
Indian leśnych (z XIX-XX w.) prezentował 
Artur Zieliński. Miał na sobie nogawice zwa-
ne też legginami, przepasane pod kolanami pod-
wiązkami. Najbardziej zakotwiczona w wyobra-
żeniach o Indianach, skórzana bluza z frędzlami 
również pojawiła się na scenie. Na niej w poprzek 
zawieszone dwie kolorowe i kwiatowe torebki. 
Bez ozdób się nie obejdzie: naszyjnik z pazurów 
oraz roach, czyli ozdoba na głowie wykonana 
z białych igieł igłozwierza oraz włosia jeleniego. 

Przenosimy się na równiny - 1870 r. Małżeń-
stwo rekonstruktorów kultury Lakotów pre-
zentuje swoje stroje. Kamila Bienia-Borow-
ska zarzuciła na siebie skórę bizona. Pod nią 

ma skórzaną sukienkę przyozdobioną w górnej 
części koralikami. Taka sukienka to odświętny 
strój Indianek. Kobiety zajmujące się dziećmi 
i typowymi domowymi obowiązkami zrezy-
gnowały ze strojności na potrzeby praktyczno-
ści. Pod sukienką znajdowały się legginy. Stan-
dardowo zdobne mokasyny i dużo biżuterii.

Radosław Borowski w stroju wojownika 
miał na sobie bordowy koc z sukna a na nim 
ozdobny pas wyszyty koralikami. Długie leg-
giny pod kocem wykonane ze skóry jelenia lub 
sukna. Kawałek materiału opadający na legginy 
to przepaska - indiańska bielizna. Czarna koszu-
la wojownika jest wykonana z repliki materiału 

produkowanego w Ameryce, tradycyjne wzory 
Indian są nadrukowane tą samą metodą jak przed 
laty. Na to mężczyzna miał założoną kamizelkę 
kawaleryjską z mosiężnymi cekinami. Z tyłu 
kołczan, czyli futerał na łuk i strzały oraz tarcza.

Chętni mogą przyjrzeć się osobiście stro-
jom replikatorów na terenie osady biskupiń-
skiej w wiosce Indiańskiej.
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Różne plemiona i ich moda

Strój indiański
Każde plemię miało własne upodobania, język i zwyczaje. 
Na biskupińskiej scenie przybliżono zwiedzającym sylwetki In-
dian leśnych i równinnych.

Biżuteria indiańska w zależności od części kontynentu i czasu, z któ-
rego pochodziła, bardzo różniła się. Każde plemię miało własną tradycję 
i upodobania. Przed pojawieniem się białych do ozdabiania i tworzenia bi-
żuterii używali głównie farb ziemnych w proszku, rozpuszczonych w tłusz-
czu. Kolory nakładali specjalną pałeczką z kości. Barwionymi igłami igło-
zwierza wyszywali stroje. O biżuterii Indian opowiada Artur Zieliński 
wraz z żoną - sylwią Zielińską i Kamilą Bienia-Borowską.

Ważną rolę w życiu plemion zamieszkujących prerie i równiny odgry-
wały bizony. Wykorzystywali je jako pożywienie, a kły, kości i skórę do 
wyrobów ozdób i biżuterii. Wykorzystywali też muszle. Noszono ban-
doliery, czyli pasy przełożone przez ramię składające się z długich kościa-
nych rurek, przeplatane z mosiężnymi koralikami na rzemyku dodatkowo 
ozdobione jedwabną wstążką. Popularne były też pierścienie i bransolety 
z metali oraz kolczyki z tylnych zębów jelenia (grandle).

Na południu przede wszystkim nosili naszyjniki z pazurów niedźwiedzia. 
Wraz z przybyciem białych zaczęto wykorzystywać złoto i srebro. Indianom 
znane było dobrze „niemieckie srebro“, czyli stop m.in. z cyną. Z tego wy-
twarzano kolczyki, brosze, bransolety i spinki do włosów. Popularny w tych 
regionach był kamień - turkus, który chętnie łączyli ze srebrem.

Na zachodzie dominowało drewno. Robiono z niego meble, budynki, 
a nawet biżuterię. Malowane drewno Indianie łączyli z innymi materiała-
mi, zwłaszcza z muszlą. Używali też miedzi, z której wyrabiali m.in. na-
rzędzia oraz biżuterię. Mieszkańcy tego regionu używali pazurów, koloro-
wych nasion i kościanych koralików. Przed białymi używali głównie farb 
ziemnych w proszku, rozpuszczonych w tłuszczu. Na wschodnim wybrze-
żu królowały koraliki z kości, muszelki. Po przybyciu białych pojawi-
ło się w biżuterii złoto, srebro oraz szklane koraliki. Ulubiony kolor In-
dian to czerwony. Duże koraliki zmniejszały się przez lata (dziś są korali-
ki mniejsze nawet od 1 mm).

Po więcej fascynujących faktów związanych z Indianami należy udać 
się do punktu nr 5 przy osadzie biskupińskiej.
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O Indianach na stanowisku nr 5

Biżuteria, 
a część kontynentu

Indianie Indianom nierówni. Istniało wiele ple-
mion, które żyły na zupełnie innych krańcach 
kontynentu. Niezależnie od plemiona, Indianie 
kojarzą się z barwnymi ubraniami, kolorowy-
mi twarzami i masą ozdób.

Na festynie w Biskupinie jest niemal od jego początków. Podczas 
trzeciej edycji w 1997 r. spróbował swoich sił w garncarstwie. Dziś 
Krzysztof oddaje się mu w stu procentach. Tworzy naczynia rodem 
z epoki brązu przez wczesne żelazo i czasy rzymskie, aż do wczesnego 
średniowiecza. Spod palców wychodzą gliniane cuda na potrzeby wy-
staw muzealnych i dla grup rekonstrukcyjnych. Zazwyczaj są to przed-
mioty użytkowe: kubki, dzbany, miski, urny twarzowe, instrumenty 
czy naczynia zasobowe. W portfolio nie brakuje też fajansu szkliwio-
nego. Stosowane techniki wykonania są różne - od ceramiki lepionej 
ręcznie do toczonej.

- Optymalna temperatura do toczenia to 18oC - mówi Krzysztof. 
Dlatego z uwagą obserwuje prognozę pogody na biskupińskim półwy-
spie i w przypadku niższych temperatur oddaje się pracy wykończe-
niowej, np. ozdabianiu wykonanej wcześniej ceramiki.

W opowiadaniu o tajnikach fachu udziela się również Nadzieja - 
córka garncarza, która od najmłodszych lat towarzyszy tacie w licz-
nych imprezach. Zaczęła jako trzymiesięczny berbeć wyłącznie od 
obecności na festynie. Dziś jako ośmiolatka stara się wspierać ojca 
w prezentowaniu tego ciekawego rzemiosła.
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Miejscowość i imię zobowiązuje

Nadzieja 
garncarstwa

Krzysztof Dziewiątkowski w Glinkach Mo-
krych ma swoją pracownię, w której two-
rzy gliniane cacka, prezentując je później 
na ziemi pałuckiej.

Małżeństwo rekonstruktorów kultury Lakotów - Ka-
mila Bienia-Borowska w odświętnej sukience i Radosław 
Borowski w stroju wojownika     fot. Marta Gawrońska

Krzysztof Dziewiątkowski z córką Na-
dzieją na stanowisku garncarza w wio-
sce piastowskiej    
     fot. Maciej Urbanowski


