
Specjalistą od tej techniki jest Izabela Boro-
wiecka-Rohde, którą można odnaleźć na terenie 
nr 8 czyli „W początkach państwa polskiego“. 

Kobieta krok po kroku wyjaśnia, jak po-
wstają rzeczy wykonane dzięki tej metodzie. 
Każdy, kto podejdzie do jej stanowiska, dowia-
duje się co trzeba zrobić, aby wykonać czapkę 
używając ściegu igłowego. Przede wszystkim 
należy mieć zwierzę, a dokładniej jego wełnę. 
Zaczyna się od ostrzyżenia owiec lub kóz, na-
stępnie jest gręplowanie i wyczesanie wełny, 
po tym należy uprząść włóczkę i jeśli jest taka 
potrzeba - zafarbować. Dopiero po wykonaniu 
tych czynności można zabrać się za tworzenie 
czapeczek, rękawiczek i skarpet.

Oprócz tego dowiadujemy się, że ścieg 
igłowy bardziej przypomina szydełkowanie 
niż technikę robienia na drutach.Technika ta 
pochodzi z wczesnego średniowiecza. Ścieg 
polega na robieniu supełków. Główna różnica 
między szydełkowaniem, a tą metodą to fakt, 
że przy szydełkowaniu możemy używać nawi-
niętej w kłębek włóczki. Przy ściegu igłowym 
jest to prawie niemożliwe, ponieważ cała nitka 
musi przejść przez oczko, aby powstał supełek. 

Z tego powodu najczęstszym wzorem były róż-
nokolorowe poziome paski. 

Najwięcej znalezisk pochodzi ze Skandy-
nawii, Rusi oraz Wielkiej Brytanii. Znaleziono 
fragmenty skarpet oraz rękawiczek. Obecnie 
fragmenty znajdują się holenderskich i skandy-

nawskich muzeach. Ciekawostką jest to, że zna-
lezione skarpety miały miejsce tylko na dwa pal-
ce, a rękawiczki na trzy. Najpopularniejsze ście-
gi łączą się z miejscami, w których występowa-
ły, czyli ścieg Oslo, York oraz ściegi duńskie.
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Oczka, oczka i wełenka

Ścieg igłowy na głowy
W biskupińskiej osadzie odkrywamy wiele sposobów wytwa-
rzania ubrań. Jedną z wykorzystywanych technik jest: ścieg 
igłowy. Używany do wykonywania czapek i rękawiczek.

Pierwszy o odtwarzanej przez siebie syl-
wetce pancernego woja z okresu wczesno-
piastowskiego opowiedział Bogusz wicza-
nowski, z grupy rekonstrukcyjnej „Naglfar“: 
- Najdroższy z całego uzbrojenia był miecz, 
drogie były też pancerz (nitowany) oraz 
hełm. Jak tłumaczył, za panowania pierw-
szych Piastów to książę łożył na uzbrojenie 
dla swoich żołnierzy oraz zapewniał wszyst-
ko co było im niezbędne. W razie śmierci 
wojownika, przejmował także opiekę nad 
jego rodziną. System ten zmienił się za pano-
wania Kazimierza Odnowiciela (1034-1058), 
kiedy po okresie wojny domowej i najazdów 
władca nie mógł już finansować swojej dru-
żyny. Zaczęto wówczas nadawać wojom zie-
mię, z której mogli się utrzymać. 

Następni na scenę weszli kamila Bienia-Bo-
rowska oraz artur Zieliński, prezentujący stro-
je indiańskie. Jak powiedziała Kamila Bienia-Bo-
rowska, Indianie bardzo lubili się stroić i często 
mężczyźni mieli więcej biżuterii niż kobiety.

Jako ostatnia pokazała się Scytyjka, której 
postać rekonstruuje agnieszka Łukaszyk. Scy-
towie, o których opowiadała, byli ludem ko-
czowniczym, znanym ze swojej wojowniczości, 
trudniącym się hodowlą i łupiestwem. Grupy 
prowadzące bardziej osiadły tryb życia zajmo-
wały się uprawą. Co szczególnie interesujące, 
Agnieszka Łukaszyk projektując swój bogato 
zdobiony strój wzorowała się na znaleziskach 
z pochowku kobiecego z kurhanu w Ryżanów-
ce (dzisiejsza Ukraina).
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Czarowanie ubiorem i biżuterią

Prezentacja 
historycznych strojów

Stroje wczesnośredniowiecznego woja, Indian oraz Scytów 
można było podziwiać podczas prezentacji na scenie.

Wczesnopiastowski wojownik - Bogusz Wiczanowski  
               fot. Agnieszka Zawisza

Zajmująca się robieniem cza-
pek, rękawiczek i skarpet 
ściegiem igłowym Izabela 
Borowiecka-Rohde z syn-
kiem Vincentem. Oboje pre-
zentują się w czapkach wyko-
nanych ściegiem igłowym.       
        fot. Marta Gawrońska

Iskierki
t Chata na półwyspie, wystawa fotografii. 
- A kiedyś to wszystko było czarno-białe? - 
pyta dziewczynka.                                             (mt)
t Chłopiec do kolegów: - Ten miecz jest dla 
leworęcznych czy co? Bo mi ciągle wypa-
da. - A ty się na tym znasz? - odpowiada je-
den z nich.                                                     (mt) 
t - Idziemy do domu! - woła do swojej gru-
py opiekun. - Przecież dopiero co przyjecha-
liśmy! - mówi ktoś z wycieczki. - Do domu 
biskupińskiego.                                         (mt)


