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Przy wejściu na teren re−
zerwatu znajduje się miejsce,
gdzie każdy szept rozlega się
dziesiątkami decybeli i jest
słyszalny na całym półwy−
spie. To radiowęzeł. BognaBognaBognaBognaBogna
Kajdańska Kajdańska Kajdańska Kajdańska Kajdańska i Monika Kli− Monika Kli− Monika Kli− Monika Kli− Monika Kli−
mowiczmowiczmowiczmowiczmowicz pracują przy     mikro−
fonie, prowadzą biuro zagu−
bionych dzieci i rzeczy zna−
lezionych przez zwiedzają−
cych na terenie rezerwatu.

Codziennie przez ich ma−
lutkie pomieszczenie przewi−
ja się całkiem spore stadko
dzieci, które zgubiły się swo−
im  rodzicom, bądź opieku−
nom. W momencie, kiedy
poszedłem porozmawiać
z dziewczynami na ten te−
mat, przy konsolecie siedzia−
ło trzech zapłakanych malu−
chów. − Czasem mamy tu
prawdziwe oblężenie. − mówi
Bogna − Jednorazowo sie−
działo u nas dwanaście za−
gubionych dzieci.

Trafiają tutaj również róż−
nego rodzaju przedmioty. Por−
tfele, okulary, dzięki aksa−
mitnym głosom dziewczyn
z radiowęzła szybko znajdują
właścicieli.

Tuż obok radia znajduje
się punkt medyczny. − Zazwy−
czaj mamy do czynienia
z drobnymi ranami: skale−
czenia i otarcia. − mówi pielę−

pracowników żadnych jednak
wiadomości nie udało się nam
uzyskać, co jest najlepszym
dowodem na to, że działa, jak
należy.
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gniarz Radosław KamińskiRadosław KamińskiRadosław KamińskiRadosław KamińskiRadosław Kamiński
− Często udzielamy pomocy
przy bólach głowy i przezię−
bieniach.

Zdarzają się również po−
ważniejsze interwencje me−
dyczne. Najczęściej po wal−
kach rycerzy i wojów, którzy
codziennie narażeni są na
różnego rodzaju urazy. Nie−
kiedy nie obywa się bez za−
stosowania większej ilości
bandażu czy założenia kilku
szwów.

Nad bezpieczeństwem zwie−
dzających czuwa firma Securi−
tas. Dbanie o bezpieczeństwo
to jednak jedynie połowa ich
zadań. Drugą część stanowi
utrzymywanie porządku.

− Jak do tej pory nie mieli−
śmy zbyt wielu interwencji −
mówi PaPaPaPaPawwwwweł Gąsieweł Gąsieweł Gąsieweł Gąsieweł Gąsiewicziczicziczicz,     szef
tutejszych ochroniarzy. −
Oprócz drobnych kradzieży
i kilku awanturujących się
gości, nie musieliśmy brać
udziału w większych interwe−
ncjach. Był jeden przypadek,
kiedy znaleźliśmy porzuco−
ne w krzakach narkotyki.
Znalezisko przekazaliśmy
policji.

Festyn na pewno posiada
również swój wywiad, na te−
mat jego pracy i współ−
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Dawniej przędzenie i tkanie należało
do czynności codziennych. Pani Anna
Grossman, archeolog,     pracownik bis−
kupińskiego muzeum opowiada (((((stano−
wisko nr 58)     jak za czasów Piasta
wytwarzano materiały na ubrania.
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Dziś o godzinie 1700 przed
budynkiem Muzeum nastąpi
uroczyste zamknięcie wysta−
wy pt.: “Stara Baśń w obiek−
tywie tygodnika Pałuki”. Au−
torem zdjęć jest Jacek Miel− Jacek Miel− Jacek Miel− Jacek Miel− Jacek Miel−
carzewiczcarzewiczcarzewiczcarzewiczcarzewicz, nauczyciel, repor−
ter, fotograf z zamiłowania.

 Jacek ze swoim aparatem
towarzyszy kolejnym ekipom
realizatorskim już od połowy
roku, kiedy  zaczęła się  bu−
dowa scenografii − m.in.
w Biskupinie i Oćwiece. Nie
opuścił i nie opuszcza do tej
pory prawie żadnego dnia zdję−
ciowego. Efekty jego pracy
możemy podziwiać już od pier−
wszego dnia festynu przed
wejściem do Muzeum.

Wystawa dobiega końca,
ale nic straconego. Jutro od−
będzie się jej powtórne otwar−
cie i będzie można ją oglądać
aż do końca października.
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Tkactwo jest znane od cza−
sów, gdy zaczęto prowadzić
osiadły tryb życia − uprawiać
ziemię i udomowiono zwie−
rzęta. Głównymi surowcami
służącymi do wyrobu mate−
riału były wełna i len.

Bardzo długo nitki przę−
dzono przy pomocy wrzecio−
na i przęślika. W X wieku na
naszych terenach pojawił się
kołowrotek, ale wcześniejsza
technika była nadal stosowa−
na (do XX wieku!). Wrzecio−
no było obciążone przęśli−
kiem (wykonywanym głów−
nie z gliny). Powoduje on
obracanie się wrzeciona, co
z kolei skręca nitkę.

Pionowe warsztaty tkac−
kie występowały w różnych
częściach świata, ciekawost−
ką jest, że w Egipcie były one
osadzane na ziemi. Jednakże
zasada produkcji materiału
wszędzie była taka sama. Nit−
kę mocowało się na górnej
poprzecznej  belce pionowe−
go warsztatu tkackiego. Jego
rama i podstawa wykonywane
były z drewna ( pozostałości
takiego warsztatu odkryto ró−
wnież na terenie Biskupinia).
Wiszące pionowe nitki (osno−
wa) obciążano glinianymi
ciężarkami (ich wielkość   i
kształt wskazują  kiedy były
używane). Pomiędzy wiszą−
cymi nitkami przeciąga się
nitkę wątku, raz w jedną, raz
w drugą stronę, zmieniając
ułożenie pionowych nitek
i tkając kolejne warstwy ma−
teriału. W godzinę powstaje
ok. 10−15 cm materiału.

Splot powstaje, gdy nici
wątku i osnowy krzyżują się
ze sobą jeden na jeden. Aby
uzyskać wzory, używano bar−

wionych na różne kolory ni−
ci, bądź obszywano paskami
wykonanymi na tabliczkach.
Z utkanych płacht materiału
szyto ubrania. Niekiedy by−
ły one także farbowane. Słu−
żyły do tego barwniki roślin−
ne i mineralne.

Tkaniem zajmowały się
kobiety. Od najmłodszych lat
wprowadzane były w tajniki
produkcji materiału. − W przy−
padku chłopców inicjacją
w wiek dorosły było polo−
wanie, walka, natomiast dla
dziewcząt było nią właśnie
tkanie − opowiada pani Anna
Grossman.

Oprócz warsztatów tkac−
kich do produkcji materiału
służyły bardki. Jest to małe
urządzenie wyciosane z jed−
nego kawałka drewna. Przez
wycięte w nim otwory i szpa−
ry przeprowadzało się nitkę,
a uzyskany na bardku splot
przypominał robiony na war−
sztacie tkackim.

Innym narzędziem służą−
cym do tworzenia pasków
materiału były tzw. tablicz−
ki. Wykonywano je z drewna,
rogu i metalu. Niestety były
bardzo trudne w obsłudze,
dlatego wyszły z użycia. Jed−
nak za ich pomocą uzyskiwa−
no bardzo piękne i skompli−
kowane wzory. Paski służyły
potem do wykończenia płót−
na, obszywania stroju, prze−
wiązywania włosów.

Każdy zwiedzający gród
biskupiński ma szansę na wła−
sne oczy zobaczyć jak tkany
jest materiał i może także
spróbować wykonać kawałek
materiału na warsztacie tkac−
kim lub pasek na bardku.
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