
Za mój fotograficzny niedosyt odpowie-
dzialni są łucznicy, prezentujący swoje umie-
jętności na Festynie Archeologicznym, na ty-
łach osady obronnej na półwyspie. Oko jednak 
w pełni nasycić się mogło: nie lada gratką jest 
podziwianie pokazu łucznictwa tradycyjnego. 

Przybyłych łuczników łączą z pewnością dwie 
rzeczy: wspólna pasja oraz Biskupiński Turniej 
Łuczniczy, który w lipcu tego roku organizo-
wany był tutaj po raz jedenasty.

Ich niecodzienne hobby ma długą tradycję. 
Sam łuk jest wynalazkiem z epoki kamienia 

(dokładniej, 
z mezolitu, 
czyli średniej 
epoki kamie-
nia). Słowia-
nie wykorzy-
stywali łuki 
w celach bo-
jowych oraz 
myśliwskich. 
Na ziemiach 
polskich roz-
wój łucznic-
twa skończył 
się na XVIII 
wieku. Powo-
dem tego był 
szybki roz-

wój broni palnej, z której siłą rażenia oraz co-
raz to dłuższym dystansem strzelania łuk nie 
miał żadnych szans. Dodać należy, że w tej czę-
ści Europy łucznictwo, jak mówi na pokazie 
Piotr Dmochowski, przez wieki znajdowało się 
pod wpływem ludów koczowniczych (jak Awa-
rowie czy Hunowie), a w wiekach późniejszych 
pod wpływem Mongołów i Tatarów. Współ-
cześnie łucznictwo jest dyscypliną sportową. 

Na historyczny pokaz przybyło wielu zain-
teresowanych. Łucznicy strzelali do tarcz, ma-
nekinów z hełmami oraz do imitacji zwierząt 
(m.in. niedźwiedzia, dzika czy indyka). Piotr 
Dmochowski pokazuje publiczności, jak skon-
struowany jest łuk, opisuje materiały z jakich 
wykonywano tę broń (sam demonstruje na je-
sionowej replice łuku konstrukcji mezolitycz-
nej), odpowiada na pytania. Zabawnym elemen-
tem pokazu był moment, kiedy jeden z rekon-
struktorów usiadł na ramionach kolegi i z tej 
pozycji strzelał. Widowiskowy wyczyn został 
nagrodzony oklaskami, a wybrani szczęśliw-
cy z widowni mogli zostać przeszkoleni i pod 
okiem fachowców samodzielnie zmierzyć się 
z trafianiem do celu - stojąc już jednak pew-
nie na podłożu. 

Pokazy łuczników można zobaczyć także 
dziś w osadzie na półwyspie o 13.00.

AgnieszkA zAwiszA

Zabawa w strzelanie, czyli

Łuki nie z tej epoki
Tylko świst i już. strzała trafia w tarczę. Jedna leci za drugą. Uchwycić strzałę w locie byłoby marze-
niem fotografa, ale niestety - nie tym razem. za szybko lecą.

Na jej stanowisku, zlokalizowanym w dru-
giej z chat na półwyspie, na stołach leżą frag-
menty glinianych naczyń oraz drewniane ko-
rytka z piaskiem. Odwiedzający ją turyści, 
a przede wszystkim dzieci, mają szansę zabawić 
się w poszukiwacza, a następnie poskładać od-
nalezione kawałki. Wszyscy porównują to za-
jęcie do składania puzzli, jednak jak się okazu-
je - rzecz jest nieco bardziej skomplikowana.

- Jak archeolodzy przynoszą mi wykopa-
ną ceramikę, trzeba ją posegregować, wybrać 
podobne fragmenty, oznaczyć je kredą, dopa-
sować do siebie. Jeżeli jakiegoś kawałka bra-
kuje, należy wypełnić ubytek gipsem - tłuma-
czy Róża Antkowiak. - Jeżeli naczynie ma tra-
fić na wystawę, a nie do magazynu, to mo-
żemy na gipsie zrekonstruować także orna-
menty oraz pomalować go. Nie fałszujemy 
historii, więc te uzupełnienia zabarwiamy nie-
co ciemniej lub jaśniej niż naczynie, by wstaw-
ka była rozpoznawalna. 

Jak wyjaśnia pani Róża, fragmenty cera-
miki są klejone specjalnym spoiwem na ba-
zie żywicy. Jest to proces odwracalny, na wy-
padek gdyby doszło do pomyłki. Wtedy na-
czynie obkłada się watą nasączoną acetonem, 
wkłada do worka i po 24 godzinach spoiwo 
jest rozmiękczone. Dalej zamki, czyli kra-
wędzie poszczególnych fragmentów, mu-
szą dokładnie (i delikatnie!) zostać oczysz-
czone z kleju. 

Pani Różna prawie 23 lata zajmowała się 
konserwacją ceramiki. Mówi, że jeżeli jest do-
brej jakości, to nie musi być dodatkowo zabez-
pieczana. Jeżeli się „sypie“, to wówczas także 
jest smarowana rozcieńczonym roztworem kle-
ju, który nie pozostawia śladów. 

- Jak się złoży jakąś bardzo trudną ce-
ramikę, to jest satysfakcja - mówi pani 
Róża. - I nie trzeba wtedy młotka - dodaje 
ze śmiechem.
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Poszukaj zamków w Biskupinie

„Dawaj młotka, dopasuję!”
Tak z przymrużeniem oka mówi pani Róża Antkowiak, emerytowana 
pracownica MAB, zapytana o swoją pracę konserwatorki naczyń cera-
micznych.

Róża Antkowiak dopasowująca do siebie fragmenty na-
czyń ceramicznych               fot. Agnieszka Zawisza

Od prawej: ro-
dzina Pronczuk, 
Piotr Bałakirew, 
Michał Pilas 
   fot. Agnieszka 
             Zawisza


