
sami znajdował się pas zasieków, wzniesionych 
prawdopodobnie z zaostrzonych pali.

Obecnie obronny charakter „wioski wcze-
snopiastowskiej“ jest znacznie słabiej widoczny. 
Otoczenie osady zatraciło swój bagienny cha-
rakter i porośnięte jest gęstym drzewostanem. 
Fosy i zasieki strzegące dostępu do osady nie 
zostały zrekonstruowane. Od strony zachod-
niej znajduje się natomiast plecionkowe ogro-
dzenie, oddzielające teren wioski od współ-
czesnej drogi. Istnienie takiego ogrodzenia 
nie zostało jednakże potwierdzone w źródłach  
archeologicznych.

Szymon nowaczyk

Prace nad rekonstrukcją „wioski wczesnopiastowskiej“  
                     fot. Mariusz Kazik

Materiał do pracy rogownika można podzielić na trzy grupy - kość, 
róg i poroże. Wbrew pozorom te dwie ostatnie nie stanowią tego same-
go. Róg to materiał zbliżony strukturą do paznokcia i pozyskuje się go 
po uśmierceniu zwierzęcia. Poroże natomiast jest jak kość a jego wła-
ściciel najczęściej pozostaje bezpieczny. Wystarczy znaleźć pozostawio-
ny przez zwierzynę artefakt w lesie.

Pochodzący z Gniezna Sławomir Piasecki jako uczestnik pojawia 
się w Biskupinie nieprzerwanie od dwudziestu lat. Wcześniej jako tu-
rysta. Swoją przygodę z tym dawnym fachem zaczął dość niespodzie-
wanie, kiedy to szukał kogoś, kto wykona rękojeść do świeżo nabytego 
ostrza. Ponieważ nie znalazł chętnych, postanowił sam wykonać tę część 
noża. Okazało się, że wyszło całkiem nieźle. Tak też zostało do dziś.

Na stanowisku rogownika można zobaczyć przeróżne przedmioty. 
Wśród nich pojemniki na ogniste trunki i sól, rogi sygnałowe, wiesza-
ki, klamry do pasów, amulety i pobijaki (młotki rogowe). Osobną ka-
tegorię stanowią różnego rodzaju grzebienie. Wykonywane z takich sa-
mych materiałów, wymagały solidniejszego nakładu pracy oraz zaan-
gażowania większej liczby urządzeń takich, jak piły, pilniki czy tokar-
ki. Te ostatnie były doskonale znane i wykorzystywane setki lat wcze-
śniej. Ciekawostką jest, że początkowo grzebienie nie służyły do po-
prawiania sobie urody. Jak sama nazwa wskazuje, stanowiły istotny ele-
ment aspektu dbania o higienę, gdyż wygrzebywano nimi nieproszo-
nych gości spośród gęstwiny włosów.

Te i inne ciekawe historie do usłyszenia na stanowisku rogownika 
w wiosce piastowskiej.

maciej UrbanowSki

Rogownik

Kość, róg i poroże
można by rzec - mieszkaniec rogowa. nic bardziej 
mylnego. rogownik to rzemieślnik wykonujący prze-
różne przedmioty codziennego użytku, wykorzystujący 
do tego zdobycze pochodzące z natury

Każdego dnia festynu egiptolog dr andrzej Ćwiek z UAM w Pozna-
niu dokonuje eksperymentu przetransportowania dwutonowego bloku ka-
miennego na saniach po specjalnie przygotowanej drodze. Jak przekonu-
je naukowiec, wiedza o tym, jak budowane były piramidy, jest znaczna 
z racji dużej ilości źródeł archeologicznych. Przedsięwzięcie angażowa-
ło siły całego państwa i wiązało się choćby z szeroko zakrojoną działal-
nością logistyczną, jak na przykład zapewnienie robotnikom zakwatero-
wania i zaopatrzenie ich w żywność.

Kurator Galerii Egipskiej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu 
tłumaczy, że transport przeciętnej wielkości bloku kamiennego (około 
2 tony) po równym podłożu był powszechnym rozwiązaniem potrzeb-
nym do budowy piramidy. 

W Biskupinie do przeprowadzenia tego doświadczenia wykorzystane 
są miejscowe glina i drewno oraz blok piaskowca tej samej wagi co prze-
ciętny kamień w piramidzie Cheopsa. Odpowiednie przygotowanie dro-
gi sprawia, że niwelacja tarcia umożliwia transport ciężaru umieszczone-
go na saniach. Podważenie sani od tyłu daje im rozruch, a przy pomocy 
lewarów można je obracać. 

Pokaz zobaczyć dziś warto o 15.00. Odbywa się w alei przy wejściu 
do biskupińskiego rezerwatu.

maciej TyrakowSki

Archeologiczny eksperyment

Najważniejsza jest 
droga

wydawać się może, że dwutonowego bloku nie da się 
przeciągnąć, ale w biskupinie nie ma rzeczy niemożli-
wych. i to nie tylko za sprawą wojów zaangażowanych 
w przedsięwzięcie, ale dzięki staroegipskiej technice.

Sławomir „Piachu“ Piasecki (z prawej) i Karol Charczenko na stanowisku biskupiń-
skiego rogownika                   fot. Maciej Urbanowski

Eksperymentem kieruje dr Andrzej Ćwiek specjalizujący się w zagadnieniach egipskiej 
architektury, sztuki i ideologii władzy królewskiej     fot. Maciej Tyrakowski


