
Barwić można zarówno gotową tkaninę, jak 
i wełnę czy nici. W kulturze łużyckiej owce 
były strzyżone nożem krzemiennym lub ich 
włosy wyrywano - oczywiście tak, by nie zro-
bić zwierzętom krzywdy. Runo było prane w je-

ziorze, a następnie ługowane popiołem. 
Dalej przechodzono do przędzenia lub 
barwienia. - Korzystano z takich barw-
ników, jakie były pod ręką. My ko-
rzystamy z roślin rosnących na tere-
nie rezerwatu  - mówi Małgorzata Sta-
rak-Juchniewicz. 

Jakie to mogą być rośliny? Jeżeli 
chcemy uzyskać odcienie żółci i brą-
zu, to powinniśmy użyć liści brzozy, 
rumianku, zielonych owoców jałow-
ca czy suszonej olchy. Odcienie zielo-
ne dostaniemy korzystając z trawy, po-
krzywy i trzciny. Fiolety otrzymuje-
my dzięki owocom dzikiego bzu. Inten-
sywność koloru zależy od wielu czynni-
ków: długości moczenia, ilości wyko-
rzystanych roślin, od pory ich zebrania 
(jesienne liście będą barwiły słabiej od 
świeżych), a także tego, czy proces bar-
wienia był ponawiany czy nie. 

Nie byle jakie musi być też naczy-
nie, w którym będzie odbywał się cały 

proces. Podchodzimy do glinianych kotłów 
przy palenisku - w jednym barwi się materiał 
z liśćmi brzozy, w drugim kolor będą nadawa-
ły owoce dzikiego bzu. - Glina na takie naczy-
nie musi być dwukrotnie wypalana. Pomiędzy 

jednym a drugim wypaleniem uszczelnia się je 
tłuszczem zwierzęcym - opowiada Celina Te-
kiela. - Kotły są też chropowane, nakłada się 
na nie dodatkową warstwę gliny, która izoluje 
od ognia. Do procesu farbowania konieczne 
jest podgrzewanie tkaniny czy wełny z barw-
nikiem, ale nie jej gotowanie. 
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Tkaniny, wełna i nici

W barwach natury
W ostatnim pomieszczeniu pierwszej z chat na półwyspie roz-
mawiam o barwieniu tkanin z Małgorzatą Starak-Juchniewicz 
i Celiną Tekielą z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

W jego rodzinie koszyki wyplata się od 
trzech pokoleń. Leszek Ścieżyński fachu uczył 
się w warsztacie ojca, swój pierwszy koszyk wy-
konał, kiedy miał siedem lat: - Praktycznie wy-
chowałem się w warsztacie. Wbijałem najpierw 
ojcu gwoździki, gdzie popadło. Wikliniarstwem 
zajmuję się już od czterdziestu pięciu lat.

 Pan Leszek sam uprawia wiklinę (tak nazy-
wa się bowiem młode pędy wierzb, cięte przy 
ziemi) - bo jak mówi, plantatorzy idą w ilość, 
nie w jakość. Samej wierzby jest około 250 ga-
tunków, natomiast najczęściej wykorzystywaną 
w wikliniarstwie jest odmiana „amerykanka“.

Produkty wiklinowe, jakie znamy, najczę-
ściej są jasno- lub ciemnobrązowe. Jak tłumaczy 
pan Leszek, kolor zależy od naturalnych czynni-
ków, nie powstaje w wyniku barwienia surowca. 
Naturalna, ciemnobrązowa wiklina jest nieoko-
rowana, natomiast jasnobrązowa jest kory po-

zbawiona. Uzyskuje się taki efekt poprzez dłu-
gotrwałe gotowanie, dzięki czemu zmiękczoną 
korę łatwiej zdjąć. Z kolei biała wiklina jest uzy-
skiwana dzięki wytrawianiu witek w wodzie utle-
nionej w temperaturze 75O Celsjusza. 

Leszek Ścieżyński pokazuje od czego za-
czyna się wyplatanie koszyka: najpierw należy 
przygotować spałki, czyli witki tworzące ste-
laż pod denko. Układa się je w krzyżak, prze-
kładając przez wcześniej zrobione rozcięcie. 
Im większa liczba spałek, tym większa będzie 
średnica koszyka. Następnie, po spirali, wy-
plata się denko, poczynając od środka koszy-
ka. Całość procesu wyplatania można obser-
wować na jego stoisku, zlokalizowanym przy 
Chacie Pałuckiej.
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Nie plecie trzy po trzy

Zawód: koszykarz
Nie każdy koszykarz gra w piłkę. Koszykarz to tak-
że nazwa zawodu rzemieślnika, który wykonuje koszyki.  
O wyplataniu wikliny opowiada Leszek Ścieżyński.

Małgorzata Starak-Juchniewicz i Celina Tekiela barwiące tkaniny. 
Paniom „pomaga“ czarny bez, dzięki któremu tkanina zyskuje fio-
letowy kolor.               fot. Agnieszka Zawisza

Leszek Ścieżyński podczas wyplatania koszyka   
             fot. Agnieszka Zawisza

Wysoka jakość wyrobu wymaga czasu i poświęcenia. Po-
święcenia sztuce nie brakuje Maciejowi Perczakowi („Ki-
ciusiowi”), który na biskupińskim festynie jest po raz trze-
ci. Wykonane przez niego skórzane kolorowe torby, po-
chewki i pasy zwracają uwagę i nie pozwalają szybko mi-
nąć stanowiska skórnika. Wrocławianin zwykle wykonuje 
wszelkiego rodzaju repliki znalezisk i odwzorowuje wy-
roby wczesnego średniowiecza. Wykazuje się też inwen-
cją twórczą, wykorzystując w swojej twórczości głównie 
styl wikiński. O przygotowaniu surowca i pracy z nim 
opowie w wiosce wczesnopiastowskiej.   
                         fot. Maciej Tyrakowski


