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21 lipca 2004 roku zmarł nagle prof, dr hab. Wal
demar Chmielewski, wybitny archeolog ze szkoły łódz
kiej, znakomity, światowej rangi badacz paleolitu.

Urodził się 17 czerwca 1929 r. w Lodzi. Już jako 
13-letni chłopiec pracował fizycznie, by uniknąć wy
wiezienia na przymusowe roboty do Niemiec. Równo
cześnie na tajnych kompletach przerabiał program gim
nazjum. Po wojnie był instruktorem Związku Harcer
stwa Polskiego.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1948 r. pod
jął studia prehistorii na Uniwersytecie Łódzkim pod kie
runkiem prof. Komada Jażdżewskiego. Od początku 
studiów uczestniczy w badaniach terenowych Zakładu 
Prehistorii (późniejszej Katedry Archeologii) UL, Mu
zeum Prehistorycznego (późniejszego Muzeum Arche
ologicznego i Etnograficznego) w Lodzi oraz Koła Mi
łośników Prehistorii studentów UL (por. pierwszą jego 
samodzielną publikację -  por. poz. bibl. [1]).

W latach 1948-1952 uczestniczył w pracach Kie
rownictwa Badań nad początkami Państwa Polskiego 
w Gdańsku [2].

Po rocznej pracy w Zakładzie Prehistorii w charak
terze młodszego asystenta (1949/1950) związał się na 
długo z Muzeum Prehistorycznym, zajmując kolejno 
stanowiska od asystenta do kustosza. Magisterium -  jako 
jeden z pierwszej piątki absolwentów -  uzyskał w roku 
1951 na podstawie pracy Zagadnienia grobowców ku

jawskich w świetle ostatnich badań (druk: Łódź 1952 -  
[3]), przeprowadzonych przez siebie w Gaju i Sarnowie 
w latach 1950-1951, gdzie zastosował nowoczesną me
todę ich eksploracji (tamże, s. 97-98).

W połowie lat pięćdziesiątych podjął badania nad 
starszą epoką kamienia w Polsce, przede wszystkim 
weryfikując wyniki wcześniejszych prac. Uczestniczył 
też w wykopaliskach jednych z najważniejszych stano
wisk paleolitycznych Eurazji, w Kostienkach nad Do
nem, Kudaro na Kaukazie (w górnej Osetii) i Czu-Ku- 
Tien (obecnie przemieście Pekinu).

Prowadził wielosezonowe badania m.in. w Jerzma
nowicach (jaskinia Nietoperzowa -  [8]), które pozwoli
ły mu na wyodrębnienie kultury jerzmanowickiej, bę
dącej tematem jego pracy doktorskiej Kultura jerzma-

nowicka i je j stosunek do innych kultur górnego paleoli
tu Europy (Łódź 1960 [8, 15]). Do innych ważniejszych 
stanowisk podkrakowskich należą prace w jaskiniach: 
Dziadowa Skała (w Skarżycach -  [4, 6]), Ciemna i schro
nisko Wylotne (w Ojcowie -  [10]), Koziarnia (w Sąspo- 
wie -  [13]), także badania stanowisk otwartych w Kra- 
kowie-Zwierzyńcu [18] i Witowie [7].

Tematem pracy habilitacyjnej (UL 1963) były Dzie
je  grup zamieszkujących ziemie Polski w plejstocenie 
(Warszawa 1964 -  [10]).

W 1963 r. zreorganizował, po odejściu prof. Lud
wika Sawickiego na emeryturę, i objął kierownictwo 
Zakładu Paleolitu IHKM (obecnie Instytut Archeologii
i Etnologii) PAN w Warszawie. W tym czasie rozpo
czął wielosezonowe badania w Sudanie jako kierownik 
polskiej grupy w ramach amerykańsko-polskiej ekspe
dycji [por. 14].

W 1967 r. przeszedł do Katedry Archeologii Pra
dziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW, gdzie z po
czątkiem roku objął kierownictwo Zakładu Starszej Epoki 
Kamienia. W 1969 r. został także kierownikiem Kate
dry, a w roku 1976 doprowadził do zorganizowania In
stytutu Archeologii UW i objął jego dyrektorstwo, peł
nione do 1994 r. Niezależnie, w latach 1976-1982 był 
dziekanem Wydziału Historycznego UW. Praca dydak
tyczna i organizacyjna nie przerwały jego działalności 
badawczej za granicami Polski. Prowadził m.in. jako 
kierownik polsko-hinduskiej ekspedycji wykopaliska 
w Kotlinie Kangry w Himalajach [16], w Sudanie [19], 
na Madagaskarze, w Iraku. Był kierownikiem polsko- 
bułgarskich badań stanowiska Mousselievo, które po
zwoliły na wyodrębnienie eponimicznej kultury. Uwień
czeniem prac na kontynencie afrykańskim był autorski 
udział w Historii Afryki [22].

Wszystkie prace Prof. Chmielewskiego charaktery
zuje maksymalne wykorzystanie wyników badań przy
rodniczych, zwracanie przede wszystkim uwagi na geo
logiczne podstawy datowania stanowisk oraz próby re
konstrukcji środowiska [por. 5].

Był współautorem syntez pradziejów ziem polskich. 
Oprócz wspomnianych Dziejów grup ludzkich... (1964
-  [10]), drugiego wydania Pradziejów Polski we współ-
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autorstwie J. Kostrzewskiego i K. Jażdżewskiego (1965
-  [11]), pracy Plejstoceńskie i wczesnoholoceńskie kul
tury archeologiczne Polski (1967 -  [12]) monumental
nej Prahistorii ziem polskich pod red. W. Hensla (1978
-  [17] oraz podręcznika akademickiego Pradzieje ziem 
polskich pod redakcją J. Kmiecińskiego (1989 -  [20]).

Uczestniczy! w ocenach polskich badań nad paleoli
tem [21, 23].

W opracowaniach syntetycznych uwzględniał nie 
tylko materiały polskie, ale i europejskie. Dlatego w pol
skiej i zagranicznej literaturze znajdujemy liczne powo
ływania się na jego prace. Najczęściej cytowaną jest 
Civilisation ... [8].

Szerokie kontakty ze specjalistami z całego świata 
zawdzięczał przede wszystkim częstemu czynnemu 
udziałowi w kongresach, konferencjach i sympozjach 
oraz uczestnictwu w gremiach międzynarodowych. Nie 
bez znaczenia były jego wykłady na uczelniach zagra
nicznych, m.in. w Instytucie Archeologii na Uniwersy
tecie w Cambridge (Wielka Brytania), w Bonn (Niem
cy), Colorado State University w Fort Collins i Indiane 
Universsity w Bloomington (USA).

W Polsce w czasie pracy w Warszawie wykładał na 
Uniwersytetach Warszawskim, Łódzkim i w UMCS; 
w IHKM PAN prowadził seminarium dla młodych ba
daczy paleolitu. Wykształcił wielu utalentowanych ar
cheologów specjalizujących się w zagadnieniach epoki 
kamienia, zwłaszcza paleolitu. W latach ostatnich, przed 
pójściem na emeryturę w 1999 r., kierował Studium 
doktoranckim Wydziału. Nawet po przejściu na emery
turę, mimo kłopotów ze zdrowiem, nadal kierował pra
cami magisterskimi z zakresu starszej epoki kamienia.

Władze UMCS są mu szczególnie wdzięczne za 
pomoc, jakiej udzielił Katedrze Archeologii w czasie 
starań o reaktywację studiów, zawieszonych w roku 
1964. Było to możliwe jedynie w ramach realizacji „trój- 
porozumienia” UW -UŁ-UM CS w oparciu o udział 
wykładowców z tych uczelni w procesie dydaktycznym. 
Pierwszym, który podjął się prowadzić zajęcia dla stu
dentów I roku wznow ionego kierunku był Prof. 
W. Chmielewski.

Związki Prof. Chmielewskiego z Lubelszczyzną się
gają znacznie wcześniejszych okresów i dotyczą jego 
działalności terenowej pierwszej dekady lat sześćdzie
siątych XX wieku. Wówczas kierował z ramienia 
d. IHKM PAN w Warszawie badaniami powierzchnio
wymi pod Rejowcem ukierunkowanymi na odszukanie 
stanowisk paleolitycznych zlokalizowanych przed woj
ną przez S. Krukowskiego. Uczestniczył również w pra
cach poszukiwawczych wczesnoplejstoceńskiego stano
wiska w Susznie koło Włodawy.

Jako twórca ogólnej koncepcji Archeologicznego 
Zdjęcia Polski (AZP) brał udział w szkoleniu młodych 
archeologów z lubelskiego ośrodka.

Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o bezinteresow
nej działalności społecznej Profesora. Jak wspomniano 
był instruktorem harcerskim. W pierwszych latach pra
cy w Muzeum był przewodniczącym Rady Zakładowej 
Związku Zawodowego pracowników Muzeum.

Działał w pracach Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie. W 1990 r. został wybrany -  największą 
ilością głosów -  na radnego Rady Gminy Warszawa -  
Praga-Północ; wkrótce został przewodniczącym tej 
Rady.
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