


KATEDRA ARCHEOLOGII PRADZIEJOWEJ 
I WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU 1967 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

W 1967 r. nastąpiły w Katedrze niżej wymienione zmiany: 
1. Dotychczasowy adiunkt Katedry, dr J. Gąssowski przeszedł na etat 

starszego wykładowcy. 
2. Dotychczasowi starsi asystenci, M. Miśkiewicz i S. K. Kozłowski, 

w związku z uzyskaniem tytułów doktorskich, zostali awansowani na etat 
adiunkta. 

3. W Katedrze rozpoczęła studia doktorskie mgr Sylwia Wierzbicka-
-Pawłowska, specjalizująca się w zakresie paleolitu i mezolitu. Jej opiekunem 
naukowym został doc. dr W. Chmielewski. 

4. Starszy wykładowca Katedry, dr A. Wierciński habilitował się z za-
kresu antropologii. 

W obrębie Katedry działał nadal Zespół Badań nad Polskim Średnio-
wieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. 

II. SPRAWY NAUKOWE 

A. Wyjazdy zagraniczne. 
Prof. dr W. Hensel — Holandia — Uniwersytety w Leiden i Amsterdamie, 

wykłady na temat: a) Podstawy dziejowe kultury wczesnopolskiej, b) Grody 
polskie i ich system urządzeń obronnych, c) Metodyka badań ośrodków 
wczesnomiejskich w świetle doświadczeń polskich. 

Doc. dr W. Chmielewski — Sudan — udział w polsko-amerykańskich 
badaniach archeologicznych; Indie — w ramach współpracy polsko-indyjskiej, 
udział w badaniach geologicznych i archeologicznych. 
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Dr В. Chomentowska — Wielka Brytania, udział w badaniach archeolo-
gicznych w Owselbury. 

Dr A. Kempisty — Wielka Brytania — udział w badaniach archeolo-
gicznych w Ascott-under-Wychwood. 

Dr S. K. Kozłowski — Francja — opieka nad grupą studentów Katedry 
biorących udział w badaniach huty szkła w La Seube. 

Dr Z. Sochacki — Bułgaria — udział w badaniach prowadzonych przez 
prof, dr K. Majewskiego w Novae. 

Dr M. Miśkiewicz — USA wyjazd na prywatne zaproszenie, zapoznanie 
się m. in. ze zbiorami archeologicznymi. 

B. Konferencje naukowe w kraju. 
Dr Z. Sochacki, udział w konferencji autorów podręcznika Zarys problema-

tyki neolitu polskiego w Łodzi. 
Dr S. K. Kozłowski i mgr S. Wierzbicka-Pawłowska uczestniczyli w obra-

dach III Sympozjum Paleolitycznego w Krakowie. 

C. Problematyka badawcza. 
W ramach realizacji planu badawczego Katedry, jej pracownicy przeprowa-

dzili badania terenowe w następujących miejscowościach: Brulino-Koski pow. 
Ostrów Mazowiecki, Chlewnia pow. Grodzisk Mazowiecki, Kruszwica pow. 
Inowrocław, Pajewo pow. Ciechanów, Sarnaki pow. Łosice, Sąspów (Schro-
nisko Tunel Wielki) pow. Olkusz, Wiślica pow. Busko, Żerniki Górne pow. 
Busko. 

Ukończono opracowywanie następujących tematów: a) M. Miśkiewicz — 
— Obrządek pogrzebowy we wczesnym średniowieczu na ziemiach Polski; 
b) S. K. Kozłowski — Mezolit w Małopolsce. 

Na podstawie rozpraw o powyższych tytułach obie osoby uzyskały tytuły 
doktorskie. 

Adiunkt Katedry, dr B. Chomentowska uzyskała nagrodę Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy naukowej. 

Adiunkt Katedry, dr Z. Sochacki brał udział w pracach przygotowawczych 
do Międzynarodowego Sympozjum Neolitycznego opracowując temat „Kul-
tura ceramiki promienistej w Polsce", przedstawiony na Konferencji Roboczej 
w Nowej Hucie. 

Ш. SPRAWY DYDAKTYCZNE 

W roku akademickim 1967/68 studiowało w Katedrze 70 studentów. 
Do końca 1967 r. 3 osoby uzyskały stopień magistra, opracowując pod kierun-
kiem prof, dr W. Hensla, doc. dr Z. Wartołowskiej i prof, dr R. Kiersnow-
skiego następujące tematy: a) Moneta krzyżacka w Polsce; b) Kontakty 
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handlowe Kruszwicy we wczesnym średniowieczu; c) Rozwój form ceramiki 
pierwszych kultur wstęgowych na ziemiach Polski. 

Na pierwszym roku studia rozpoczęło 19 osób. 

IV. SPRAWY WYDAWNICZE 

W 1967 r. ukazał się 28 tom rocznika Katedry „Światowit", do druku 
oddano natomiast 29 t. W przygotowaniu tomy 30 i 31. 

Funkcję sekretarza redakcji pełni nadal dr S. K. Kozłowski. 

S.K.K., Z.S. 

Andrzej Kempisty 

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO 
DO WIELKIEJ BRYTANII 

W ramach ustalonej wymiany archeologów pomiędzy Uniwersytetem 
Warszawskim a rozmaitymi ośrodkami angielskimi, w której pośredniczy The 
Association for Cultural Exchange — przebywałem w Anglii w dniach 
22 VII—18 VIII 1967 r. Zapoznałem się z tegorocznymi wynikami badań 
w Winchester, a następnie, od 24 VII—12 VIII uczestniczyłem w badaniach 
wykopaliskowych w Ascott-under-Wychwood, w hrabstwie Oxford. Badania 
dotyczyły dużego kurhanu neolitycznego o trójkątnej podstawie (long barrow), 
zbudowanego z ziemi i dużej ilości kamienia wapiennego. W rezultacie badań, 
którymi kierował D. Benson, konserwator zabytków (field-officer) w Oxford 
City and County Museum, wyeksplorowano wschodnią, najwyższą część 
nasypu. Samego grobu nie odkryto w trakcie badań 1967 r. 

W dniach 13—14 VIII zwiedziłem wykopaliska w Carn Euny, w Korn-
walii, prowadzone przez dr P. Christie, na terenie osiedla użytkowanego 
od schyłku wczesnej epoki żelaza, aż po okres wędrówek ludów. 

Od 15—18 VIII przebywałem w Londynie, gdzie zapoznałem się ze 
zbiorami neolitycznymi i brązowymi British Museum, a także odwiedziłem 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Londyńskiego. 

W trakcie pobytu w Ascott-under-Wychwood, dzięki uprzejmości kierow-
nictwa wykopalisk, mogłem też zwiedzić wiele innych grobów megality-
cznych Anglii środkowej, ze słynnymi kurhanami Belas Knap, Weylanďs 
Smithy, West Kennet Long Barrow, Silbury Hill, a także z konstrukcjami 
kamiennymi Stonehenge i Avesbury Stone Circle. 


