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law. Byli także w Norwegii

i w Szwecji. Grupa współ−
pracuje również z telewizją

przy produkcji filmów. Ostat−

nio uczestniczyli w ekrani−
zacji “Prince Valient”− his−

torii opartej na amerykańs−

kiej powieści, opowiadającej

o Wikingach i Saksonach w
czasach króla Artura. Zasko−

czyli producenta zapałem do

pracy, Paul Allen twierdzi
jednak, że zdecydowanie wo−

li pokazy dla publiczności,

bo nie trzeba tyle czekać na

kolejne ujęcie.
Na festyn do Biskupina

na zaproszenie polskich Wi−

kingów przyjchało 11 osób:
Paul Allen, Sharon

McCann, Gillian Warren,

Terry Warren, Tim Jones,

Annette Padfield, Frania
Juchnowicz, Chris Abrams,

Natalia Abrams, Connor

Abrams oraz Alastair Atre−
ek. Na swoim stanowisku

prezentują anglosaskie

uzbrojenie, strój oraz sposo−

by walki. Bardzo chętnie
i z uśmiechem opowiadają o

życiu Anglosasów i gorąco

namawiają do przymierzenia
rycerskich akcesoriów. Gru−

pie towarzyszy Taylor Dale

pełniący rolę tłumacza.
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Członkowie Gesithas nie

mają przypisanych ról w dru−

żynie. Wspólnie kultywują
dawne tradycje, wytwarzają

oryginalne stroje, pływają na

wikińskich łodziach, jeżdżą
konno, zajmują się także łu−

cznictwem. W czasach Wi−

kingów w Europie bardzo

cenione były stroje wyszy−
wane przez anglosaskie ko−

biety. Przywódca zapewnia

jednakże, iż w drużynie pa−
nuje zasada, że “jeśli kobieta

chce walczyć, to należy jej na

to pozwolić”. W ciągu roku

członkowie spotykają się raz
w tygodniu, natomiast w

okresie letnim prezentują ży−

cie Anglosasów na festynach
archeologicznych oraz w

grodach podobnych do Bis−
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Celem Gesithas jest przy−

bliżanie szerszej opinii, wie−
dzy na temat życia Anglosa−

sów w okresie Wikińskim.

Naród ten przez 300 lat wal−
czył z Nordmanami, a jeden z

wikińskich wodzów − Kanut

został wybrany przez Anglo−

sasów na króla. Członków
Gestihas łączy wspólne zami−

łowanie do historii i jest to

praktycznie jedyny warunek,
jaki należy spełnić aby dołą−

czyć do grupy. Obecnie w

skład drużyny wchodzi 28

osób, w tym 4 dzieci. Dla
założyciela grupy działalność

w Gesithas to połączenie pasji
z pracą zarobkową. Poza tym

w grupie działają także osoby

na co dzień pracujące w biu−

rze lub studiujące.
Gesithas popularyzuje

wiedzę na temat życia Ang−

losasów. Historia oraz do−
robek materialny i ducho−

wy prezentowany jest bezpo−

średnio w czasie festynów

czy podczas lekcji w szkole,
dokąd członkowie Gesithas

chętnie są zapraszani.

W przeciwieństwie do wie−
lu muzeów, gdzie panuje

zasada “nie dotykać”, gru−

pa stosuje zasadę nauki po−

przez zabawę. Dlatego
wszyscy chętni mogą oso−

biście przymierzyć kolczu−

gę lub hełm i w ten sposób,
każdy na własnej skórze

może się przekonać, jak

ciężkie było wyposażenie

wojownika.

� W piątek, dzień przed

oficjalnym otwarciem XI
Festynu Archeologicznego,

po raz dziesiąty swoją pracę

rozpoczęła redakcja Gazety
Biskupińskiej, jedynej co−
dziennej gazety w Polsce wy−

dawanej na wsi.               (jm)


