Odtwórcy historii

Stanowisko pierwsze

Biskupiñskie puzzle

£uki i strza³y

¯ycie S³owian, Wikingów, Wandalów,
Gotów czy Rzymian poznaæ mo¿na
równie¿ dziêki ceramice. Z setek glinianych od³amków konserwatorzy odtwarzaj¹ formy naczyñ.
W jednej z biskupiñskich chat codziennie trwa
pokaz tej mozolnej pracy.
Zajmuj¹ siê tym Ró¿a Antkowiak i Anna Wojtasik z
biskupiñskiej Pracowni Konserwacji Ceramiki. Pani Ró¿a jest pracownikiem emerytowanym, ale - jak mówi
trudno jej zerwaæ z wieloletnim przyzwyczajeniem.
Konserwatorzy zaczynaj¹ pracê, kiedy archeolodzy
przywo¿¹ ceramikê z wykopalisk. Konieczne jest posegregowanie znalezisk i wybranie podobnych elementów, np. fragmentów dna,
czy brzuca. - To s¹ takie
biskupiñskie puzzle - t³umaczy Ró¿a Antkowiak.
Ceramikê mo¿na podzieliæ na dwie grupy - ceramikê
osadow¹ i z cmentarzysk. Ta
pierwsza pochodzi z historycznych osad, chat i grodów. - Mamy wtedy do
czynienia z mieszanin¹ ró¿nych naczyñ, wiêc trudno
dopasowaæ poszczególne
czêci. Praca nad rekonstrukcj¹ naczynia trwa bardzo d³ugo - t³umaczy pani
Ró¿a. £atwiej jest z cerami-

k¹ pochodz¹c¹ z cmentarzysk. Konserwator ma do
czynienia z jednym rodzajem naczynia i pomimo wielu elementów doæ szybko

Ró¿a Antkowiak wype³nia naczynie gipsem modelowym. Nastêpnie zeskrobie nadmiar gipsu
i nada naczyniu pierwotny kszta³t.
fot. Remigiusz Konieczka

mo¿e zrekonstruowaæ naczynie. Czêsto zdarza siê,
¿e brakuj¹cego elementu nie
mo¿na znaleæ. Wtedy
fragment ten uzupe³nia siê
gipsem modelowym. - W
trakcie rekonstrukcji pracujemy powoli. Wszystko
robimy dok³adnie - powiedzia³a pani Ró¿a.
REMIGIUSZ

KONIECZKA

Z KALENDARIUM BISKUPIÑSKIEGO
DANUTY PIOTROWSKIEJ
1957
trowano film o wykopaliskach
J lipiec - cz³onkowie Ekspe- w Biskupinie.
dycji Wykopaliskowej w Bis- J Przeprowadzono poszukikupinie przeprowadzili bada- wania podwodne w kilku punnia w Oæwiece, pow. ¯nin ktach Jeziora Biskupiñskiego,
stwierdzaj¹c istnienie cmenta- w Jeziorze wiêtym oraz w
rzyska wczesnoredniowiecz- Jeziorze Sobiejuchskim. W
nego o obrz¹dku cia³opalnym Jeziorze Biskupiñskim, w zai szkieletowym.
toce, w pobli¿u dawnego ujJ Sztokholm - w obecnoci cia rzeczki G¹sawki, odkryto
króla Szwecji Gustawa VI obrobione drewno dêbowe,
Adolfa (1882-1973), archeolo- wêgle drzewne, ko³ki, fragmega, organizatora i uczestnika nty naczyñ glinianych, koci
szwedzkich ekspedycji arche- zwierz¹t oraz naczynie wczesologicznych w krajach ród- noredniowieczne z koñca XIII
ziemnomorskich, zademons- lub z pocz. XIV wieku, zanu-

Przodkowie potrafili
doceniæ zalety broni dystansowej, u¿ywaj¹c ³uków
i kusz. W zwi¹zku z tym
przeprowadzilimy
rozmowê z wytwórc¹ ³uków Andrzejem
Mielcarkiem.
Rafa³ Tr¹bski: Jakie typy ³uków pan
produkuje?
Andrzej Mielcarek: W zasadzie
wszystkie. Tutaj
mam ³uki refleksyjne i kompozytowe.
U¿ywam drewna z
klonu, akacji i jaworu górskiego oraz
w³ókna szklanego.
Klejê ³uki z bardzo Anglicy
cienkich warstw i ³uków
oklejam je skór¹.
- Czy robi pan tak¿e ³uki
p³askie albo d³ugie ³uki?
- P³askie tak¿e produkujê. A jeli chodzi o d³ugie
³uki, tzw. walijskie lub angielskie, to obecnie sezonujê drewno.
- Jakich jeszcze materia³ów pan u¿ywa?
- Korzystam z krzewów
lenych, takich jak dereñ
amerykañski i tarnina, któr¹ ceniê, bo nie pêka. Nie
korzystam z jesionu, gdy¿
³uk wykonany z niego odkszta³ca siê w kierunku naci¹gania, co go os³abia.

- Pos³uguje siê pan tradycyjnymi technikami?
- Oczywicie, obrabiam
drewno strugiem, nie u¿y-

rzone w mule, maj¹ce byæ
mo¿e zwi¹zek ze znan¹ ze
róde³ pisanych wsi¹ Starzi
Biskupici (wymienion¹ w bulli papie¿a Inocentego II z 1138
r.), poprzedniczk¹ dzisiejszej
wsi Biskupin.
J W Nowym Jorku ukazuje
siê ksi¹¿ka G. Bibby Testimony of the Spade (wiadectwo
³opaty) z obszernym rozdzia³em powiêconym wykopaliskom w Biskupinie. Autor opisuje dzieje odkrycia grodu biskupiñskiego, stosowane tam
metody pracy i osi¹gniête wyniki oraz daje barwny obraz
ekspedycji wykopaliskowej.

J W 1957 r. wykopaliska i
muzeum zwiedzi³o 15.667
osób.
1958
J 18 czerwca - wykopaliska
zwiedza Aleksander Zawadzki
(1899-1964), przewodnicz¹cy
Rady Pañstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, protokolarnie pierwsza osoba w pañstwie. Dostojnemu gociowi
towarzyszyli prof. dr Z. Rajewski (1907-1974), dyrektor Pañstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i kierownik badañ w Biskupinie
oraz prof. dr W. Hensel, dyrektor Instytutu Historii Kultu-

potwierdzili skutecznoæ
fot. Rafa³ Tr¹bski

wam strugarek, pi³ mechanicznych ani podobnych urz¹dzeñ.
- Czy drewno do produkcji ³uku trzeba przygotowaæ?
- Nale¿y je wysezonowaæ, aby utraci³o wiêkszoæ
wilgoci i jej poziom siê ustabilizowa³. Nie uda siê ca³kiem pozbawiæ drewna wody - bezustannie oddycha.
Drewno suszê pod zadaszeniem. Korê siê nacina w
kilku miejscach i zamalowuje koñce, aby drewno równo
odparowywa³o. Potem trzeba
czekaæ kilka miesiêcy.

- Du¿o czasu zajmuje
panu wyprodukowanie ³uku z gotowego drewna?
- £uk kompozytowy robiê dwa dni. Pracujê tamowo, jednoczenie wykonujê
kilka ³uków naraz, po kolei
wykonuj¹c ró¿ne czynnoci
- najpierw robiê gryfy, potem majdany itd.
- Strza³y robi pan osobicie?
- Tak. Promienie wykonujê ze wierku i sosny. Brzechwy, czyli lotki, robiê z piór.
Groty zamawiam u kowali. W
tym roku prezentujê szerokoliciaste groty wikiñskie.
Mam te¿ groty ma³e, myliwskie. Robiê groty szpikulcowe, bardzo w¹skie, przeciwko
kolczugom i klinowe na zbroje p³ytowe. S¹ te¿ grociki têpe
do polowania - nie uszkadzaj¹
skóry zwierz¹t. Groty wzorujê
na historycznych.
- Jak przedstawia siê
skutecznoæ bojowa ³uku?
Podania historyczne s¹ bardzo niezgodne.
- Anglicy przeprowadzili test. Z piêædziesiêciu metrów strzelali do kuk³y, ubranej w zbrojê p³ytow¹, grotami zwyk³ymi i klinowymi
do przebijania pancerzy.
Zwyk³e strza³y odbija³y siê,
a grociki ³ama³y lub giê³y.
Natomiast te do przebijania
zbroi przeszywa³y blachy by³y skuteczne.
z ANDRZEJEM
MIELCARKIEM
rozmaia³ RAFA£ TR¥BSKI

ry Materialnej PAN w Warszawie, kierownik badañ w
Kruszwicy - cz³onkowie Ogólnopolskiego Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego.
Wizyta jest zwi¹zana z podjêt¹
przez sejm PRL uchwa³¹ o
uroczystych obchodach w latach 1960-1966 jubileuszu polskiego Milenium. A. Zawadzki odegra³ istotn¹ rolê w podjêciu decyzji o ogólnopañstwowych obchodach milenijnych i w przyznaniu PMA w
1958 r. nowej siedziby w dawnym warszawskim Arsenale.
ci¹g dalszy jutro

