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Na jednej z glinianych
waz kultury łużyckiej wyry−

ta jest scena, przedstawiającą

jeźdźców polujących na jele−

nie. Jest to jeszcze jeden do−
wód, że używano koni do

jazdy wierzchem oraz jako

zwierząt jucznych.(Patrz ar−
tykuł obok).

W naszych czasach od−

kryliśmy jeszcze jedną właś−

ciwość tych zwierząt − są
lekarstwem na stres, popra−

wiają samopoczucie i wyzwa−

lają pozytywną energię. Hi−

poterapię, czyli leczenie pod−
czas jazdy konnej, stosuje−

my również w Biskupinie

dzięki Jackowi Sytkowi, zaj−
mującemu się rekreacją kon−

ną. Wokół grodu kłusuje pięć

koni: Myszka, Feluś, Dixi,

Draka, Sara. Cztery z nich
to koniki polskie, a jeden z

nich jest rasy wielkopolskiej.

Koniki mają wystylizowane
siodła i ogłowie ze skóry i

sznurka.

Podczas hipoterapii wy−

korzystuje się koniki pol−
skie, gdyż są mniejsze, spo−

kojne i mają łagodny tempe−

rament. Zresztą zwierzęta te
zdobyły już doświadczenie

w przewożeniu małych pasa−

żerów. Pan Sytek wyjaśnia

nawet, że wyczuwają one czy
ktoś się boi, a gdy wyczują,

jakby na złość, stają się trud−

niejsze w prowadzeniu. Z re−
guły przejażdżka dzieci trwa

ok. 20−30 minut tak by dziec−

ko nie zmęczyło się, ale też

aby zdążyło się rozluźnić.
Wykonywane są także różne

ćwiczenia na koniu, np. leże−

nie na brzuchu, odchylanie

się w tył i leżenie na krzyżu
konia, itd. Zapraszamy więc

wszystkie dzieci na wspania−

łą terapię.
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razem. Tarpany miały praw−

dopodobnie sterczącą grzywę

o krótkich, twardych wło−

sach, po bokach obrzeżonych

białymi włosami i obfity

ogon w górnej części krótko

owłosiony.

Charakterystyczne cechy

ówczesnych koni, cenne dla

hodujących je ludzi, to małe

wymagania bytowe, duża wy−

trzymałość w pracy, łatwość

w użytkowaniu, dobre zdro−

wie, cierpliwość, łagodność,

ale też ambicja i temperament.

Przypuszczalnie natomiast

psychika i ogólne odruchy u

tarpanów i dzisiejszych koni

były podobne. Biskupińskie

konie z końca epoki brązu i

wczesnej epoki żelaza były

bardziej zrównoważone, po−

nieważ w omawianym czasie

mniej było czynników dzia−

łających negatywnie na ich

psychikę. Na wolności takich

oddziaływań raczej nie było,

a w hodowli jedynie czło−

wiek i jego “fanaberie”. Czło−

wiek swoim dążeniem do do−

minacji potrafi sprawić, że w

koniu pojawiają się jakieś bun−

ty, upór, narowy. Koń czyni

zło tylko wtedy, kiedy czło−

wiek swoją głupotą i złością

zmieni jego naturę. Koń nie

zdemoralizowany przez czło−

wieka jest dobroduszny i czło−

wiekowi życzliwy.

W końcu epoki brązu i we

wczesnej epoce żelaza w osa−

dzie biskupińskiej hodowany

był mały koń − tarpan. Od

współcześnie hodowanych ras

koni, tarpany różniły się prze−

de wszystkim wzrostem. By−

ły to zwierzęta mające około

120−135 cm w kłębie, podczas

gdy dzisiejsze konie mierzą

nawet około 170 cm. Ze wzglę−

du na to, że tarpany były niż−

sze od większości współcześ−

nie żyjących koni, były też

zdecydowanie lżejsze. Chara−

kterystyczna była w ich bu−

dowie duża, w porównaniu z

resztą ciała, głowa. Jeśli cho−

dzi o maść, to była ona jedna−

kowa w obrębie całej popula−

cji, czyli myszata z ciemną

pręgą przez grzbiet, wzdłuż

kręgosłupa. Była to barwa

ochronna tych koni, pozwala−

jąca im łatwiej się ukryć, prze−

żyć. Zimą tarpany zmieniały

zapewne sierść na jaśniejszą,

podobnie jak dzieje się to dziś

u koników polskich. Sprzyja−

ło to maskowaniu się zimą,

zlewaniu z zimowym krajob−

Niektóre cechy charakte−

ru np. cierpliwość, łagodność,

chęć do pracy, były szczegól−

nie zaakcentowane u tarpanów.

Były to zwierzęta wykorzys−

tywane dość wszechstronnie:

jako wierzchowce, zwierzęta

juczne, dawcy mleka, po śmier−

ci dostarczyciele surowców

(skóra, kości, kopyta, ścięg−

na, włosie, mięso) i pożywie−

nia. Mleko końskie, jest bar−

dzo cenne pod względem skła−

dników pokarmowych i za−

wiera 2−3% białka, 2,4% tłu−

szczu, 6,4% cukru, 0,4% mi−

nerałów. Można nim karmić

niemowlęta, gdyż jego skład

jest bardziej zbliżony do mle−

ka ludzkiego niż krowie. Pra−

wdopodobnie stosowano ró−

wnież wówczas włosie końs−

kie, które jest bardzo wy−

trzymałe i może być wyko−

rzystywane do zszywania obu−

wia, odzieży, związywania

przedmiotów itp. Skóry końs−

kie mogły być używane do

wyrobu odzieży, obuwia, rze−

mieni, toreb, pojemników,

ozdób. Zwraca uwagę fakt, że

pośród kości zwierząt pozys−

kanych podczas badań wyko−

paliskowych w Biskupinie

szczątki koni stanowią nie−

wielki odsetek. Mała ilość

kości końskich w biskupińs−

kim materiale kostnym nie

jest czymś wyjątkowym dla

stanowisk omawianego okre−

su. Podobnie jest na innych

stanowiskach z epoki brązu i

okresu halsztackiego. Sądzę,

że na taki stan rzeczy mogły

mieć wpływ wierzenia. Praw−

dopodobnie koń łączony był z

kultem solarnym, czyli ze Sło−

ńcem, dawcą życia, światła. Fakt

ten mógł wpłynąć na stosunek

ludzi do koni w taki sposób, że

jedzono końskie mięso jedynie

w trakcie obrzędów, styp oraz

w jakichś wyjątkowych sytua−

cjach ( głód, choroba konia,

pozwalająca na spożycie mię−

sa). Niewielka liczba kości ko−

ńskich w materiale kostnym z

grodu biskupińskiego sugeru−

je, że koń nie był tu zwierzę−

ciem masowo hodowanym.
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19 września odbył się kon−

kurs wyklejania urn twardych
oraz malowania grzechotek, w

których wzięło udział sporo

dzieci. Nagrodami były szkla−

neczki i ręczniki firmowe, ka−

lendarze, pocztówki i plakaty.

Znane jest nam jedynie nazwis−

ko zwycięzcy konkursu kleje−

nia urn. Jest nim 9 letni PatrykPatrykPatrykPatrykPatryk

Romiński Romiński Romiński Romiński Romiński z Bydgoszczy. Po−

zostałe dzieci po otrzymaniu

nagród rozbiegły się,zapewne

by pochwalić się rodzicom.

Wszystkim dzieciom gratulu−

jemy!        PAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYT

Olejek jałowcowy − to−

war ceniony i poszukiwany

przez Słowian

Sam proces jego wytwa−

rzania, o czym mogliśmy się

przekonać na stanowisku wy−

twarzania dziegciu i smoły,

był czasochłonny i pracoch−

łonny. Należało wykopać nie−

ckę, do której wkładano na−

czynie z  drobno porąbanym

drewnem jałowcowym. Wa−

żne, by było pozbawione

igieł, gdyż te psują efekt ko−

ńcowy. Naczynie oblepiano

szczelnie gliną, aby powie−

trze z zewnątrz nie miało do

naczynia dostępu. Wszystko

po to, by proces suchej des−

tylacji (pyrolizy) przebiegał

bez zakłóceń.

Ustawione w niecce na−

czynie obkładano drewnem

opałowym i podpalano. Wy−

soka temperatura powodowa−

ła wypływanie olejku jałow−

cowego przez otworki do do−

lnej części naczynia. Samo

wypalanie trwało około 3 go−

dzin, a cały proces łącznie z

koniecznymi przygotowania−

mi o wiele dłużej.

 Podczas jednego wypala−

nia uzyskiwano niewiele ole−

jku. Używano go jako doda−

tku do mydeł i pasty. Posia−

dał właściwości antybakte−

ryjne.
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 W niedzielę o 1500 kolejka
do kasy o szerokości 2−3 osób
zaczynała się 20m od szosy Gą−
sawa − Gogółkowo.                (dk)


