
Wykuwanie czarki z mosiądzuWykuwanie czarki z mosiądzuWykuwanie czarki z mosiądzuWykuwanie czarki z mosiądzuWykuwanie czarki z mosiądzu

Wyczarowują czarkiWyczarowują czarkiWyczarowują czarkiWyczarowują czarkiWyczarowują czarki

Przy stoisku złotnika żarzy się ognisko, a w nim leżyPrzy stoisku złotnika żarzy się ognisko, a w nim leżyPrzy stoisku złotnika żarzy się ognisko, a w nim leżyPrzy stoisku złotnika żarzy się ognisko, a w nim leżyPrzy stoisku złotnika żarzy się ognisko, a w nim leży
mała miseczka. Złotnik dmie miechem w ogień imała miseczka. Złotnik dmie miechem w ogień imała miseczka. Złotnik dmie miechem w ogień imała miseczka. Złotnik dmie miechem w ogień imała miseczka. Złotnik dmie miechem w ogień i
połyskująca złotem miseczka, staje się czarna. Złotnikpołyskująca złotem miseczka, staje się czarna. Złotnikpołyskująca złotem miseczka, staje się czarna. Złotnikpołyskująca złotem miseczka, staje się czarna. Złotnikpołyskująca złotem miseczka, staje się czarna. Złotnik
wyjaśnia, że pod wpływem wysokiej temperatury nastę−wyjaśnia, że pod wpływem wysokiej temperatury nastę−wyjaśnia, że pod wpływem wysokiej temperatury nastę−wyjaśnia, że pod wpływem wysokiej temperatury nastę−wyjaśnia, że pod wpływem wysokiej temperatury nastę−
puje rekrystalizacja i twarda po wykuwaniu czarkapuje rekrystalizacja i twarda po wykuwaniu czarkapuje rekrystalizacja i twarda po wykuwaniu czarkapuje rekrystalizacja i twarda po wykuwaniu czarkapuje rekrystalizacja i twarda po wykuwaniu czarka
staje się znów miękka, gotowa do dalszej obróbki.staje się znów miękka, gotowa do dalszej obróbki.staje się znów miękka, gotowa do dalszej obróbki.staje się znów miękka, gotowa do dalszej obróbki.staje się znów miękka, gotowa do dalszej obróbki.

O tym, że proces wykuwa−

nia czarki jest żmudny i wy−

maga precyzji, a zarazem wiel−
kiej cierpliwości, świadczą ko−

mentarze dzieci: “Już dziesięć
minut tu stoimy”, “Tu jest
ciągle to samo”. Aby czarka

nabrała pożądanego kształtu,

należy ją kilka, kilkanaście ra−

zy na przemian wykuwać,
ogrzewać i schładzać.

Czarka powstaje z płaskiej

blachy. Kuje się ją na mięk−
kim podłożu, najlepiej na zie−

mi lub na worku ze skór, wy−

pełnionym piaskiem. Po wy−

kuciu można czarkę obtoczyć
na rodzaju tokarki zwanej wy−

oblarką, aby nabrała idealnie

równego kształtu. Toczone cza−
rki, były już używane w X −

XI wieku. Następnie powierz−

chnię czarki należy dokuć na

płaskim kowadle, wyrównu−
jąc ścianki i dno, oszlifować

osełką i wypolerować szmat−

kami. Jeśli w czarce wykuje−

my brzegi, tworząc kołnierz,
wówczas otrzymamy misę.

Czarki i misy można ró−

wnież wygrawerować, ozdo−
bić, np. czarnym szkliwem.

Zdobienie czarnym szkli−

wem było popularnym spo−

sobem zdobienia czar w okre−
sie wędrówek ludów i w po−

czątku średniowiecza, a do

dziś używanym w rzemiośle
ludowym Rosji.

Czarne szkliwo tzw. niel−

lo to związek siarczków oło−

wiu i srebra, które utarte
wprowadza się w wygrawe−

rowane wzory, a następnie

wypala w piecu w temperatu−
rze 600oC.

Czarki i misy wykonywa−

no zwykle z mosiądzu, choć

bardzo bogaci używali też mi−
seczek srebrnych, a nawet zło−

tych.          PAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYT

Co dwie pary rąk, to nie jedna. Złotnicy Dariusz Czerniakowski i
Jarosław Strobin w czasie wykuwania czarki.               fot. Paulina Szmyt

Dzisiaj o godz. 11.30 na
kraalu (stanowisku jubile−

rów) rozpocznie się pokaz

wybijania ornamentów, me−

talowymi tłoczkami. Pokaz
przeprowadzi Jarosław Stro−Jarosław Stro−Jarosław Stro−Jarosław Stro−Jarosław Stro−

binbinbinbinbin, który informuje, że we

wczesnym średniowieczu od−

lewano ozdobę np. młotek
Thora czy zawieszki, które

były gładkie, a na nich do−

piero wybijało się wzór. Słu−
żyły do tego wybijaki, które

nanosiły określone orname−

nty np. kółka, półkola, ząb−

ki, itp.
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Na półwyspie, w chacie

nr 5, znajdują się wspaniałe
ozdoby i stroje, które moż−

na przymierzyć (za darmo).

Tą oryginalną, biskupińską

modę prezentują i udostęp−
niają zwiedzającym: AlicjaAlicjaAlicjaAlicjaAlicja

RożekRożekRożekRożekRożek, Katarzyna Kuczma Katarzyna Kuczma Katarzyna Kuczma Katarzyna Kuczma Katarzyna Kuczma i

Kinga Kruszelnicka Kinga Kruszelnicka Kinga Kruszelnicka Kinga Kruszelnicka Kinga Kruszelnicka oraz Mi−Mi−Mi−Mi−Mi−

chał Leszczyńskichał Leszczyńskichał Leszczyńskichał Leszczyńskichał Leszczyński.

Tu można przekonać się

o różnorodniści  strojów  i

ozdób, które nosili mieszka−

ńcy Biskupina. Kobiety za−
kładały długie, jednoczęścio−

we suknie, przepasane kraj−

ką, na włosach krajki z zau−
sznicami oraz jako ozdoby,

paciorki na szyi i pierścionki

na dłoniach. Drugim kobie−

cym fasonem były bluzy, się−
gające do pasa, na które za−

kładano prostokątne płachty

materiału, zszywane z jednej
strony, a z drugiej na ramio−

nach przymocowane za po−

mocą dwóch szpil. Mężczyź−
ni nosili także ozdoby, zwła−

sza synowie wodzów. Były

to naszyjniki symbolizujące
życie, słońce oraz diademy

na głowie. Stroje męskie

składały się z bluzy do ko−

lan przepasanej krajką oraz
prawdopodobnie spodni, o

których nie ma pełnych da−

nych. Czyżby więc spodnie
nie były najważniejsze?
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trza. Pozostały po procesie des−

tylacji węgiel drzewny może

jeszcze służyć do uzyskania ża−

ru, gdy chce się coś gotować.

W ten sam spoób otrzy−

muje się smołę drzewną, tyl−

ko zamiast kory brzozowej

używa się żywicznej sośniny.

Opisana metoda jest dość

prosta i przypuszcza się, że

była pierwszą techniką che−

miczną wymyśloną przez czło−

wieka. Najstarsze odnalezione

ślady dziegciu pochodzą

sprzed 12 tysięcy lat. W okre−

sie mezolitu, prawdopodobnie

pędzono dziegieć w dziurze w

ziemi wyklejonej gliną. Był on

wówczas jeszcze nie najlepszej

jakości, wymieszany z węglem

drzewnym, ale był wystarczają−

co dobry, by służyć jako klej i

uszczelniacz (odnaleziono strza−

ły i groty ze śladami dziegciu).

Około 6 tysięcy lat temu

odkryto właściwości leczni−

cze dziegciu. Ponieważ natura

dziegciu jest taka, że tward−

nieje po ostygnięciu, należy

go, aby znów stał się miękki,

ogrzać lub... włożyć do buzi i

pożuć jak współczesną gumę.

Wówczas ludzie zauważyli, że

żuty dziegieć ma działanie de−

zynfekujące i pomaga przy in−

fekcjach jamy ustnej. Współ−

cześnie dziegieć używany jest

na przykład do produkcji my−

deł, szamponów, maści, których

używają ludzie żle reagujący na

współczesne kosmetyki. Stoso−

wanie dziegciu nie powoduje

żadnych skutków ubocznych.

Smoła drzewna była nato−

miast używana do konserwa−

cji produktów organicznych,

np. drewna. Do końca XIX

wieku była jedynym konser−

wantem, a żeby ją wyprodu−

kować wycinano duże ilości

lasów. Olbrzymie jej ilości zu−

żywano w stoczniach. Smołą

drzewną konserwowano rów−

nież pierwsze podmorskie ka−

ble telefoniczne. Wyparta zos−

tała przez używaną współcześ−

nie smołę destylowaną z węgla

kamiennego i ropy naftowej.
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Po pierwsze − dobrych na−

czyń. Dobrych to znaczy ta−

kich, które wytrzymają duże

różnice temperatur i od razu

nie pękną. Po drugie − cienko

obdartą korę brzozową. Po

trzecie − gliny, drewna, dołka

w ziemi i cierpliwości.

W dołku umieszczone zos−

tają dwa garnki − jeden w dru−

gim. Mały garnek pełni rolę

odbiornika, większy umieszczo−

ny na nim posiada dziurki w

dnie, przez które w procesie

suchej destylacji drewna skapy−

wać będzie dziegieć. Naczynia

oblepia się gliną, która powinna

wyschnąć, potem czerep obkła−

da się drewnem. Podpalone dre−

wno poddaje korę brzozową

umieszczoną w dużym garnku

działaniu bardzo wysokiej te−

mperatury bez dostępu powie−

DestylacjaDestylacjaDestylacjaDestylacjaDestylacja
olejkuolejkuolejkuolejkuolejku

z jałowcaz jałowcaz jałowcaz jałowcaz jałowca
Dziś odbędzie się pokaz

otwarcia naczyń z destylo−

wanym olejkiem z jałowca.
Zapachami roztaczanymi

przez olejek będzie można

się rozkoszować, kiedy na−
czynia ostygną po trzygo−

dzinnym procesie destylacji.
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