
w. p.n.e. Grób odkryty w

Nowej Wsi zbudowany był

z 12 głazów kamiennych w

kształcie podłużnej skrzyni,
a jego komora grobowa mia−

ła wielkość − 3,35 m na 0,95

m. Znaleziono w nim 24 na−

czynia, natomiast w grobow−
cu w Świątkowie odkryto 11

naczyń, w tym 5 popielnic,

wypełnionych przepalonymi
szczątkami ludzkimi.

Co pozostanie po nas? Ja−

ki ślad? Szukając minionego

czasu w Biskupinie warto za−
stanowić się i nad tym mija−

jącym.
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Idąc po ziemi i zagarnia−

jąc skrzypiące pod nogami

suche, jesienne liście stąpa−

my jednocześnie po krainie
istot, do których należała

przeszłość. Mijamy zachowa−

ne szczątki ich kości i spoty−

kamy ich grobowce.
Na rozpoczynającym się

festynie pierwszy raz może−

my zobaczyć, na szlaku pro−
wadzącym na kraal, grób

skrzynkowy kultury po−

morskiej. Został on usypany

na wzór grobów odkrytych
w Świątkowie (gm. Jano−

wiec) i Nowej Wsi (gm. Gą−

sawa). Pochodziły one z V
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Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych

i kamiennych jest domeną

archeologa Michała SekułyMichała SekułyMichała SekułyMichała SekułyMichała Sekuły
i złotnika Wojtka Kochma−Wojtka Kochma−Wojtka Kochma−Wojtka Kochma−Wojtka Kochma−

na na na na na z Warszawy, którzy usy−

tuowani są na kraalu (stano−
wisko nr 43). Rekonstruują

oni warsztat złotniczy z epo−

ki wpływów rzymskich, z

terenów Barbaricum. Złot−
nicy prezentować będą pod−

czas pokazu techniki zdo−

bienia i metody odlewania.

Stosowane są trzy różne
formy: gliniane, sepiowe lub

kamienne. Formy gliniane

będą lepione techniką traco−
nego wosku. Polega ona na

tym, że model ulepiony z

wosku oblepia się gliną, na−

stępnie podgrzewa się tak by
wosk wypłynął, a na to miej−

sce wlewa się metal. Oczy−

wiście do następnego wyto−
pu potrzebny jest nowy wos−

kowy model.

 Podobnie ulotną jest fo−

rma sepiowa. Sepia to pan−
cerz głowonoga morskiego,

dokładnie mątwy, to mate−

riał organiczny, miękki, w

którym łatwo rzeźbi się to,
co chce się odlać, a następnie

wypala.

 Forma kamienna składa
się z dwóch połówek ka−

miennych, w które nalewa

się metal. Forma ta może

być używana 5 − 7 krotnie.
Dzisiaj będziemy świadka−

mi odlewu za pomocą for−

my kamiennej lub glinianej

(jeżeli ta będzie odpowiednio
przygotowana do użytku ).

Złotnicy prezentują prze−

piękne repliki ozdób, głów−
nie z epoki wpływów rzym−

skich. Są to: fibule, zawiesz−
ki, celtyckie święte zwierzą−

tka (dzik i figurka zoomor−

ficzna), krzyżyki wczesno−
średniowieczne, itd. Uwagę

zwiedzających przykuwa

wspaniałe “złote” naczynie

zdobione almandydami z ko−
ńca V w, replika skarbu ge−

pidzkiego (ludu z pograni−

cza Rumunii i Węgier). Śli−
czna jest także waga wyko−

nana ręcznie z mosiądzu −

podstawowe wyposażenie

złotników.
Niezwykłej precyzji wy−

magają techniki zdobnicze:

granulacji (zdobienie powie−
rzchni przedmiotu z małych

kulek metalu), filigranu

(zdobienie powierzchni kom−

pozycjami z drucików) i tło−
czenia folii. Sukcesywnie na

stanowisku będą prezentowa−

ne różne metody! − warto

więc, spoglądać w program.
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Na koń!Na koń!Na koń!Na koń!Na koń!
Wszyscy ci, którzy ko−

chają konie i zdążyli już obe−

jrzeć zagrodę z konikami
polskimi, ucieszą się z pew−

nością z możliwości przeje−

chania się na tychże koni−

kach, jaką oferuje stoisko p.
Jacka Sytka. Potomkowie

biskupińskich tarpanów,

ozdobieni wyplataną ze sznu−

rka konopnego uzdą i pod−

obnym palcatem, są ponoć
łagodni i przyjacielscy. Bez−

pieczeństwo gwarantują opie−

kunowie zwierząt.
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Amatorów potraw z ryb

przyciągnie niewątpliwie ku−
szący zapach węgorza wędzo−

nego przy stoisku p. Jacka Sy−

tka, które znajduje się przy

drodze do ogrodu biskupińs−

kiego. Wspomniany zapach

wydobywa się z kamienno−
glinianego pieca specjalnej ko−

nstrukcji, składającego się z

głównej “wędzalni” oraz bocz−
nego kanału, w którym znaj−

duje się palenisko. Przy stois−

ku, przez cały czas trwania

festynu, będzie można skosz−
tować zupy rybnej, ryb sma−

żonych i wędzonych. Osoby

o mniej konsumpcyjnym po−
dejściu do istot żyjących na−

cieszą oczy widokiem różno−

rodnych gatunków ryb (szcze−

gólnie kolorowego karpia
ozdobnego), pływających w

specjalnym basenie.
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Monetę wykonuje się

prosto. Metal odlewany jest

w sztabki, tzw. cany. Tak
przygotowany surowiec roz−

wałkowuje się lub rozklepu−

je młotkiem, by blacha była

odpowiedniej grubości. Po
tej czynności wycina się od−

powiednie krążki na których,

za pomocą matrycy, wybija
się monetę.

W odróżnieniu do wybi−

jania monet, projektowanie

jest bardziej skomplikowa−
ne. Dzieje się tak dlatego, że

wzór monety określa się we−

dług ścisłych zasad. Należy
pamiętać, że nie umieszcza−

my tych samych informacji

na awersie i rewersie mone−

ty. Przed rozpoczęciem pro−
jektowania monety, należy

sprecyzować legendę. W niej

należy ująć: eminenta i rok

wydania monety. Musimy

też wiedzieć, od której stro−
ny na monecie zaczyna się

pisać. Po zapoznaniu się z

powyższymi zasadami bez

wahania można startować do
konkursu na najlepszego mi−

ncerza. Przewidziano nagro−

dy dla uczestników.
Tu możemy obejrzeć tak−

że ciekawe kopie monet

(wczesnośredniowiecznych z

czasów Bolesława Chrobre−
go i  Bolesława Krzywouste−

go, a także monety krzyżac−

kie z XV wieku, na których
widnieje nieodłączny herb za−

konu). Kopie monet zapew−

ne ucieszą oko historyków i

nie tylko.
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