Konkurs Czyja to ręka?

Kobieca

dłoń

Sami jesteście sobie winni! Nie udzielaliście odpowiedzi, to
macie! Szóstą edycję konkursu wygrał... raz jeszcze Mariusz Kazik.
Wpłynęły dwie odpowiedzi. Losowaliśmy dwa razy − wynik był za
każdym razem identyczny. Uznaliśmy to za wolę Trzygłowa i
zaprzestaliśmy następnych losowań. Poprawna odpowiedź wczorajszej
zagadki brzmi: na fotografii widniała ręka dziewczyny z Wojkowic
pod Wrocławiem. Spotkać ją (dziewczynę) można w muzeum. Jest
dość stara (wiek ma celtycki), ale dla prawdziwych archeologów
niezwykle atrakcyjna. Dziś ostatni odcinek konkursu Czyja to
ręka? Odpowiedź nie powinna sprawić Wam kłopotu, więc − na
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Wielki Konkurs
na nazwę dla pierwszego w Polsce

Centrum Nauki
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W Warszawie powstaje pierwsze w Polsce
Centrum Nauki. Wymyœl dla niego nazwê!
Jak ma siê nazywaæ miejsce,
w którym zobaczysz mózg podczas pracy?
Miejsce, gdzie samodzielnie
wykonasz narzêdzia z krzemienia
i przetniesz laserem stalow¹ p³ytê?
Na autora najlepszej nazwy czeka
wycieczka do jednego z europejskich
centrów nauki.
Ulotki z kuponem konkursowym
otrzymasz przy wejœciu na teren Rezerwatu

Portrety na świeżym powietrzu
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Mincerz Jerzy Buczkowski (stanowisko 40) jest
pracownikiem Muzeum w Biskupinie. Uczestni−
czył we wszystkich festynach, szacuje, że w tym
czasie wybił kilkanaście tysięcy monet. Do dziś
się uśmiecha opowiadając o dwuletnim dziecku,
które chciało słonym paluszkiem nakarmić rozło−
żoną na stanowisku baranią skórę.
(tr)

Igor Górewicz. Wojewoda “Drużyny Grodu Trzy−
głowa” (stanowisko 47). Nie lubi zbyt grubych
ubrań, co widać na załączonym obrazku. Ulubio−
ny sport Wojewody to zabijanie dzików, których
na wpół surowe mięso owinięte w podpłomyk
staje się jego ulubioną potrawą.
(mu)

Z KALENDARIUM BISKUPIŃSKIEGO
DANUTY PIOTROWSKIEJ
oraz fragmentu noża. W
1952
J maj − wykopaliska w Bis− pobliżu leżały dwie dule −
kupinie zwiedza wycieczka odpowiednio ukształtowa−
ne kawałki surowca żelaz−
naukowców radzieckich.
J 28 V − na terenie osiedla nego.
obronnego (stanowisko 4) J koniec czerwca − Bisku−
na arze 132 kustosz F. Ma− pin odwiedza minister Kul−
ciejewski odkrył w naczy− tury i Sztuki Włodzimierz
niu glinianym skarb Sokorski (1908−1999), dzia−
przedmiotów żelaznych łacz Polskiej Zjednoczonej
składający się z nagolenni− Partii Robotniczej, pisarz, pu−
ków, siekierek, wędzideł blicysta.

J 1 VII − 9 VIII
VIII− odbywa
się II Archeologiczny
Obóz Szkoleniowy dla słu−
chaczy I roku Historii Kul−
tury Materialnej Uniwersy−
tetów Warszawskiego, Po−
znańskiego i Jagiellońskie−
go. W AOS wzięło udział
120 uczestników, 24 instruk−
torów (w tym 14 archeolo−
gów), personel administra−
cyjny − 4 osoby, personel
techniczny − 34, kuchnia i
stołówka − 13 osób. Łącznie

Wiesława Gawrysiak−Leszczyńska (stanowisko 62)
− od 40 lat pracownik muzeum. W latach 60−tych
przez 10 lat uczestniczyła w pracach wykopalisko−
wych, a od lat 18 bierze udział w pokazach
archeologii doświadczalnej w dziedzinie druto−
wnictwa i rekonstrukcji strojów pradziejowych. Co
ro
ku pracuje nad nowym strojem dla Wodza. (tr)
roku

AOS liczył 195 osób. Se−
kretarzem naukowym II
AOS był student Lech Le−
ciejewicz, dzisiaj profesor
Instytutu Archeologii i Et−
nologii PAN i Uniwersyte−
tu Wrocławskiego, wybit−
ny badacz wczesnośrednio−
wiecznej Polski, Słowiań−
szczyzny i Europy.
J 15 VII − AOS wizyto−
wał prof. dr Włodzimierz
Antoniewicz (1893−1973) z
Uniwersytetu Warszaw−

skiego, w latach 1936−39
jego rektor, od 9 kwietnia
1952 r. powołany przez Pre−
zydenta Bolesława Bieruta
członek tytularny nowo ut−
worzonej Polskiej Akade−
mii Nauk, najwyższej ins−
tytucji naukowej PRL.
J W pobliżu osady obron−
nej, na przeciwległym brzegu
jeziora (stanowisko 15a), pod−
czas trwania AOS odkryto 3
groby szkieletowe kobiece po−
chodzące z okresu neolitu.

Muzeum w Biskupinie: www.biskupin.pl Festyn Archeologiczny: www.polska.pl/biskupin
Gazeta Biskupińska: www.paluki.tygodnik.pl
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