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Bardzo, bardzo dawno te−

mu, w pradziejach Festynu Ar−

cheologicznego, nie było jesz−
cze Gazety Biskupińskiej.
Dzieje grodu, dzień po dniu

spisywali kronikarze z najbliż−

szego, acz mniej sławnego gro−
du Żninem zwanym. Niektó−

rzy z nich żyją jeszcze i z

rozrzewnieniem wspominają
ten wszechogarniający nastrój

radosnego podniecenia.

Wzajemna życzliwość by−

ła zaraźliwa, wodzowie chęt−
nie bratali się z pospólst−

wem. Jedli te same podpło−

myki, kąpali się wspólnie z
tubylcami w balii.

W tych zamierzchłych

czasach  − pięć lat temu −

zakładano, że festyn to krót−
ka przygoda, a ona tymcza−

sem najzwyczajniej prze−

kształciła się w tradycję. Nic

wtedy nie zapowiadało, że
po pięciu latach w Biskupi−

nie nadal spotykać się będą

ludzie, którzy szukają mi−
nionego czasu.

Ja też co roku szukam

minionego czasu i... nie znaj−

duję go. Co roku ktoś znika.
Na samym początku, w dru−

gim roku trwania festynu zni−

knął, bezpowrotnie rozwese−
lający lud, swoimi piszczał−

kami, Józef BrodaJózef BrodaJózef BrodaJózef BrodaJózef Broda. W tym

roku zniknęło wyjątkowo

dużo ludzi. Przede wszyst−
kim zginęli leśnicy. Całe

osiedle, pyszniące się swym

bogactwem. Musieli salwo−
wać się ucieczką przed litew−

skimi wojownikami, którzy

ze swoimi pięknymi kobie−

tami roztoczyli srogi obóz

na miejscu hodowców lasu.
Ale najgorszy jest brak

wodzów. Nie spotkasz ich,

choćbyś przeszedł biskupiń−

ski półwysep wzdłuż i
wszerz. Owszem, spotkasz ja−

kiegoś tajemniczego dziada

w okularach. Nie wiadomo,
kto zacz, dla kogo pracuje,

po co z kijem wędrownym

zatrzymuje się tu i ówdzie. Z

tym pogada, do tego mruk−
nie − jak to dziad.

Zniknął Jacek Andrzejo−

wski, zniknął rogownik. Co
się z nimi stało? Chciałam

szukać odpowiedzi u starej

wiedźmy, ale − jej także nie

znalazłam. W jej chacie − no−
wa wiedźma. Już wychodzi−

łam, kiedy w kącie oka mig−

nęła mi zielarka (włosy od

mycia w tych ziołach ma tak
długie, że przydałby się gier−

mek, który pomógłby nosić

ten warkocz). Nie wróciłam,
bo z rozpaczy miałam mocną

wolę upić się   herbatą z

rumem. Tu spotkał mnie los

srogi, bo okazało się, że lu−
dzie zajmujący się tym rze−

miosłem zmienili branżę i

teraz lepią koraliki. Stało się
to, na wyraźne żądanie miej−

scowych piękności.

Czas miniony więc mi−

nął. Ja go nie znalazłam. Prze−
czytałam artykuł o halucy−

nogenach, sięgnęłam do mie−

szka i wybrałam się na grza−
ne piwo do “Leszka”.
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ZginęliZginęliZginęliZginęliZginęli
wodzowiewodzowiewodzowiewodzowiewodzowie

Wczorajsze grzmoty i
błyskawice przekazały mi

wolę bóstw. Zgasły gwiazdy

na niebie, a księżyc powoli
odkrywa swe oblicze. Prze−

lotnie niebo zrosi ziemię

swymi łzami, ale na ogół

będzie ciepło. Odradzam
przywdzianie baraniej skóry.

Przydatny natomiast będzie

lniany kaftan, który ochroni

nas przed wiatrem wiejącym
od Waregów. Upały jak zwy−

kle przy piecu  chlebowym i

w chacie zielarek.

Wysłanniczka Perkuna
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SzatySzatySzatySzatySzaty
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W czasie czterech festy−

nów wodza Wiesława zdobił

strój z epoki brązu, a wodza
Aleksandra strój scytyjski.

Wódz Wiesław w tym ro−

ku wdział szaty dziada pro−
szalnego. Poddani zaczęli sze−

ptem podawać różne wersje

tej decyzji wodza. Sam wódz

Wiesław stanowczo zaprzecza

głoszonym po grodzie bisku−

pińskim plotkom. Niepraw−

dą jest, jakoby strój mu ukra−
dziono w Krakowie, gdy

sprowadzał  do grodu drogo−

cenną sól, czy też musiał go
sprzedać, by mieć na wypłaty

dla pracowników. Także nie

ofiarował go puszystej an−

gielce Jackie WoodJackie WoodJackie WoodJackie WoodJackie Wood, gdyż
stanowczo temu sprzeciwiła

się żona Danusia. Również

plotką jest to, że poprzedni
strój został zatrzymany ja−

ko zastaw przez bałtyckich

piratów w czasie rejsu łodzi

Welet.
Stary strój został po pro−

stu w szafie i będzie używa−

ny w następnych edycjach
festynu.

Natomiast wódz Aleksa−

nder chodzi po cywilnemu

nauczony doświadczeniem
poprzednich festynów. By

nie być rozpoznawalnym i

nagabywanym przez tłumy −

w pierwszych dwóch dniach
nie używa wodzowskiego

stroju. Zapowiada jednak, że

wzorem wodza Wiesława
wdzieje nowy strój w ponie−

działek. A jaki on będzie, to

poddani ocenią sami.

A wódz Wojciech − jak
wiemy − preferuje strój

współczesnych wodzów i ob−

jawia się poddanym wyłącz−
nie w garniturze.
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Ten samTen samTen samTen samTen sam
różny światróżny światróżny światróżny światróżny świat

Poniedziałek jest dniem,

w którym na Festynie szcze−
gólnie serdecznie witane są

osoby niepełnosprawne. Nie−

pełnosprawny to osoba, któ−
rej odebrano jeden zmysł, by

mogła lepiej wykorzystać in−

ne. Spacerując po terenie mu−

zeum, zrozumiałam jak wie−
le spraw pozostaje poza mną,

na jak wiele rzeczy nie zwra−

cam uwagi, bądź sobie ich
nie uświadamiam, gdyż giną

one w natłoku bodźców i

doznań...

Garnuszek jest szorstki,
nagle w jednym miejscu zi−

mny i gładki; śledzę palcami

wzory i plany, kształty, któ−
re glinie nadała ludzka ręka.

Od stoiska garncarza prze−

chodzę do szewca. Dotykam

delikatnej skórki ciżemek.
Glina nie pachniała, tu za to

wyczuwam zapach skóry. Jest

... cierpki. Spaceruję między
chatami i jak rój pszczół ob−

lepiają mnie zapachy ... wia−

tru znad jeziora, trzciny z

której zrobione są dachy, dre−
wna, dymu znad ogniska ...

idę za tym zapachem i dobie−

ga mnie dźwięk jakiejś pisz−
czałki ... To w wiosce słowia−

ńskiej chłopcy wypróbowu−

ją instrumenty.

Stal jest zimna i może
dlatego jako przeciwieństwo

przyciąga moją ciepłą dłoń.

Jest coś magicznego w smu−

kłym kształcie sztyletu i za−
okrąglonej rękojeści.

Nie jesteśmy tacy sami.

Ale nasze światy się przeni−

kają. Zapachy i dotyk, to co

czujemy, widzimy lub czego

nie widzimy, to co słyszymy

lub czego nie słyszymy, ba−
riery, które pokonujemy.

Dziś w Biskupinie możemy

wzbogacić swoje światy, mo−
żemy spojrzeć, usłyszeć i po−

czuć inaczej.
PAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYTPAULINA SZMYT

PodsłyszanePodsłyszanePodsłyszanePodsłyszanePodsłyszane
− Proszę pani, proszę pani,

czy Weletem płyniemy na wa−

leta?

− Cicho, może się uda.  (jm)


