
dni później w  "Ilustrowanym
Kurierze Poznańskim” ukazuje
się obszerna informacja pióra
profesora Kostrzewskiego o
archeologicznym odkryciu w
Biskupinie, które może mieć
niebagatelne znaczenie dla pol−
skiej nauki o pradziejach. Rusza
cała machina przygotowań do
badań wykopaliskowych − i w
czerwcu roku 1934 nieliczna
ekspedycja z Uniwersytetu Po−
znań−skiego, pod wodzą magis−
tra Zdzisława Rajewskiego asy−
stenta J. Kostrzewskiego, dra−
biniastym wozem zajeżdża na
podwórze szkoły w Biskupinie
− ale to już jest dalsza historia.

Sukces ma zwykle wielu
ojców. Gdy Walenty Szwajcer
stał się opromienionym sławą
odkrywcą grodu kultury łużyc−
kiej w Biskupinie, niektórzy
zaczęli zgłaszać pretensje do
swego pierwszeństwa, zapomi−

Gazeta BiskupińskaGazeta BiskupińskaGazeta BiskupińskaGazeta BiskupińskaGazeta Biskupińska, Adres redakcji: Biskupin, półwysep, tel.  (052) 302−54−69;  Wydawca: Wydawnictwo Dominika Księskiego
"Wulkan", Pałuki, pismo lokalne,  Żnin, pl. Wolności 7;  Redaktor naczelny:  Dominik Księski − Milczący GłazMilczący GłazMilczący GłazMilczący GłazMilczący Głaz; Anioł Stróż:
Roksana Chowaniec − Czarna RóżaCzarna RóżaCzarna RóżaCzarna RóżaCzarna Róża. Reporterzy: Sara Matuszewska − Pogodna WiewiórkaPogodna WiewiórkaPogodna WiewiórkaPogodna WiewiórkaPogodna Wiewiórka, Agnieszka Chęś − Biała TurniaBiała TurniaBiała TurniaBiała TurniaBiała Turnia, Ala
Dużyk − Wierna RzekaWierna RzekaWierna RzekaWierna RzekaWierna Rzeka, Maciej Urbanowski − Błyszczące CzołoBłyszczące CzołoBłyszczące CzołoBłyszczące CzołoBłyszczące Czoło, Jacek Mielcarzewicz − Bystre OkoBystre OkoBystre OkoBystre OkoBystre Oko. Skład i łamanie: Ewa
Pawlicka − Cichy PotokCichy PotokCichy PotokCichy PotokCichy Potok; Korekta: Zbigniew Meller − Szalony OrzełSzalony OrzełSzalony OrzełSzalony OrzełSzalony Orzeł. Opracowanie graficzne: Leszek Malak − Pewna RękaPewna RękaPewna RękaPewna RękaPewna Ręka.

W roku 1932 młody nauczyciel WW roku 1932 młody nauczyciel WW roku 1932 młody nauczyciel WW roku 1932 młody nauczyciel WW roku 1932 młody nauczyciel Walenty Schweitzer (później pisał się Szwajcer)alenty Schweitzer (później pisał się Szwajcer)alenty Schweitzer (później pisał się Szwajcer)alenty Schweitzer (później pisał się Szwajcer)alenty Schweitzer (później pisał się Szwajcer)
skierowany został do pracy w szkole w Biskupinie, niewielkiej, sennej wsi rozłożonejskierowany został do pracy w szkole w Biskupinie, niewielkiej, sennej wsi rozłożonejskierowany został do pracy w szkole w Biskupinie, niewielkiej, sennej wsi rozłożonejskierowany został do pracy w szkole w Biskupinie, niewielkiej, sennej wsi rozłożonejskierowany został do pracy w szkole w Biskupinie, niewielkiej, sennej wsi rozłożonej
na południowym brzegu biskupińskiego jeziora, wtedy jeszcze pozbawionego bujnejna południowym brzegu biskupińskiego jeziora, wtedy jeszcze pozbawionego bujnejna południowym brzegu biskupińskiego jeziora, wtedy jeszcze pozbawionego bujnejna południowym brzegu biskupińskiego jeziora, wtedy jeszcze pozbawionego bujnejna południowym brzegu biskupińskiego jeziora, wtedy jeszcze pozbawionego bujnej
roślinności i jak bezrzęse oko usadowionego w pofałdowanym, pałuckim krajobrazie.roślinności i jak bezrzęse oko usadowionego w pofałdowanym, pałuckim krajobrazie.roślinności i jak bezrzęse oko usadowionego w pofałdowanym, pałuckim krajobrazie.roślinności i jak bezrzęse oko usadowionego w pofałdowanym, pałuckim krajobrazie.roślinności i jak bezrzęse oko usadowionego w pofałdowanym, pałuckim krajobrazie.

Szwajcer z zaniepokojeniem
rozglądał się po osadzie, gdzie
diabeł mówi dobranoc i już
przemyśliwał nad sposobami
kontynuowania swej kariery w
mieście, które z urozmaico−
nym życiem towarzyskim bar−
dziej pasowało do jego fanta−
zyjnej osobowości. Nowy bel−
fer, aby nie umrzeć z nudów
zaczął zbierać dane o historii
regionu i organizować wycie−
czki z uczniami w teren.

 Po niedawnej regulacji rze−
czki Gąsawki poziom wody w
okolicznych jeziorach znaczą−
co opadł, odsłaniając gdzienie−
gdzie zamulone dotychczas
płachcie ziemi. Półwysep bis−
kupiński był wówczas własnoś−
cią kilku gospodarzy, z któ−
rych jeden kopał tam torf,
nieświadomie niszcząc świet−
nie zachowane, dziwne belki,
zaś przedmioty z brązu − po
oczyszczeniu sprawiające wra−
żenie wykonanych ze złota −
usiłował spieniężyć mając nad−
zieję na sowitą zapłatę. Ucznio−
wie donosili Szwajcerowi, że
blisko półwyspu wystają ponad
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lustro wody drewniane pale,
więc ten wybrał się w końcu na
inspekcję ze zdumieniem kons−
tatując, iż najprawdopodobniej
ma przed oczyma starożytną,
zatopioną sadybę. Mając jeszcze
świeżo w pamięci lekturę arty−
kułów o palowych, pradziejo−
wych osadach badanych nad
Jeziorem Bodeńskim, postano−
wił o swym odkryciu poinfor−
mować miejscowe władze. Nie−
stety, spotkał się tam z całkowi−
tym brakiem zrozumienia, a na−
wet z kpinami i szyderstwem.

Wtedy przypomina sobie o
apelu wystosowanym swego cza−
su do okręgowych kuratoriów
oświaty przez poznański ośro−
dek archeologiczny − aby nau−
czyciele zgłaszali tamże swoje
spostrzeżenia odnośnie jakich−
kolwiek obiektów mogących
mieć charakter zabytkowy.

Szwajcer pisze list do pro−
fesora Józefa Kostrzewskiego
z Uniwersytetu Poznańskiego,
jednocześnie dyrektora Mu−
zeum Prehistorycznego, lumi−
narza polskiej archeologii. Od−
powiedź nadchodzi wkrótce −

nając, że to świadome i konsek−
wentne działanie kreuje fakty
wchodzące z biegiem lat i dzie−
sięcioleci w społeczny obieg i
tradycję.

W dniach 16 − 17 październi−
ka tego roku będzie miała miej−
sce w Biskupinie konferencja
"Badacze Biskupina”, dokładnie
w siedemdziesiątą rocznicę od−
krycia kompleksu pradziejo−
wych i wczesnośredniowiecz−
nych obiektów na półwyspie,
dziś tętniącym życiem i odwie−
dzanym przez setki tysięcy
osób rocznie.

Konferencję zaszczycą obe−
cnością najwybitniejsi polscy
archeolodzy, częstokroć ucz−
niowie profesorów Kostrzew−
skiego i Rajewskiego. Będzie
okazja do wspomnień, ale też
do refleksji nad rolą i znacze−
niem badań biskupińskich w
historii polskiej archeologii XX
stulecia. Cykl obchodów wspo−
mnianej powyżej rocznicy oraz
rocznicy siedemdziesięciolecia
pierwszych wykopalisk zamknie
międzynarodowa konferencja
(czerwiec 2004 r.). "Architektu−

ra i urbanistyka Eu−
ropy Środkowej w
epoce brązu i żelaza”
zorganizowana przez
Muzeum Archeolo−
giczne w Biskupinie
przy współpracy z
Oddziałem Wroc−
ławskim Instytutu
Archeologii i Etno−
logii Polskiej Aka−
demii Nauk.

 Rocznice skła−
niają do różnorakich
przemyśleń zaś w
przypadku Biskupina
jedno jest najważniej−
sze − nie roztrwonić
dorobku przeszłych
pokoleń i podtrzy−
mywać renomę zna−
czącej placówki nau−
kowej, muzealnej i
popularyzatorsko−
dydaktycznej.
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profesor osobiście przyjedzie
do Biskupina, na którego pół−
wyspie był zresztą w 1925 roku,
lecz znalazł tylko ułamki cera−
miki wczesnośredniowiecznej.

W końcu października roku
1933, gdy Walenty wraz z kole−
gami świętował pomyślne zda−
nie egzaminów poświadczają−
cych jego nauczycielski status,
do drzwi skromnej, biskupiń−
skiej szkoły zapukał Kostrze−
wski − uznojony i podenerwo−
wany, ponieważ idąc polami ze
Żnina zbierał z powierzchni pól
zauważone zabytki, a jeszcze
jeden z gospodarzy  przegnał go
w dość obcesowy sposób. Pra−
wie od razu zażyczył sobie
oględzin biskupińskiego pół−
wyspu, tym bardziej, iż cieka−
wość jego została pobudzona
wcale pokaźną kolekcją pradzie−
jowych naczyń na szafie i biurku
Szwajcera.

Józef Kostrzew−
ski wyraźnie pode−
kscytowany przyglądał
się plątaninie konstru−
kcji w dołach po kopa−
niu torfu, brał do ręki
skorupy ciemno wypa−
lonych garnków i uwa−
żnie słuchał co Walen−
ty ma do powiedzenia.
Profesor nie miał żad−
nych wątpliwości − oto
odkryta została osada
o wyjątkowym chara−
kterze i w dodatku
wspaniale zakonserwo−
wana, którą on datuje
na okres 700−500 lat
przed Chrystusem.

W tym momencie
los starożytnych obie−
któw zalegających pod
torfem i mułem zos−
tał przesądzony − nale−
ży przeprowadzić w
tym miejscu planowe
wykopaliska! W kilka
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