
Na wysta-
wie - z uwagi na 
ogrom archeolo-
gicznego mate-
riału ceramiczne-
go - prezentowa-
na jest ceramika 
o funkcjach użyt-
kowych. Wśród 
zgromadzonych 
eksponatów znaj-
dują się naczynia 
kuchenne, które 
wykorzystywa-
no do gotowania 
w nich potraw, stołowe - do spożywania posił-
ków, a także duże naczynia, które służyły do 
przechowywania żywności. Prezentowane za-
bytki wytwarzano na ziemiach polskich od 
około 10 tysięcy lat temu po czasy współcze-
sne. Na wystawie nie brakuje również infor-
macji i fotografii obrazujących, w jakim sta-
nie naczynia ceramiczne są najczęściej przez 
archeologów znajdowane i na czym polega ich 
konserwacja. 

Wystawa jest przystosowana zarówno dla 
dorosłych zwiedzających, jak i dzieci. Tek-
sty dla najmłodszych oznaczone są rysunkiem 
jelonka związanego z logo muzeum. Można 
również dotknąć specjalnie przygotowanych 
rekonstrukcji naczyń, żeby poczuć ich faktu-
rę i ornament.

Kuratorem wystawy jest Joanna Witulska 
z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. 
Zgromadzone zabytki pochodzą ze zbiorów wro-
cławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Et-
nologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Ar-
cheologicznego w Gdańsku, Muzeum Archeolo-
gicznego w Krakowie, Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu, Muzeum Archeologiczno-Hi-
storycznego w Elblągu, Muzeum Etnograficzne-
go w Toruniu, Muzeum Miejskiego we Wrocła-
wiu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy i Muzeum Ar-
cheologicznego w Biskupinie. Towarzyszący wy-
stawie film Technika garncarska pochodzi ze 
zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie. 

Wystawa będzie czynna do marca 2020 roku.
ArkAdiusz MAJszAk

W pawilonie muzealnym

Zabytki ceramiczne
Ponad 300 naczyń ceramicznych powstałych w epoce kamienia, brązu, 
średniowieczu, a także współczesne naczynia ludowe zgromadzono w pa-
wilonie muzealnym na wystawie poświęconej wytwórczości garncarskiej 
w Polsce „Anatomia naczynia. Archeologia i technologia“.

Walenty szwajcer urodził się 7 lutego 1907 r.
w Piastowicach, pow. wągrowiecki. Był naj-
młodszy z jedenaściorga rodzeństwa.

Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął 
naukę w Państwowym Seminarium Nauczy-
cielskim w Wągrowcu. Tu w 1928 r. otrzymał 
świadectwo dojrzałości. Pracował jako nauczy-
ciel w wiejskich szkołach powiatu żnińskiego. 
Od 1931 r. był członkiem Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. We wrześniu 1932 r. rozpoczął 
pracę w szkole w Biskupinie. Stałym nauczy-
cielem publicznych szkół powszechnych zo-
stał mianowany 26 czerwca 1935 r., a przysięgę 
służbową złożył 3 lutego 1937 r.

Zainteresowany regionem, jesienią 1932 r. 
odwiedził półwysep Jeziora Biskupińskiego, 

zwany przez miejscowych grodzi-
cha. Zauważył tu „zatopione kro-
kwie domów“. Po wielu próbach 
zainteresowania różnych władz tą 
osobliwością, skierował wiosną 
list do prof. J. Kostrzewskiego. Przybywszy do 
Biskupina jesienią 1933 roku uczony stwierdził, 
iż jest to „osada nawodna pochodząca z wcze-
snej epoki żelaznej“. Doceniając wagę odkrycia 
zdecydował o podjęciu badań w czerwcu 1934 r.

W. Szwajcer był związany z Ekspedycją Wy-
kopaliskową od początku; wspierał żywo jej dzia-
łania. W uznaniu zasług dla odkrycia i prowadzo-
nych prac, został odznaczony 11 listopada 1936 r. 
Złotym Krzyżem Zasługi nadanym mu przez 
prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta R.P.

W czasie okupacji unik-
nął przesiedlenia do Gene-
ralnego Gubernatorstwa. 
Pozostał w regionie ima-
jąc się różnych prac. Po 
wyzwoleniu powrócił do 
Biskupina i objął posadę 
stałego nauczyciela; peł-
nił również obowiązki kie-
rownika szkoły i był sołty-
sem wsi.

Po przejściu na eme-
ryturę w sierpniu 1973 r., 
brał udział w popularyzacji ar-

cheologii, udzielał wywiadów prasie, radiu i tele-
wizji. Opromieniony sławą odkrywcy prehisto-
rycznej osady obronnej był żywą legendą wyko-
palisk biskupińskich. Za swą działalność otrzy-
mał Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orde-
ru Odrodzenia Polski.

Zmarł 2 czerwca 1994 r. w Biskupinie. Zo-
stał pochowany na przykościelnym cmentarzu 
w pobliskiej Wenecji.

dAnutA PiotroWskA
st. kustosz w PMA w Warszawie 

Badacze Biskupina

Walenty Szwajcer
W tym roku przedstawiamy sylwetki uczestników badań pradziejo-
wej osady obronnej na półwyspie Jeziora Biskupińskiego i innych 
osób związanych z Biskupinem, w tym odkrywcy, w opracowaniu 
przygotowanym wyjątkowo dla Czytelników „Gazety Biskupińskiej”.

Wystawa czynna jest codziennie w pawilonie muzealnym fot. Arkadiusz Majszak

 konrad Abramczuk jest absolwentem stu-
diów licencjackich i magisterskich na kierun-
ku archeologia oraz licencjackich na kierunku 
Filologia orientalna - Japonistyka (UJ), stu-
dentem studiów kwalifikacyjnych z Optome-
trii (UŚ), członkiem zwyczajnym Polskiego 
Towarzystwa Optometrii i Optyki. Arche-
ologia Japonii nie jest mu obca, bo jego prace 
dyplomowe związane były z tym właśnie te-
matem i prowadził zajęcia z podstaw archeolo-
gii Japonii na studiach magisterskich. Obec-
nie zajmuje się procesem rytualnego wyrywa-
nia zębów w okresie Jomon (neolit) na tere-
nie Japonii.

Słuchacze wykładu mgra Abramczuka na 
biskupińskim festynie będą mogli zatem po-
znać podstawy japońskiej archeologii. Prele-
gent szczególnie skupi się na skutkach napły-
wu imigrantów (różniących się fizycznie i kul-
turowo), wywołanego zmianami klimatyczny-
mi w okresie Yayoi (ok. 300 p.n.e. - 300 n.e.), 
omówi kronikę Trzech Królestw i przedstawi 
problematykę chińskich przekazów oraz m.in. 
zakreśli teorie lokalizacji państwa Yamatai, wo-
kół którego po dziś dzień toczą się wśród bada-
czy spory na temat jego położenia.

MACieJ tyrAkoWski

Tajemnice japońskiej archeologii

Mityczne 
państwo 
Yamatai

dziś o 14.00 na scenie doktorant 
w instytucie archeologii uniwersy-
tetu Jagiellońskiego opowie m.in. 
o zmianach kulturowych w okre-
sie yayoi.

Walenty Szwajcer. Biskupin 1936 r. 
                    fot. ze zbiorów PMA


