
A gdyby tak, poszuku−

jąc minionego czasu, wyob−

razić sobie 20 września 2500

lat temu? Jak wyglądał taki

zwyczajny dzień, dzień ja−
kich wiele, w Biskupinie pię−

tnaście wieków przed naro−

dzeniem Chrystusa?

Cóż, zaczynał się znacz−

nie wcześniej, niż ma to mie−

jsce współcześnie. Początek

dnia wyznaczał wschód sło−

ńca − wszystkie chaty były

tak zbudowane, że blask sło−
neczny dochodził do wszy−

stkich domów równocześ−

nie. Czy przeciągali moment

wstawania z łóżka, jak my

obecnie? Nie wiemy. Ich ży−

cie − tak krótkie z naszego

punktu widzenia − było bar−

dzo intensywne i wypełnio−

ne pracą. Jego rytm wyzna−
czała natura, pory roku.

Mężczyźni wychodzili z

grodu na polowanie, upra−

wiali ziemię, ściągali glinę,

kobiety (istniał wtedy po−

dział zajęć) zajmowały się

głównie domostwem − lepi−

ły garnki, przygotowywały

strawę, zbierały zioła i owo−
ce lasu, które uzupełniały

posiłki (głównie placki, zu−

py, napoje, napary).

Kobiety przędły i tkały

ubrania, które później bar−

wiły używając do tego natu−

ralnych barwników, np. cza−

rnego bzu, trzciny (w “świa−
towej modzie” panowały

wówczas intensywne kolo−

ry). 2500 lat temu kobiety

też lubiły być piękne i inte−

resujące, lubiły biżuterię.

Archeolodzy znaleźli w zie−

mi także typowo męskie

ozdoby (np. naramienniki),

co potwierdza tezę, że męż−
czyźni także lubili się stro−

ić. Dzieci często podpatry−

wały dorosłych i naślado−

wały rodziców − w Biskupi−

nie znaleziono małe, niepo−

radne garneczki, prawdopod−

obnie zrobione przez dzie−

ci.

Większość ciężkich prac

wykonywano poza grodem,

co więcej − wokół Biskupi−

na (który spełniał rolę sta−

łej osady) funkcjonowało

wiele osad otwartych (np.
na terenie dzisiejszego par−

kingu czy kraala), do któ−

rych mieszkańcy przenosili

się na jakiś czas.

Kiedy schylamy głowy

wchodząc do zrekonstruo−

wanych domostw, warto po−

myśleć również o tym, że

starożytni biskupińczycy
byli o wiele niżsi, mężczyź−

ni mierzyli ok. 160 cm wzro−

stu, kobiety trochę mniej.

Niestety, niewiele wiemy o

wierzeniach i obrzędach

owych ludzi, najprawdopod−

obniej były ściśle związane z

naturą, o czym świadczą sym−

bole: solarny i płodności, wi−
doczne przed wejściem na pó−

łwysep. Życie i śmierć daw−

nych mieszkańców Biskupi−

na przesiąknięte były magią,

która była czymś tak oczywi−

stym, jak podstawowe potrze−

by ludzi. Codzienna, intensy−

wna praca kończyła się wraz z

zachodem słońca, a wieczór
przynosił odpoczynek, spot−

kanie z rodziną, być może

opowieści starszych, zabawę

i rozrywkę.
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Tradycją festynu w Bis−

kupinie stało się to, że po−

niedziałek jest Dniem dla
niepełnosprawnych, którzy
mają wstęp wolny.

W tym roku w ponie−

działek spodziewanych jest
około stu wycieczek z cze−

go połowa to niepełnospra−

wni. W ubiegłym roku fes−

tyn w poniedziałek odwie−
dziło 268 niepełnospra−

wnych. Już w dniu otwarcia

festynu można było spotkać
grupy osób niepełnospraw−

nych. Jedną z takich grup

była kilkunastoosobowa gru−

pa z Gniezna. Osoby te przy−
były do Biskupina dzięki Oj−

com Franciszkanom z Sank−

tuarium Matki Bożej Pocie−
szenia Pani Gniezna. Opie−
kujący się nimi Ojciec To−To−To−To−To−

masz Witosławski masz Witosławski masz Witosławski masz Witosławski masz Witosławski był pełen

podziwu dla organizatorów i

Gnieźnieńska grupa wózkowiczów wraz z ojcem To−Gnieźnieńska grupa wózkowiczów wraz z ojcem To−Gnieźnieńska grupa wózkowiczów wraz z ojcem To−Gnieźnieńska grupa wózkowiczów wraz z ojcem To−Gnieźnieńska grupa wózkowiczów wraz z ojcem To−
maszem Witosławskim        fot. Jacek Mielcarzewiczmaszem Witosławskim        fot. Jacek Mielcarzewiczmaszem Witosławskim        fot. Jacek Mielcarzewiczmaszem Witosławskim        fot. Jacek Mielcarzewiczmaszem Witosławskim        fot. Jacek Mielcarzewicz
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dzkich) i co niemożliwe.
Najtrudniejszy był dla nich

spacer po biskupińskich uli−

cach. Trzęsło strasznie. Za−
pewnili, że wrócą tu w przy−

szłym wieku.

JACEKJACEKJACEKJACEKJACEK

MIELCARZEWICZMIELCARZEWICZMIELCARZEWICZMIELCARZEWICZMIELCARZEWICZ

atmosfery panującej na pół−
wyspie biskupińskim.

Do Biskupina na festyn

przyjechali po raz pierwszy i
propozycjami aktywnego

spędzenia dnia byli zachwy−

ceni. Próbowali wszystkie−

go co było dla nich możliwe
(osoby na wózkach inwali−
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W konkursie na najlepszego

mincerza wzięło udział 10 dzie−

ci. Najlepiej monetę wybił

Krystian Ratajczak Krystian Ratajczak Krystian Ratajczak Krystian Ratajczak Krystian Ratajczak z Rakonie−

wic. II nagrodę otrzymał Prze−Prze−Prze−Prze−Prze−

mek Coda mek Coda mek Coda mek Coda mek Coda z Szubina . III miejs−

ce zajęła Daria Sobacka Daria Sobacka Daria Sobacka Daria Sobacka Daria Sobacka z Byd−

goszczy. W nagrodę dzieci

otrzymały pocztówki, obrazki

z Biskupina, plany lekcji, dłu−

gopisy, a za i miejsce − koszulkę

Coca−Coli.
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Zaprzeczając negatywnym

stereotypom Słowianie z “Ja−
ntara” zaprosili do wioski go−

ści z Moskwy − grupę “Rot−
nik”. Rosjanie prezentują na
festynie kulturę Waregów, fu−

nkcjonującą na pograniczu ku−

ltur Wikingów i Słowian. Wi−

kingowie, emigrujący ze Ska−
ndynawii w kierunku Bizan−

cjum, osiedlali się także na
ziemiach rosyjskich i taką wła−

śnie grupę określa się mianem

Waregów. Byli oni znani ze
swego kunsztu walki, dlatego

też władcy ruscy zatrudniali

ich na swoim dworze jako

płatnych wojowników.
Sztukę walki biskupińs−

kich Waregów zwiedzający bę−

dą mogli podziwiać codzien−
nie o godz. 11.00. W ruch pój−

dą miecze, toporki i włócznie,

a więc broń Wikingów, jakiej
używano w X w. Waregów z

bliska będzie można podpa−

trywać w wiosce słowiańskiej,

gdzie obozują pod barwami
księcia Rusi, Vladimira.

Oprócz doskonalenia sztuki

walk, goście ze wschodu przy−
gotowują także kopie biżute−

rii, drewnianych waz i łyżek

oraz dziecięcych mieczy.
EWAEWAEWAEWAEWA

SZCZECIŃSKASZCZECIŃSKASZCZECIŃSKASZCZECIŃSKASZCZECIŃSKA

Program 3 Polskiego
Radia od czterech lat jest

jednym z patronów medial−

nych festynów biskupińs−
kich. Również od czterech

lat płynie z Biskupina w

eter głos Hanny Marii Gi−Hanny Marii Gi−Hanny Marii Gi−Hanny Marii Gi−Hanny Marii Gi−

zyzyzyzyzy, autorki nocnego, ponie−
działkowego programu

“Klub ludzi ciekawych
wszystkiego”. Miłośnicy tej

audycji wiedzą, że jest ona
przeprowadzana na żywo z

róznych ciekawych miejsc

w Polsce. Dziś takim miej−
scem jest Biskupin. Rozmo−

wy gości Hanny Marii Gi−

zy ze słuchaczami zapewne

wykroczą poza temat same−
go grodu biskupińskiego. W

czasie poprzednich wizyt wo−

zu transmisyjnego “Trójki”

poruszano także różnorodne
zagadnienia archeologiczne

np. o pochodzeniu Słowian i

ich obecności na ziemiach

polskich, o elitach rządzą−
cych w dawnych czasach. Do

Biskupina zawita także pani

Ewa DudzińskaEwa DudzińskaEwa DudzińskaEwa DudzińskaEwa Dudzińska, która bę−
dzie prowadziła relacje na ży−

wo do programu “Zaprasza−
my do “Trójki””.
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Ranny podczas walki

− stoczonej przez ryce−

rzy Jantara z Waregami −

Michał BogackiMichał BogackiMichał BogackiMichał BogackiMichał Bogacki, po opa−

trzeniu − jak się okazało

− niegroźnej rany w szpi−

talu powiatowym, wró−

cił do grodu i jest go−

tów stanąć w kolejnej

bitwie.                     (wa)

Z ostat−Z ostat−Z ostat−Z ostat−Z ostat−
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