersztynem i Faloronem. W
dniach najbliższych otrzyma−
ją zawiadomienie o ochronie
półwyspu (ze wzg. na teren

zabytkowy). Jednocześnie w
środę osobiście zjawimy się
u nich. Prosimy jeszcze załat−
wić dostawę nabiału, jarzyn i
słomy dla ekspedycji.

Mgr Rajewski Zdzisław
St. asystent

Badania wykopaliskowe w

Biskupinie prowadzono z wie−

lkim rozmachem, z wykorzy−

staniem fotografii z balonu i

penetracji podwodnych, pro−

wadzonych przez nurków Ma−

rynarki Wojennej z Gdyni i

nadzorowanych przez Z. Raje−

wskiego. Nawiązano współpra−

cę z badaczami z innych dzie−

dzin: palinologami, zoologa−

mi, ichtiologami, architekta−

mi. Duży udział w powstaniu

sławy Biskupina miało kiero−

wnictwo wykopalisk w oso−

bach prof. J. Kostrzewskiego

i jego dynamicznego zastęp−

cy dr. Z. Rajewskiego, orga−

nizując umiejętnie kampanię

propagandową z szerokim wy−

korzystaniem wszystkich ów−

czesnych mediów, a przede

wszystkim prasy i filmu. Po−

znańska Ilus−
tracja Polska
posiadała po−

czątkowo wy−

łączność na

druk sprawo−

zdań z postę−

pu prac wyko−

paliskowych.

Polska Agen−

cja Telegrafi−

czna (PAT)

informuje na

bieżąco o ba−

daniach i cie−

kawych od−

kryciach. Pa−
łuczanin w

Żninie, wyda−

wany i reda−

gowany przez Alfreda Ksyc−

kiego przedstawia interesują−

ce reportaże. Krakowski Ku−
rier Literacko − Naukowy
dodatek do Ilustrowanego
Kuriera Codziennego zamie−

szcza już w październiku 1934

r. artykuł Z. Rajewskiego o

wykopaliskach. Kurier Po−
znański drukuje informacje o

znaleziskach w osobnych ru−

brykach "Tu Biskupin". Ścią−

gają rzesze turystów. Przyby−

wają dostojnicy państwa i

Książęta Kościoła katolickie−

go, oprowadzani przez Zdzis−

ława Rajewskiego. Byli wśród

nich i Prezydent Rzeczpos−

politej prof. Ignacy Mościc−Ignacy Mościc−Ignacy Mościc−Ignacy Mościc−Ignacy Mościc−

kikikikiki, prymas Polski kardynał

August Hlond August Hlond August Hlond August Hlond August Hlond i metropolita

krakowski arcybiskup AdamAdamAdamAdamAdam

SapiehaSapiehaSapiehaSapiehaSapieha, a także druga osoba

w państwie Edward Rydz−Edward Rydz−Edward Rydz−Edward Rydz−Edward Rydz−

ŚmigłyŚmigłyŚmigłyŚmigłyŚmigły. Biskupin zachwycał

odkrytymi konstrukcjami

drewnianymi, znakomicie za−

chowanymi do naszych cza−

sów.

Po wojnie J. Kostrzewski

i Z. Rajewski wznowili bada−

nia. Kieruje nimi teraz dr Z.

Rajewski, wicedyrektor Ins−

tytutu Badań Starożytności

Słowiańskich Uniwersytetu

Poznańskiego. Z dniem 1 lip−

ca 1949 r. Z. Rajewski obej−

muje stanowisko dyrektora

Państwowego Muzeum Ar−

cheologicznego w Warszawie.

Nieprzeciętny talent organi−

zacyjny nowego dyrektora

okazuje się bardzo przydatny.

W 1950 r. zakłada on istnieją−

ce do dzisiaj Muzeum w Bis−

kupinie, którego zostaje

pierwszym kierownikiem.

Zgodnie z programem stu−

diów, w latach 1951−56, orga−

nizowane są w Biskupinie Ar−

cheologiczne Obozy Szkole−

niowe, których pierwszym

kierownikiem jest doktor, a

od 1955 r. profesor nadzwy−

czajny Zdzisław Adam Raje−

wski. Była to przede wszyst−

kim praktyczna nauka rzemio−

sła archeologicznego i no−

wych metod w archeologii,

w tym archeologii ekspery−

mentalnej, m.in. dawnego ga−

rncarstwa, pędzenia smoły i

dziegciu, czy wędzenia ryb

techniką wczesnośredniowie−

czną. W latach powojennych

Muzeum w Biskupinie i pro−

wadzone tu przez dr. Rajews−

kiego wykopaliska oddały

wielkie, pozytywne usługi

polskiej archeologii, stając się

znakomitą szkołą archeolo−

gii polowej i wdrażając stude−

ntów archeologii w nowocze−

sne metody badań, także la−

boratoryjnych.

Malowniczą postać profe−

sora Rajewskiego uwiecznił

swoim znakomitym piórem

zaprzyjaźniony z nim pisarz i

eseista Paweł Jasienica (1909−
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