
Pierwsza na mapie: epoka kamienia. Barbara 
Wielgus z Instytutu Archeologii UAM, w cie-
kawy sposób opowiada o początkach tkactwa. 
Od niej dowiadujemy się, że pierwsi zajmowa-
li się tkactwem rolnicy, a najstarsze nici wy-
konywano z lnu i konopi. W neolicie zaczęto 
wykorzystywać wełnę. Znajdowane narzędzia 
i odciski materiałów na ceramice przez arche-
ologów potwierdziły zaawansowanie tkactwa 
już w tej epoce. 

Kolejne miejsce: punkt 6, początki epo-
ki żelaza. Anna Grossman ponad 30 lat praco-
wała w biskupińskim muzeum. Dziś opowia-
da o historii tkactwa i pokazuje rekonstrukcje 
w chacie tkaczy. Rekonstrukcje, które można 
tam zobaczyć powstały własnoręcznie, a dzięki 
znaleziskom z terenu osady biskupińskiej po-
wstały urządzenia, na których pracują kobie-
ty, czyli pionowe warsztaty tkackie różnych 
typów. Pozostałości kostne owiec sugerują, że 
również wykorzystywano wełnę. Biskupiński 
zespół zajmujący się tkactwem jest wysoko 
wyspecjalizowany. Warto wejść, obejrzeć ich 
pracę i dowiedzieć się więcej o tej dziedzinie.

Kolejnym przedstawicielem tkaczy w rezer-
wacie jest Joanna Kucharz. Fascynacja rzemio-

słem pojawiła się u niej spontanicznie, po prze-
czytaniu książki zaczęła swoją przygodę z tkac-
twem. Pani Joanna uwielbia eksperymentować 
i sprawdzać różne techniki. Namiastkę jej prac 
można obejrzeć i kupić W początkach pań-
stwa polskiego (na mapie nr 8).

MArtA GAWrońsKA

Zaawansowane tkactwo od wieków

Od niteczki do bluzeczki
tkactwo to jedno z najważniejszych i codziennych zajęć ubiegłych epok. 
Głównie zajmowały się tym kobiety i starsi. Na terenie osady bisku-
pińskiej z tkactwem zapoznasz się w punktach: 1, 6 i 8.

Jak półwysep biskupiński długi i szero-
ki, zapewne nie ma wśród wystawców oso-
by, która nie wiedziałaby czym zajmuje się 
mincerz. To wszystko za sprawą pana Jerze-
go, który praktycznie od początku istnienia 
festynu raczy zwiedzających opowieściami 
o historii wybijania monet, jak i o samych 
monetach.

W zawodzie od 1976 roku jako członek Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego a w tym 
roku w wiosce piastowskiej, wraz z siostrą 
Anną Markiewicz, prezentuje zdobycze wcze-
snośredniowiecznej cywilizacji oraz prezentu-
je technikę wybijania monet i medali - kopii 
pierwszych polskich monet.

O denarach występujących w Europie wie 
wszystko. Również to, że pierwsze wykopa-
ne po wiekach z ziemi monety polskie były 
prawdopodobnie wybijane za czasów Bolesła-
wa Chrobrego. Najstarsza zachowana do dzi-
siaj moneta polska pochodzi z czasów zjaz-
du gnieźnieńskiego. Przez długi czas znajdo-

wała się w prywatnej kolekcji hrabiego Skó-
rzewskiego w Lubostroniu. Obecnie ten je-
dyny egzemplarz stanowi część kolekcji Mu-
zeum w Krakowie.

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że 
z monetami sprzed wieków mamy do czynie-
nia na co dzień. W naszych współczesnych 
portfelach szeleszczą banknoty, których czę-
ścią są wizerunki dawnych środków płatni-
czych. Dla przykładu na banknocie 20 PLN 
można zobaczyć jak wyglądał denar, na któ-
rym pojawiła się po raz pierwszy nazwa Pol-
ski po łacinie - Polonia.

Kto chciałby poznać więcej ciekawych 
informacji związanych z historią mincer-
stwa, własnoręcznie wybić kopię wczesno-
średniowiecznego denara a jednocześnie uści-
snąć dłoń świeżo upieczonego Mistrza Pol-
ski w Nordic Walking, powinien koniecz-
nie odwiedzić chatę mincerza w wiosce pia-
stowskiej.

MAcieJ UrBANoWsKi

Żeby nie zardzewieć trzeba się ruszać

Nordic walking po mincersku
Wbrew obiegowym opiniom, mincerz to nie osoba mająca coś wspólne-
go z robieniem dziwnych min. Jerzy Buczkowski to weteran jeśli cho-
dzi o bicie monet na półwyspie biskupińskim, a od kilku dni rów-
nież Mistrz Polski w Nordic Walking.

Już za chwilę z kawałka metalu Jerzy Buczkowski wy-
bije kopię polskiego denara    fot. Maciej Urbanowski

Od lewej: Basia Wielgus i Renata Pawlus   
              fot. Marta Gawrońska


