
1970), opisując podróż bisku−

pińskim powozem. Tak w

Słowiańskim rodowodzie, je−

dnym z jego bestsellerów,

czytamy:

Woźnica − prof. dr Zdzi−
sław Rajewski, dyrektor Pa−
ństwowego Muzeum Arche−
ologicznego w Warszawie,
uczony mąż o sarmackim
temperamencie, krotochwilo−
wym animuszu i głosie Aja−
sa Telemońskiego − śmignął
batem, usiłując trafić w po−
wietrzu dokuczliwego owa−
da, i skierował w prawo.
Zgrabna kobyłka lekko wzię−
ła przydrożny rów. Dwukół−
ka zaczęła się kołysać po
nierównościach ugoru.

U stóp wzgórza, pod słu−
pkiem, profesor zatrzymuje
konia i wysiada.

− Musieli utrącić ... − narze−
ka i po gospodarsku podnosi
z ziemi drewnianą tabliczkę z
napisem: “Teren zabytkowy,
pobieranie piasku wzbronio−
ne”. − Zabierzemy ze sobą. Po
południu przyślę kogoś z mło−
tkiem i gwoździem.

Na szczycie wzniesienia
silny podmuch łagodzi nie−
znośny ciężar sierpniowego
skwaru. Bąków tutaj nie ma,
więc gniada stoi spokojnie,
żując wędzidło.

− No obejrz sobie okolicę.
Stąd widać najlepiej. Zaraz
pojedziemy na dalsze stano−
wiska. Wraz z dymem papie−
rosa Rajewski wysapuje upał.

W uznaniu dorobku nauko−

wego Z. Rajewski w 1971 r.

otrzymuje tytuł profesora zwy−

czajnego. Pod kierunkiem prof.

Rajewskiego wykopaliska by−

ły kontynuowane po zakończe−

niu wojny i także w latach

sześćdziesiątych, a opracowa−

nia i studia do jego nagłej śmie−

rci w dniu 2 czerwca 1974 r.

Profesor Z. Rajewski

uczynił obok prof. J. Kos−

trzewskiego najwięcej dla ar−

cheologii Biskupina. Dzięki

umiejętności propagowania do−

konywanych odkryć w społe−

czeństwie i wśród władz państ−

wowych osada obronna kultu−

ry łużyckiej w Biskupinie sta−

ła się symbolem dokonań ar−

cheologii polskiej i jako je−

dyne wykopalisko weszła

trwale do polskiej kultury na−

rodowej XX wieku.
DANUTA PIOTROWSKADANUTA PIOTROWSKADANUTA PIOTROWSKADANUTA PIOTROWSKADANUTA PIOTROWSKA

SukcesySukcesySukcesySukcesySukcesy
w produkcji ceramikiw produkcji ceramikiw produkcji ceramikiw produkcji ceramikiw produkcji ceramiki
Przygotowanie naczyń,

używanych na Festynie przez

zielarkę i dziegciarzy wyma−
gało dużo pracy i jest sukce−

sem pani Adrianny WituckiejAdrianny WituckiejAdrianny WituckiejAdrianny WituckiejAdrianny Wituckiej

− artysty plastyka i ceramika.
Specyfika naczyń do pę−

dzenia dziegciu polega na

tym, że muszą one wytrzy−

mywać duże różnice tempe−
ratur od 50 do 750 stopni.

Małe dolne naczynie jest bo−

wiem wkopane w mokrą, zi−
mną ziemię, natomiast umie−

szczone w większym, mnie−

jsze naczynie jest wystawio−

ne na bezpośrednie działanie
płomieni i bardzo wysokie

temperatury. Zwykłe naczy−

nia gliniane, wykonane z gli−
ny i piasku nie wytrzymują

temperatur i pękają po każ−

dym pędzeniu dziegciu.

Dwa lata temu, po ponad
roku klęsk, pani Adrianna

Witucka opracowała techno−

logię wykonywania naczyń,
które mogą służyć do wielo−

krotnego użycia.  Korzysta−

ła z odkryć archeologicznych

i badań, z których wiadomo,
że do produkcji ceramiki

używano także szczątków or−

ganicznych oraz domieszek
kamienia. Artystka  podpa−

truje również pierwotne spo−

soby lepienia ceramiki, sto−

sowane przez Berberów i Be−

duinów (do dziś na pusty−
niach Afryki używa się tzw.

pieców jamowych) i metody

stosowane na Bliskim

Wschodzie. Współcześni
twórcy zapomnieli o korze−

niach, stąd dzisiejsza cerami−

ka nie wytrzymuje np. goto−
wania na otwartym ogniu, czy

też działania wody i zwycza−

jnie pęka lub przecieka. Ty−

mczasem wykonany przez pa−

KonkursKonkursKonkursKonkursKonkurs
tkaniatkaniatkaniatkaniatkania

na bardkuna bardkuna bardkuna bardkuna bardku
Dziś w grodzie odbędzie

się konkurs tkania paska na

bardku (minikrosienku). Pani

Anna Grossman zaprasza do

udziału w konkursie wszyst−
kich, bez względu na wiek i

płeć. Uczestnicy otrzymają na−

wleczone kolorowe niteczki i
po prezentacji metody spróbu−

ją same utkać pasek. Wygra

ten, kto utka najdłuższy i naj−

piękniejszy paseczek.
PAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYT

nią Witucką garnek, używa−
ny jest na festynie przez zie−

larkę już od niedzieli, i od−

pukać − jeszcze nie pękł.

W przyszłym roku na wa−
rsztatach ceramiki prahisto−

rycznej w Biskupinie podję−

ta zostanie próba wykonania
okaryn i fletów cerami−

cznych.
PAULINAPAULINAPAULINAPAULINAPAULINA
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Dłubane z drewnaDłubane z drewnaDłubane z drewnaDłubane z drewnaDłubane z drewna

Egzotyczne Egzotyczne Egzotyczne Egzotyczne Egzotyczne naczynianaczynianaczynianaczynianaczynia
Niepowtarzalną okazję zobaczenia mahoniowej miskiNiepowtarzalną okazję zobaczenia mahoniowej miskiNiepowtarzalną okazję zobaczenia mahoniowej miskiNiepowtarzalną okazję zobaczenia mahoniowej miskiNiepowtarzalną okazję zobaczenia mahoniowej miski
mają turyści przy stoisku snycerskim.mają turyści przy stoisku snycerskim.mają turyści przy stoisku snycerskim.mają turyści przy stoisku snycerskim.mają turyści przy stoisku snycerskim.

Można tu zobaczyć, jak

wykonuje się drewniane łyż−
ki i zabawki. Nasi przodko−

wie obrabiali drewno używa−

jąc krzemienia. Dzisiaj pan

Andrzej Misiewicz Andrzej Misiewicz Andrzej Misiewicz Andrzej Misiewicz Andrzej Misiewicz używa

dłut, papieru ściernego i no−

ży. Te narzędzia pozwalają na

szybsze wykonywanie przed−
miotów. Surowce, których

używają snycerze, to najczęś−

ciej drewno osikowe i lipo−

we. Ewentualnie naczynia
wykonuje się z drewna topo−

lowego. Takie gatunki drew−

na są miękkie i łatwo się je
obrabia. Młodzież z Liceum

WarsztatyWarsztatyWarsztatyWarsztatyWarsztaty
tanecznetanecznetanecznetanecznetaneczne

Wczoraj odbyły się w
grodzie biskupińskim ostat−

nie warsztaty dla zwiedzają−

cych, prowadzone przez ze−

spół Comhlan. Chętnych do
nauki tańca było tak dużo, że

trzeba było ograniczyć ich

liczbę. Dzieci podeszły do
nauki szkockiego tańca tzw.

Heel−Toe Polka z wielkim

zaangażowaniem. A trzy

dziewczynki postanowiły
udowodnić, że one również

potrafią tańczyć niegorzej od

członków zespołu i zapreze−
ntowały własny układ tane−

czny.
PAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYT

Praca snycerki wymaga dużego supienia            fot. Paweł DobiesPraca snycerki wymaga dużego supienia            fot. Paweł DobiesPraca snycerki wymaga dużego supienia            fot. Paweł DobiesPraca snycerki wymaga dużego supienia            fot. Paweł DobiesPraca snycerki wymaga dużego supienia            fot. Paweł Dobies

Sztuk Plastycznych w Su−

praślu doskonale i zwinnie
wykonuje drewniane łyżki i

miski. Niewątpliwą atrakcją

dla zwiedzających będą ma−

czugi. Duże, z ostrymi kol−
cami wyglądają  groźnie.

BARBARA WAGNERBARBARA WAGNERBARBARA WAGNERBARBARA WAGNERBARBARA WAGNER

Dziś sklejanieDziś sklejanieDziś sklejanieDziś sklejanieDziś sklejanie
Codziennie na stanowisku ceramiki w muzeum (nr 27) PiotrPiotrPiotrPiotrPiotr

Wittenberg Wittenberg Wittenberg Wittenberg Wittenberg z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

prowadzi konkursy. Zmieniają się tylko konkurencje. Dzisiejszy dotyczy

sklejania i malowania ceramiki.                                     ALICJA DUŻYK                                   ALICJA DUŻYK                                   ALICJA DUŻYK                                   ALICJA DUŻYK                                   ALICJA DUŻYK

Papier codzienniePapier codzienniePapier codzienniePapier codzienniePapier codziennie
Stałe pokazy przygotowania papieru czerpanego i zdobienia papieru

starymi metodami introligatorskimi odbywają się codziennie w godzinach

11.30, 14.00, 16.00.
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