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Archeolodzy w czasie wy−
kopalisk odnajdują bardzo du−
żo naczyń ceramicznych,
część z nich jest jednak uszko−
dzona lub zupełnie zniszczo−
na. Zebrane skorupy dostar−
czane są do Pracowni Konse−
rwacji Ceramiki w Muzeum
Archeologicznym w Bisku−
pinie, gdzie pani Anna WAnna WAnna WAnna WAnna Woj−oj−oj−oj−oj−
tasik tasik tasik tasik tasik zajmuje się renowacją
zniszczonych naczyń.

Najpierw fragmenty są se−
gregowane, wybiera są pod−
obne fragmenty dna, wylewu
i brzuśca. Następnie pani An−
na próbuje dopasować do sie−
bie poszczególne elementy
naczyń. Jest to bardzo długa i
żmudna praca. Pewnymi
wskazówkami są: grubość, ko−
lor oraz struktura ceramiki.
Kiedy znajdą się pasujące do
siebie fragmenty, łączy się je
specjalnym klejem do cera−
miki zabytkowej. Klej ten
ma taką zaletę, że jeśli okaże
się, iż dwa elementy zostały
nieprawidłowo złączone, mo−
żna je rozdzielić używając
acetonu.

Często w przywożonych
do nas urnach znajdują się
przepalone kości. Musimy je
wówczas usunąć przesiewając
przez sito. Jeżeli ceramika
jest bardzo zniszczona i sypie
się przy dotyku, tuż po wy−
klejeniu całego naczynia lub
jego fragmentu zabezpiecza
się go bardzo rzadkim klejem
(polioctanem winylu), roz−
puszczalnym w spirytusie.

Gdy po sklejeniu naczy−
nia okaże się, że brakuje jakiś
fragmentów, luki wypełnia
się gipsem. Nadmiar mate−
riału ściera się nożykami.
Jeśli naczynie ma być wysta−
wione na ekpozycji, gips bar−
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wi się. Dobrany kolor jest
jednak różny od oryginalne−
go. Każde zrekonstruowane na−
czynie, a także większy frag−
ment ceramiki ma swoją me−
tryczkę, w której opisane są
prace wykonane przy jego reno−
wacji.

− O wiele łatwiej skleja się
naczynia wydobyte z cmen−
tarzyska, wtedy bowiem jest
jedna duża urna oraz naczy−
nia towarzyszące. Nato−
miast przy ceramice wydo−
bytej na wykopaliskach w
osadzie − czasami miesiąc
wykleja się jedno naczynie −
mówi pani Anna Wojtasik.

Na stanowisku zwiedzają−
cy mają możliwość zobaczyć,
na czym polega praca renowa−
tora ceramiki, a także samo−
dzielnie wykleić naczynie.

SARA MATUSZEWSKA
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Możemy zafundować so−
bie fryzurę np.: “na wściekłe−
go Celta”, czyli włosy posta−
wione przy pomocy wapna i
przebarwione na kolor żółty,
pomarańczowy lub biały, tak
jak niegdyś czesali się Celto−
wie. Kobiety wybierają naj−
częściej mniej ekstrawaganc−
kie fryzury np.:warkoczyki wią−
zane kolorowymi sznurkami.
Dawniej do związywania wło−
sów używano rzemieni oraz
nici, które barwiono np. czar−
nym bzem. Informacje na te−
mat fryzur studentka archeolo−
gii czerpie ze źródeł pisanych,
czasem także z ikonografii.

W sąsiedztwie  Emilia Emilia Emilia Emilia Emilia
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TTTTTrzcińska rzcińska rzcińska rzcińska rzcińska wykonują     orygi−
nalne makijaże. Niegdyś ko−
biety ozdabiały głównie po−
wieki i okolice oczu. Bardzo
często pojawiały się te same
motywy co w biżuterii i cera−
mice ozdobnej. Dla mężczyzn
zaś przeznaczony był makijaż
maskujący, mezolityczny czy
upodobniający do zwierząt.
Na naszych terenach wystę−
pował makijaż i tatuaż celty−
cki, w którym często pojawia−
ły się motywy plecionek.
Używano naturalnych barw−
ników. Uzyskiwano je ze spro−
szkowanych minerałów, wy−
palanej glinki tzw. ochry.
Przyjmowała ona różne kolo−
ry w zależności od długości
trwania wypalania − od jasne−
go beżu, poprzez czerwienie

Kinga Szybczyńska − studentka ekonomii na AE w Poznaniu (pierwsza
z prawej), Joanna Przygodzka − studentka archeologii na UAM w
Poznaniu oraz Michalina Płatek − maturzystka ze Żnina  (pierwsza z
lewej) na festynie potafią zrobić i 100 tatuaży dziennie
fot. Dominik Księski

do bardzo ciemnych brązów.
Czarnym barwnikiem była
sadza. Sproszkowane, koloro−
we minerały mieszano z tłu−
szczem zwierzęcym lub ry−
bim, by pozyskać maź potrze−
bną do wykonania makijażu.

Jedną z form zdobienia cia−
ła był, tak bardzo dziś popular−
ny, tatuaż. Nie ma niestety
dokładnych informacji doty−

czących wzorów stosowanych
dawniej. Te, którymi możemy
dziś ozdobić nasze ciała, choć
wymyślone współcześnie, są
nie mniej efektowne. Dodat−
kowe atuty biskupińskich tatu−
aży to niska cena i możliwość
szybkiego usunięcia.

JUSTYNA LIPOWICZ
MARTA KWASEK

� Chłopcy patrzący na kole−
gę, który był ubierany w
zbroję: − O już go zapuszko−
wali!                                (sm)
� Pani nauczycielka przy
dłubance mówi do dzieci: tak
się robi canou.                      (sm)

� Jeden z biskupińskich ry−
cerzy: − Kolczugi powoli wy−
chodzą z mody.               (sm)
� Woj przed walką: − Dziś
walczę bez rękawic, bo jak mnie
potną po palcach to będę więk−
szym twardzielem.            (sm)




