U kowala
gra ligawka

Krawieckie
przygotowania do festynu

Na stanowisku 19, na kraalu co i rusz
rozlega siê metaliczny dwiêk kucia. To kowal
Andrzej Klejzerowicz pracuje wytrwale nad
kowad³em co i rusz nagrzewaj¹c fragment
metalu w palenisku.

Co roku w Biskupinie przygotowywane s¹ stroje dla wykonawców,
wcielaj¹cych siê w przedstawicieli dawnych ludów z ró¿nych kultur.
W tym roku wykonane zosta³y stroje rzymskie.
Opiekunk¹
pracowni tunika, stola i palla), strój
krawieckiej by³a Maria lê- dla wodza, dla senatora i
z a k, ale o szczegó³ach pracy ponad dziesiêæ tog zwymo¿na siê wiele dowiedzieæ k³ych, nie licz¹c tunik
od Wies³aw y G awrysiak dla niewolników i budo(na zdjêciu obok), która na wniczych dróg.
stanowisku nr 64 prezentuje
Wykonanie strojów
i umo¿liwia przymierzanie rzymskich nie jest takie
ró¿nych strojów. Zaczêlimy trudne. Kroje s¹ proste,
pracowaæ ju¿ jesieni¹ zesz³e- problem pojawia siê dopiero równie okazale. Ostateczgo roku. - opowiada Wies³a- podczas upinania czasem nie stroje zosta³y wykonane
wa. - Pocz¹tkowo mia³o byæ wielometrowych szat. Nie- z bawe³ny, we³ny i sztucznej
12 kompletnych strojów, ale ³atwe by³o równie¿ znale- podszewki. Kostiumy zawsze
ostatecznie wykonalimy zienie takich materia³ów,
staramy siê doæ wiernie odich du¿o wiêcej: 15 pe³nych które zast¹pi³yby drogie je- tworzyæ, ale musimy siê uciestrojów dla kobiet (czyli
d wabie, a prezentowa³y siê kaæ do rodków zastêpczych,
¿eby uzyskaæ ten sam efekt t³umaczy Wies³awa.
Wszelkie prace krawieckie wykonywali pracownicy muzealni, albo osoby
z wi¹zane z grup¹ przewodników. Sami nauczyli siê
dawnych technik krawieckich,
dopiero w ostatnim tygodniu
przed festynem pomaga³y im
cztery studentki z Liceum
Plastycznego z Suprala.
Stroje rzymskie, jak i
wszystkie poprzednie zostaj¹
w muzeum biskupiñskim i
byæ mo¿e kiedy bêdzie zorW oczekiwaniu na swoj¹ kolejkê do rozegrania partyjki w
ganizowana specjalna wystajedn¹ ze staro¿ytnych gier, m³odzi mi³onicy historii, ¿eby
wa.
nie traciæ czasu æwicz¹ swoje umiejêtnoci na wspó³czesnej

Produkcja
zwyk³ego gwodzia jest bardziej pracoch³onna, ni¿ by siê
wydawa³o. Wykucie no¿a to
ju¿ s¹ tysi¹ce
uderzeñ m³otem, gdy¿ pan
Andrzej kuje
przedmioty od
podstaw, rozkuwaj¹c kawa³ki
stali, tradycyjnymi technikami. A kowalstwo ma we krwi,
ju¿ od dzieciñ- Andrzej Klejzerowicz, kowal, pasjonuje
stwa rozkuwa³ z siê te¿ gr¹ na ligawce, któr¹ sam zrobi³.
gwodzi groty Jak widaæ, rzemios³o ³¹czy siê ze sztuk¹.
fot. Rafa³ Tr¹bski
do strza³, choæ
wtedy jeszcze nikomu nie stosuje ¿elaza wytapianego
ni³o siê o odtwarzaniu daw- przez odtwórców dawnych
nych epok. Zami³owanie do metod, gdy¿ wspó³czesne
pracy z metalem sprawi³o, ¿e materia³y s¹ znacznie lepzosta³ zawodowym kowa- szej jakoci.
Wzorce dla swych prolem. Produkuje narzêdzia
rolnicze, naprawia je, a duktów czerpie z ksi¹¿ek o
oprócz tego zajmuje siê ko- archeologii, choæ nie kowalstwem artystycznym - piuje wszystkiego jak leci,
kuje wieczniki, ozdoby gdy¿, jak mówi, indywidual- odmianie rzymskiego m³ynka.
oraz oczywicie produkuje noæ produktu jest bardzo
na potrzeby odtwórstwa his- wa¿na. Zw³aszcza jeli chotorycznego. Kuje no¿e, krze- dzi o formê, o zdobnictwo.
Oprócz kowalstwa pan
siwa, groty do w³óczni i
strza³ oraz wiele innych Andrzej pasjonuje siê gr¹ na J Dzieci ogl¹daj¹ce stanowisko rogownika bardzo ró¿nie
przedmiotów. Produkuje je ligawce oraz rekonstrukcj¹ t³umacz¹ sobie przeznaczenie
na zamówienie. Nie jest tego instrumentu. Jest lau- drajli (wiertarki rêcznej) Oto
zrzeszony w ¿adnym bract- reatem Ogólnopolskiego ciekawsze pomys³y: krzes³o,
wie ani stowarzyszeniu. Je- Konkursu Gry na Instrumen- grzyb, przyrz¹d do rozpalania
(rt)
go wyroby ciesz¹ siê uzna- tach Pasterskich w Ciecha- ognia.
niem, za pan Andrzej ma nowcu. Chodz¹c po bisku- J Ma³a dziewczynka pyta maswoje tajniki, swoje meto- piñskich cie¿kach mo¿na mê: - Czy bêdê mog³a sobie
postrzelaæ? Nie! A dlaczego?
dy, których nie zdradza ni- czasem us³yszeæ jego grê.
Bo dziewczyny robi¹ koraliki.
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komu - jak ka¿dy w tym
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rzemiole. Nauczy³ siê wszystkiego w praktyce oraz od
innych kowali. W swej praZa darmo na festynie mo¿na
cy stosuje dobrej jakoci stal
J wzi¹æ udzia³ we wszystkich konkursach na stanowiskach oraz na estranarzêdziow¹ oraz bardzo
dzie (70) J uczestniczyæ w grach i zabawach rzymskich oraz germañskich
(45) J odwiedziæ domy rzymskie J degustowaæ potrawy rzymskie i
wytrzyma³¹ stal z resorów
germañskie (42 i 46) J przymierzaæ stroje rzymskie i germañskie (4) J
samochodowych - mówi, ¿e
uczestniczyæ w targu niewolników (71)J lepiæ paciorki z modeliny i
najlepszy surowiec pochosklejaæ ceramikê w chacie edukacyjnej (57)J k¹paæ siê w balii (30) J tkaæ
dzi z resorów rosyjskich aut
na bardku i wyszywaæ (63) J czerpaæ papier (29) J pobieraæ naukê w
z lat szeædziesi¹tych. Nie
warsztacie br¹zownika (16).
(mkr)

iskierki

fot. Sara Matuszewska

MAGDALENA KRUSZKA

festyn w oku kamery

RAI w Biskupinie
W poniedzia³ek w Biskupinie goci³a ekipa w³oskiej
telewizji RAI TRE. W³osi
przybyli do Polski realizowaæ
film dokumentalny o polskim
kolejnictwie. Zainteresowali
siê ¯ninem ze wzglêdu na
nasz¹ kolej w¹skotorow¹. Ty m
sposobem jad¹c Leonem trafili do Biskupina. Po rezerwacie oprowadzi³ ich Jarek Ko piasz. W³osi zaskoczeni byli
t³umami, jakie odwiedzaj¹ Biskupin. Sfilmowali je. Póniej
zainteresowali siê karykaturzyst¹, sposobem przygotowywania potraw, jedcem Hunów.
Sfilmowali równie¿ panoramê

rekonstrukcji grodu oraz fragment pokazów walk legionów
rzymskich. W sumie w Biskupinie spêdzili ok. 3 godzin.

REMIGIUSZ
KONIECZKA

¯NIÑSKA
KOLEJ
P O W I AT O WA
Linia w¹skotorowa turystyczna;
odjazdy z Biskupina do ¯nina:
J 10.30 J 11.45 J 13.30 J 14.50
J 16.10 J 17.40 J Wiêcej
informacji: tel. (052) 3020492;
www.paluki.pl/ciuchcia. (dk)

