
gacja sezonowa stad konie−

czna w planowej hodowli, wy−

miana handlowa, obrzędy

związane z zamierającym i od−

radzającym słońcem (przesi−

lenie wiosenne i jesienne), ku−

ltem przodków czy prakty−

kami mającymi na celu zape−

wnienie płodności hodowa−

nym zwierzętom lub urodza−

ju zbóż. Wiemy, że w czasie,

gdy istniał biskupiński sys−

tem rowów większość dzia−

łań człowieka związana była

ściśle z ówczesnym systemem

magiczno − wierzeniowym i

prawdopodobnie każdej czyn−

ności podporządkowany był

określony sens symboliczny.

Do dzisiaj badacze nie są w

stanie jednoznacznie określić

funkcji tajemniczego systemu

rowów. Większość z nich

zgadza się, że tego typu

obiekty były ceremonialnymi

centrami, z których część z

pewnością wiązała się z

działalnością produkcyjną lub

handlową. A nazwa "kraal",

utrwalona w literaturze ar−

cheologicznej, choć nie

odpowiada rzeczywistej

funkcji, jest używana

zwyczajowo do dziś. Kilka

lat temu na wzniesieniu częś−

ciowo zrekonstruowano za−

rys rowów i wałów dokładnie

w miejscu ich przebiegu. Do

dziś widoczne są one jeszcze

za stanowiskiem z dymarką,

tam gdzie teraz odbywają się

obrzędy ciałopalenia. Jeśli

udacie się do “wioski metalu−

rgów”, przejdźcie wzdłuż wa−

łów usypanych przy rowach.

Pomyślcie, że około 1700 lat

przed naszą erą nasi dalecy

przodkowie zatrzymywali się

również w symbolicznym ge−

ście powitania słońca. Czyż

nie jest to niezapomniana

chwila łącząca komputerową

teraźniejszość, uzależnioną od

bezdusznych maszyn, ze świa−

tem z głębokiej przeszłości,

przepełnionym wartościami

ponadczasowymi, szacunkiem

i podziwem dla otaczającego

nas świata i kierujących nim

sił? Ten odnaleziony czas mo−

że być niezwykłą pamiątką z

wędrówek festynowymi szla−

kami. Zatrzymajcie go w so−

bie ...
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Trudno wyobrazić sobie

Festyn Archeologiczny bez

Bractwa Miecza i Kuszy i

możliwości samodzielnego

strzelania pod okiem facho−

wych instruktorów. 15 lipca

w związku z obchodami ro−

cznicy bitwy pod Grunwal−

dem Bractwo uczciło 10 lat

swojego istnienia.

Bractwo Miecza i Ku−
szy, tworzą dzielni wojow−

nicy i wojowniczki, obda−

rzeni celnym, precyzyjnym

okiem: Piotr PłażewskiPiotr PłażewskiPiotr PłażewskiPiotr PłażewskiPiotr Płażewski,

Krzysztof ŚwigwaKrzysztof ŚwigwaKrzysztof ŚwigwaKrzysztof ŚwigwaKrzysztof Świgwa, Błażej Pi−Błażej Pi−Błażej Pi−Błażej Pi−Błażej Pi−

łatowskiłatowskiłatowskiłatowskiłatowski, Anna Sołtysiak,Anna Sołtysiak,Anna Sołtysiak,Anna Sołtysiak,Anna Sołtysiak,

Małgorzata WierzchowskaMałgorzata WierzchowskaMałgorzata WierzchowskaMałgorzata WierzchowskaMałgorzata Wierzchowska,

Tomasz MleczekTomasz MleczekTomasz MleczekTomasz MleczekTomasz Mleczek, Robert Ła−Robert Ła−Robert Ła−Robert Ła−Robert Ła−

zińskizińskizińskizińskiziński, Magda Kałużyńska Magda Kałużyńska Magda Kałużyńska Magda Kałużyńska Magda Kałużyńska i

Radek KaczyńskiRadek KaczyńskiRadek KaczyńskiRadek KaczyńskiRadek Kaczyński.

Rycerze opowiadają zwie−

dzającym, jak kiedyś się

strzelało oraz bezpłatnie po−

zwalają spróbować własnych

sił. Poza tym dowiadujemy

się wielu ciekawych infor−

macji na temat łuku i kuszy.

Łuk był popularny właści−

wie przez cały czas i trakto−

wany był jako broń zwykła

lub myśliwska. Natomiast

kusza ok. XIII w. została wy−

klęta przez papieża jako broń

niehonorowa. Bowiem strze−

lać z kuszy mógł nauczyć się

każdy, a trafić mógł rycerza,

który szkolił się w swym

fachu od dzieciństwa.

Na stanowisku Bractwa

możemy również obejrzeć in−

teresujące ryciny, prezentu−

jące sylwetki dawnych wo−

jowników oraz ich uzbroje−

nie z XII−XVII w., kopie

sztyletów, mieczy i tarcz. Na−

tomiast rycerze, oprócz nie−

samowitych opowieści o mi−

nionych czasach, udzielają in−

formacji, dotyczących nauki

strzelania. Niestety, jak wy−

znają ze smutkiem, wielu

opiekunów pozbawionych

wyobraźni, nie pilnuje swych

podopiecznych.
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Już wczoraj mogliśmy zo−

baczyć namiot z wspaniałymi

eksponatami, w którym nie−

mieccy archeolodzy prezento−

wali rzemiosło wczesnośrednio−

wieczne, co ciekawe słowiańs−

kie oraz wikingów. Uwagę

zwiedzających przykuwały

wspaniałe przedmioty z kości,

wrzeciona, wagi, drewniane na−

czynia oraz wszelkie tekstylia.

Wszyscy, którzy znają język

niemiecki mogą porozmawiać i

dowiedzieć się wielu interesu−

jących rzeczy.

Jeden z gości z Hamburga

powiedział, że grupie podoba

się na festynie. Dla nich jest to

zupełnie inna archeologia niż

w Niemczech i przez to bardzo

ekscytująca.
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Dziś na stanowisku jubi−

lera na kraalu odbędzie się

pokaz odlewania srebra do

formy glinianej metodą wo−
sku traconego. Przedmiot,

który chcemy odlać ze sre−

bra lepimy najpierw z wos−

ku, potem oblepiamy gliną.
Po wyschnięciu gliny pod−

grzewamy formę, z której

wypływa wosk. Powstałe we−
wnątrz formy puste miejsce,

wypełniamy srebrem. Po sty−

gnięciu glinę rozbijamy. Za−

praszamy na pokaz.
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Tylko w sobotę i niedzielę

możemy spotkać gości z Uniwe−

rsytetu w Hamburgu, o którym

wódz Aleksander Bursche mó−

wi, że jest jednym z najlepszych

w Niemczech, pod względem ar−

cheologii doświadczalnej. Przed−

stawiciele Uniwersytetu: Sylvia

Crumbach, Heinz − Peter Crum−

bach i Jens Nieling są na Festy−

nie Archeologicznym w Bisku−

pinie pierwszy raz.


