
Łucznicy podczas pokazu na półwy-
spie. Strzela Piotr Bałakirew, trzyma 
go Michał Pilas. Z tyłu Sebastian Cy-
bulski i Tomasz Budkiewicz.   
     fot. Agnieszka Zawisza

Gazeta Biskupińska, Adres redakcji: Biskupin, półwysep, tel. 513-127-339; Wydawca: Wydawnictwo Dominika 
Księskiego "Wulkan", Tygodnik Lokalny Pałuki, Żnin, ul. Sądowa 4; redaktor naczelny: Mirosława Roszak; redak-
tor: Dominik Księski; Anioł Stróż: Magdalena Olszta-Bloch, Wojciech Piotrowski; sekretarz redakcji: Stanisław 
Tyrakowski; reporterzy: Marta Gawrońska, Jacek Mielcarzewicz, Maciej Tyrakowski, Maciej Urbanowski, Agnieszka 
Zawisza; skład i łamanie: Leszek Adamczyk; opracowanie graficzne: Leszek Malak. Druk: Barwdruk Bydgoszcz. 
Gazetę Biskupińską można czytać, a filmy z Festynu oglądać na stronie: www.palukitv.pl

Wyroby ceramiczne wykonywano z gliny - 
materiału powszechnie występującego w natu-
rze na całej kuli ziemskiej. Większość glin spo-
tykanych w Polsce to gliny żelaziste (zawiera-
jące związki żelaza), pochodzenia polodowco-
wego (powstałe z osadów wytopionych z tafli 
lodowca). Występują one dość równomiernie 
na terytorium całego kraju. 

Złóż gliny poszukiwano w najbliższej oko-
licy. Wydaje się, że starano się unikać transpor-
towania jej z daleka, gdyż zwiększało to nakład 
i czas pracy. Glinę pozyskiwano przeważnie je-
sienią, gdy nie było obciążenia pracami rolny-
mi oraz ryzyka zniszczenia upraw.

Wykopaną glinę magazynowano w przygo-
towanym do tego celu dole, gdzie zalewano ją 
wodą i zostawiano przynajmniej na okres zimo-
wo-wiosenny. Pod wpływem działania czynni-
ków atmosferycznych (deszczu, wiatru, śniegu 
i mrozu), jej pierwotnie zbita struktura rozluź-
niała się, a znajdujące się w niej substancje orga-
niczne ulegały przegniciu. Wysezonowaną gli-
nę poddawano dalszemu procesowi oczyszcza-
nia. Zacząć należało od usunięcia naturalnych 
domieszek szkodliwych (korzonków i kamy-

ków), których pozostawienie utrudniało lepie-
nie ścianek i mogło spowodować pękanie na-
czyń podczas wypalania. Następnie oceniano, 
jaki rodzaj sztucznych dodatków wmieszać 
oraz w jakiej ilości, aby uzyskać masę ceramicz-
ną o oczekiwanych właściwościach. Wśród naj-
częściej stosowanych domieszek można wy-
mienić m.in. piasek, tłuczeń (rozkruszone ka-
mienie) i szamot (kruszywo ze zmielonych na-
czyń ceramicznych).

Z tak przygotowanej masy ceramicznej moż-
na było kształtować naczynia. Wygniatanie było 
najprostszą metodą formowania. Polegało na 
modelowaniu zakładanego kształtu z jednego 
kawałka masy ceramicznej. Metodą tą najczę-
ściej wykonywano jedynie dno naczynia, a ścian-
ki formowano przez dolepianie wałeczków lub 
taśm (intencjonalnie spłaszczonych wałeczków). 
Techniki lepienia metodą wałeczkową i taśmo-
wą to najpopularniejsze sposoby wykonywania 
naczyń. Bardziej zaawansowaną metodą kształto-
wania naczyń było toczenie, które polegało na 
wytwarzaniu naczyń z bryły masy ceramicznej, 
przez formowanie ścianek naczynia pod wpły-
wem obrotu tarczy koła garncarskiego.

Po uformowaniu naczynia przechodzono 
do wykończenia powierzchni, które podejmo-
wano z dwóch powodów - podnosiło ono wa-
lory użytkowe (np. doklejanie uch, chropowa-
cenie powierzchni) i estetyczne (np. wyświeca-
nie, ornamentowanie, szkliwienie). 

Wykończone naczynie poddawano proceso-
wi suszenia, w trakcie którego część wody za-
wartej w glinie odparowywała, wynikiem czego 
było utrwalanie się kształtów naczyń, ale tak-
że ich kurczenie. Suszenie naczyń było osta-
tecznie zakończone w trakcie ich wypalania. 

Glina zyskuje trwałość w wyniku wypalenia 
jej w wysokiej temperaturze (min. ok. 700oC), 
co jest powiązane z całkowitym odprowadze-
niem z niej wody. Proces ten jest nieodwra-
calny. Naczynia można było wypalać w niecce 
w otwartym palenisku lub piecu garncarskim. 
Jeżeli proces przebiegał z dostępem tlenu - na-
czynia z glin żelazistych uzyskiwały barwę 
czerwoną, gdy bez dostępu tlenu - siwo-czarną.

Naczynia mogły być szkliwione, czyli po-
kryte cienką, szklistą warstwą polewy - wy-
twarzanej na bazie szkodliwego dla zdro-
wia tlenku ołowiu i innych domieszek, mię-

dzy innymi zmielonego piasku. 
Aby uzyskać szkliwo koloro-
we, należało dodać tlenki meta-
li (np. tlenek miedzi dawał ko-
lor zielony, a tlenek żelaza bar-
wił na brązowo). Pierwotnie 
szkliwienie miało jedynie funk-
cję użytkową - polewa zatyka-
ła pory w ściankach naczynia, 
co czyniło je nieprzepuszczal-
nym dla cieczy. Z tego powo-
du początkowo szkliwiono je-
dynie wnętrza wyrobów. Z cza-
sem dostrzeżono także walor 
estetyczny szkliw i zaczęto po-
lewać naczynia także od strony 
zewnętrznej.

Joanna Witulska

każdy z nas, dorosły czy dziecko, lubi lepić z gliny. Dostając kawałek gotowej masy ceramicznej oraz 
instrukcję, jak wykonać z niej naczynie, rzadko zastanawia się, skąd pochodzi i jakim procesom musiała 
zostać poddana, aby była zdatna do formowania. Po ulepieniu naczynia pojawia się natomiast wątpliwość - 
czy jeżeli wypalę je w piekarniku, będzie zdatne do użytku? odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tek-
ście poniżej, a ich szczegółowe rozwinięcie na wystawie czasowej „anatomia naczynia - archeologia i tech-
nologia“, która znajduje się w jednej z sal w pawilonie muzealnym.

Wystawa czasowa „Anatomia naczy-
nia. Archeologia i technologia“        
           fot. Justyna Łuczka

Jak wytwarzano naczynia ceramiczne - 
krótki opis procesu


