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Dlaczego wielu zwiedza−

jących, idąc w stronę osady,

nagle zatrzymuje się przy sta−

nowisku nr 18? Odpowiedź
jest prosta. Wszycy chcą pra−

cą własnych rąk przyczynić

się do powstania imponują−
cej, sześcioosobowej, dwu−

komorowej dłubanki.

Praca nad dłubanką roz−

poczęła się pierwszego dnia
festynu. Kontroluje ją sny−

cerz Krzysztof LeszczyńskiKrzysztof LeszczyńskiKrzysztof LeszczyńskiKrzysztof LeszczyńskiKrzysztof Leszczyński

z Niedźwiad, który na co
dzień zajmuje się rzeźbie−

niem (i tu wystawia swe pra−

ce, inspirowane motywami

ludowymi).
Jak zdradza Krzysztof Le−

szczyński − “praca nad dłu−
banką jest ciężka, a drewno
z topoli oporne. Jest to

jednak świetna zabawa”. Do
dłubania służą dwa narzędzia:

dłuto i baba − drewniana ma−

czuga (by nie niszczyć dłu−

ta), pełniąca funkcję młotka.
Wielką atrakcją dla zwiedza−

jących jest fakt, że każdy za

jedyne 20 groszy, może po−
móc snycerzowi w pracy i

własnoręcznie  przyczynić się

do powstania dłubanki.

“Łódź każdy widzi, nic do−
dać, nic ująć. Ale każdy na
własnej skórze musi spró−
bować czy łatwo się ją robi,
czy nie” − dodaje snycerz.

Dłubanka zostanie skoń−

czona dopiero na przyszłym

festynie (jeżeli oczywiście
będzie) i wtedy odbędzie się

uroczyste wodowanie.
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Goszcząca na Festynie

grupa nurków z Akademic−
kiego Klubu Podwodnego
w Warszawie oprócz zwy−

kle wykonywanych przez sie−

bie zajęć, zajmuje się rów−

nież archeologią podwodną.

Odkrywanie zabytków

przeszłości odbywa się częs−

to zupełnie przypadkowo. W

ten sposób udało sie nurkom

trzy dni temu wyłowić z Je−

ziora Pniewskiego dzbanu−

szek, co prawda bez ucha, ale

za to pochodzący najprawdo−

podobniej z XVI wieku.

Czasem jednak, kiedy

wiadomo, że w jakimś miejs−

cu, w pobliżu jeziora znajdo−

wała się dawna osada, czy

stare cmentarzysko, wówczas

istnieje duża szansa, że i z

wody będzie można wyło−

wić interesujące znalezisko.

Szuka się wówczas na przy−

kład pozostałości łodzi.

Praca archeologów pod

wodą różni się oczywiście

od prac archeologicznych,

prowadzonych na powierzch−

ni ziemi. Inne jest środowis−

ko i jego wymagania. Czas

pracy nurka jest zależny od

głębkości, nie można prowa−

dzić badań na głębokości

większej niż 40−50 metrów.

Stąd np. niezwykłe znalezis−

ka Roberta BalardaRoberta BalardaRoberta BalardaRoberta BalardaRoberta Balarda,     pozosta−

ją tylko w dokumentacji fo−

tograficznej. Kilkanaście sta−

rożytnych łodzi z wyposaże−

niem leży bowiem w Morzu

Śródziemnym pomiędzy

Egiptem a Włochami, na głę−

bokości około 2000 metrów,

a zdjęcia znalezisk wykona−

no z amerykańskiej łodzi

podwodnej. W badaniach ar−

cheologii podwodnej używa

Aby przeżyć w trudnych

warunkach człowiek neoli−
tyczny potrzebuje narzędzi i

broni. Wykonywane są one z

krzemienia − surowca kru−

chego, łatwego w obróbce i
drobnokrystalicznego, co

sprawia, że powstające kra−

wędzie są ostre. Wykonywa−
ne są dwoma metodami; pie−

rwsza to sposób wykonywa−

nia długich wąskich kling

krzemiennych, druga − to spo−
sób rzeźbienia w krzemieniu

− odłupywania, odkruszania

tak, by pozostał pożądany

kształt. Tak otrzymane krze−
mienne wyroby, np. groty,

ostrza noży, są następnie wy−

korzystywane do produkcji na−

rzędzi: noży, siekier, toporów,
strzał. Do produkcji narzędzi

używa się włókien traw i kleju

− mieszaniny dziegciu i żywi−
cy. Narzędzia są wykorzysty−

wane przez mieszkańców wio−

ski m.in. garbarza.
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się też innych przyrządów,

np. zamiast szpadelków

używa się motopompy

czyli injectorów, które od−

sysając piasek i muł, umo−

żliwiają odsłonięcie znale−

zisk.

Dzieje archeologii

podwodnej związane są z

historią nurkowania, się−

gając czasów Aleksandra

Wielkiego i jeszcze wcze−

śniejszych śladów poławia−

czy pereł w Chinach. Roz−

wój archeologii podwod−

nej rozpoczął się na dobre

od badań wraku z Mahdi,

prowadzonych w okolicy

Bodrumu w Turcji. Nurko−

wie badali wówczas wrak pod

kierownictwem archeolo−

gów.

Przełom nastąpił, gdy w

roku 1943 wynaleziono nie−

zależny aparat powietrzny,

który umożliwił nurkom

swobodne poruszanie się pod

wodą. Od tej pory nurkowie

nie byli już uzależnieni od

ciężkiego sprzętu, który da−

wał jedynie możliwość spa−

cerowania po dnie i od heł−

mu, do którego pompowano

powietrze z powierzchni.

Wymyślono wówczas płet−

wy, maskę itd., a intensywny

rozwój sprzętu nurkowego

trwa do dziś. Zainteresowa−

nych poszukiwaniem minio−

nego czasu w wodach Jeziora

Biskupińskiego zapraszamy

do stanowiska archeologii

podwodnej.
PAULINAPAULINAPAULINAPAULINAPAULINA

SZMYTSZMYTSZMYTSZMYTSZMYT

Skóry z neolituSkóry z neolituSkóry z neolituSkóry z neolituSkóry z neolitu
Garbowanie skór w wios−

ce neolitycznej jest odpowie−
dzialnym zajęciem. Neolit−

czny garbarz wykazuje jed−

nak własną inicjatywę i spo−

ro pomysłowości, wykorzy−
stując garbniki, pochodzące

z różnych stron świata i łą−

cząc różne metody w jeden
proces. Wzoruje się między

innymi na Indianach, garbu−

jąc skóry przy pomocy łajna

końskiego lub roztworu z
mózgu i wątroby.

Do barwienia skór uży−

wano pierwotnie orzechów,

można też stosować korę dę−
bową, kasztany.

 Garbarz chętnie opowie

o tym, co robi i o wielu
innych rzeczach np. o sakie−

wkach produkowanych z mo−

szny jąder baranich, o tym

jak i dlaczego udomowiono
psy oraz o sposobach polo−

wania na mamuty.
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