
Gazeta BiskupińskaGazeta BiskupińskaGazeta BiskupińskaGazeta BiskupińskaGazeta Biskupińska, W poszukiwaniu minionego czasu. Wydawca: Wydawnictwo D.  Księskiego "Wulkan", Pałuki, pismo lokalne, Żnin, pl.
Wolności 7. Naczelny redaktor:  Dominik Księski. Zastępca redaktora nacz.: Mirosława Roszak. Anioł stróż: Andrzej Piotrowski. Sekretarz
redakcji: Joanna Świder. Skład: Marcin Witkowski, Łamanie: Maciej Urbanowski, Reporterzy: Alicja Dużyk, Paulina Szmyt Opracowanie

graficzne: Leszek Malak. Rysunki: Lesław Kuczerski. Adres redakcji i biura ogłoszeń: Biskupin, budynek muzeum, tel. (0−52) 30−25−425.
 Naświetlanie: Prasowe Zakłady Graficzne Bydgoszcz, Druk: Graf−Bog Żnin

Odnaleziony czas − czy wiecie, że...?Odnaleziony czas − czy wiecie, że...?Odnaleziony czas − czy wiecie, że...?Odnaleziony czas − czy wiecie, że...?Odnaleziony czas − czy wiecie, że...?
Odnaleziony czas może być niezwykłą pamiątką z festynowych wędrówek.Odnaleziony czas może być niezwykłą pamiątką z festynowych wędrówek.Odnaleziony czas może być niezwykłą pamiątką z festynowych wędrówek.Odnaleziony czas może być niezwykłą pamiątką z festynowych wędrówek.Odnaleziony czas może być niezwykłą pamiątką z festynowych wędrówek.

ne ciężarki tkackie i przęśli−

ki, jakimi obecnie posługują

się przy pracy dziewczyny w

chatach biskupińskego grodu.

We wnętrzu innej chaty bę−

dziecie mogli na chwilę

zadumać się nad niezmienny−

mi od tysięcy lat płomienia−

mi ogniska, dającymi czło−

wiekowi światło i ciepło, a po

wyjściu z chaty będziecie

mogli wejść na koronę wału

skąd rozciąga się widok na

bramę i wjazd do osady, tak,

jakby to dawniej było. Za−

trzymany tu czas pozwoli za−

jrzeć w głąb dziejów, w głąb

siebie. Być może niektórzy

zatęsknią do dawnych czasów,

wypełnionych co prawda od

świtu do nocy mozolną pracą,

ale za to wolnych od stresów

i lęków czyhających na nas w

nieustającym wyścigu do no−

woczesności, sławy i bogact−

wa.

Czy wiecie, że tam, gdzie

młodzi entuzjaści dawnych

rzemiosł zbudowali

wczesnośredniowieczną osadę

słowiańską, od IX do połowy

XI w. istniała otwarta osada

rękodzielników, rolników i

hodowców związana z gród−

kiem możnowładcy

znajdującym się wówczas na

półwyspie Jeziora Biskupińs−

kiego? Jeśli mielibyście

kłopot z nie gojącą się raną,

zwróćcie się do wioskowego

dziegciarza − on z pewnością

Wam pomoże. Posmaruje ży−

Zaproszenie na V Festyn

Archeologiczny jest zaprosze−

niem do odbycia niecodzien−

nej podróży w poszukiwaniuw poszukiwaniuw poszukiwaniuw poszukiwaniuw poszukiwaniu

minionego czasuminionego czasuminionego czasuminionego czasuminionego czasu. Jednak nie

każdy wchodząc w tych

dniach do rezerwatu archeo−

logicznego w Biskupinie po−

trafi odnaleźć "ścieżkę w prze−

szłość". Rozbiegane klasy naj−

młodszych gości zatrzymują

się zaledwie na chwilę, aby

śledzić z wypiekami na twa−

rzy walki groźnych wojowni−

ków, czy z dreszczykiem

emocji położyć głowę pod

katowski topór. Potem znów

biegną do następnych atrakcji

ściskając w dłoniach “zdoby−

te” właśnie pamiątki. Nieco

starsi nieśmiało krążą grup−

kami wśród warsztatów rze−

mieślniczych. Z westchnie−

niem ulgi dochodzą do stano−

wiska komputerowego, gdzie

mogą wkroczyć w znany im,

bezpieczny, internetowy

świat. Są jednak również bar−

dziej dociekliwi, którzy za−

dają pytania: skąd wiadomo,

że dawniej tak to robiono?

skąd wiadomo, że znano to w

Biskupinie? I tu biskupiński

archeolog może rozpocząć

długą opowieść: czy wiecie,

że?...

Czy wiecie, że już wysia−

dając z samochodu czy auto−

karu na muzealnym parkingu

rozpoczynacie wędrówkę po

ziemi, w której człowiek “za−

pisał” swoje najdawniejsze

dzieje?  Tam, gdzie teraz cia−

sno obok siebie parkują auto−

kary oraz w najbliższej oko−

licy parkingu, archeolodzy

odkryli pozostałości pobytu

wspólnot mezolitycznych z

przełomu 7 i 6 tysiąclecia

przed naszą erą. Były to nie−

wielkie, kilkuosobowe rodzi−

ny zamieszkujące wspólnie i

zajmujące się rybołóstwem,

zbieractwem i myślistwem o

charakterze traperskim. Blis−

ko tego miejsca zarejestrowa−

no również ślady osadnictwa

pierwszych neolitycznych

społeczności rolniczych, z

końca 5 i początku 4 tysiącle−

cia p.n.e. prowadzących już

osiadły tryb życia. Ich gospo−

darka rolna miała jeszcze cha−

rakter kopieniaczo − ogrodo−

wy, być może jednak z prze−

wagą chowu zwierząt i dużą

rolą zbieractwa. Ponadto prze−

badano w tym miejscu

pozostałości kilku innych

osad, z których najmłodsza

istniała aż do przełomu XIII i

XIV wieku. Trudno uwierzyć,

że miejsce to, dzisiaj szczel−

nie zastawione samochodami i

pokryte kurzem naniesionym

przez tysiące stóp przybyszów

z bliska i z daleka, w zamierzch−

łej przeszłości wielokrotnie tę−

tniło życiem.

Czy wiecie, że również za

bramą rezerwatu archeologicznego

człowiek pozostawił świadectwa

różnych zdarzeń ze swoich

dziejów? Najbardziej znaną

osadę obronną kultury

łużyckiej, wybudowaną u schyłku

epoki brązu na półwyspie Jeziora

Biskupińskiego, archeolodzy

badali przez kilkadziesiąt lat.  W

trakcie wykopalisk wydoby−

to miliony zabytków, które

dostarczyły danych pomoc−

nych w odtworzeniu nie tyl−

ko zabudowy osady ale i wie−

lu elementów codziennego ży−

cia. Znakomicie zachowane,

prawie do wysokości 1 m, dre−

wniane konstrukcje przyczy−

niły się do nazwania łużyc−

kiego grodu z Biskupina pol−

skimi Pompejemi. Sława osiąg−

nięć polskich archeologów w Bi−

skupinie odbiła się echem na

niemalże na całym świecie,

przyciągając rzesze zwiedzających.

Dla nich to właśnie, a więc i dla

Was, archeolodzy wznosili

kolejne rekonstrukcje frag−

mentów zabudowy grodu

(szerzej zostało to opisane w

szóstym numerze Gazety Bi−

skupińskiej) i odtwarzali

różne elementy codziennego

życia. Możecie wstąpić do

zrekonstruowanego wnętrza

chaty, gdzie kaletnik

zaprezentuje, jak kościane

szydło, identyczne z

eksponatami z gabloty muze−

alnej, przekłuwa nawet naj−

grubsze skóry na odzież. Mło−

dzi ludzie pokażą

zainteresowanym, w jaki spo−

sób wzbogacano stroje efek−

townymi ozdobami z brązu i

zdradzą zaklęty w ich kształ−

tach świat symboli ówczes−

nych wierzeń mieszkańców

grodu. Tkaczki zaprezentują

tkaniny z lnu i wełny tkane

na takich samych warsztatach

tkackich, na jakich tkały ko−

biety w epoce brązu i żelaza,

a farbiarki udowodnią, że

świat naszych przodków mie−

nił się kolorami tęczy.

Przekonacie się, że w gablo−

tach wielu muzeów znajdują

się niemal identyczne glinia−

wiczną, intensywnie pachnącą

substancją bolące miejsce i

jeszcze opowie dokładnie jak

uzyskiwano dziegieć i smołę,

do czego służyły, kiedy ich

używano i jakie znamy przy−

słowia związane z dziegciem.

Czy wiecie, że "ukrywa−

jące się” za pawilonem

muzealnym dymiące piece ga−

rncarskie i piec chlebowy

zostały odtworzone ściśle we−

dług dokumentacji z badań

archeologicznych? Za nimi

zobaczycie tajemniczą wska−

zówkę: “do kraalu” kierują−

cą, wydawałoby się, poza ob−

ręb rezerwatu archeologicz−

nego. Po wejściu krętą dróż−

ką na dość strome wzniesie−

nie wkroczycie w tajemni−

czy świat metalurgów, jubi−

lerów, złotników i warzelni−

ków soli. Ale co kryje w

sobie nazwa KRAAL? Otóż

odkryto na tym wzniesieniu

system rowów z początków

epoki brązu, z czasów trwania

kultury iwieńskiej. System

ten, o wymiarach maksymal−

nych około 100 m x 75 m,

otaczał przestrzeń w przybli−

żeniu owalną. Składał się z

dwóch rowów, w których od−

kryto kilka przerw (przejść).

Badacze tego obiektu wysu−

nęli wówczas hipotezę, że był

to tak zwany kraal, czyli mie−

jsce koszarowania bydła. Do−

kładna analiza pozwoliła

stwierdzić, co najmniej kilka−

krotne użytkowanie obiektu.

Ogromny wysiłek włożony

w budowę skomplikowanego

systemu rowów i wałów

raczej niewielkiej

społeczności mogą

przemawiać za tym, że obiekt

ten pełnił wówczas specjalną,

organizacyjną (centralizującą)

i kultową funkcję. Być może

stanowił centrum sezonowych

spotkań okolicznych grup lu−

dności. Cele gromadnych spo−

tkań mogły być różne: segre−

Na okładce:
Cel − pal. Krzysztof Świdwa

z Bractwa Miecza i Kuszy

pomaga dzieciom trzymać kuszę.

fot. Paweł Dobies


