
Pierwszy festyn, w którym uczestniczyłam, 
to... Uczestniczyłam we wszystkich Festynach 
Archeologicznych w Biskupinie - każdy z nich 
miał całkowicie inny nastrój...

W jakim charakterze... Od zawsze by-
łam garncarką otoczoną dzieciakami umaza-
nymi gliną.

Zaskoczyło mnie wtedy... Trudno mnie 
czymś zaskoczyć, ale czasami zaskakują mnie 

ludzie - turyści przyjeżdżający na festyn... Nie-
które z pytań potrafią mną wstrząsnąć - np.  
A te dinozaury to gdzie mieszkały?

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pa-
mięci, to... i dlaczego... Festyn o tematyce 
egipskiej - niesamowite obrazki - np. umorusa-
ni w biskupińskim błocie (to był bardzo mo-
kry festyn) egipscy niewolnicy ciągnęli na li-
nach wielki blok piaskowca, pędzący rydwan 

z naszym Wodzem w stroju 
Faraona, pokazy mumifikacji 
w specjalnym namiocie. Albo 
taki obrazek: garncarka bisku-
pińska tocząca garnki na orygi-
nalnym kole garncarskim ro-
dem z Egiptu - ona w stroju łu-
życkim a obok niej - garncarz 
egipski w tradycyjnej djabili.

Najdziwniejsza/najśmiesz-
niejsza sytuacja zaobserwo-
wana na jednym z festynów... 
Podczas festynu średniowiecz-
nego w Żninie odbył się pre-
mierowy pokaz filmu w reży-
serii Jerzego Hoffmana Stara 
baśń, którego spora część scen 
kręcona była na terenie rezer-
watu, oczywiście cała ekipa 
uczestnicząca w żnińskiej pre-
mierze - z Jerzym Hoffmanem 
na czele przyjechała do Bisku-
pina, a tutaj festyn. Po krót-

kiej naradzie - szybka decyzja - gościmy ich 
w Chacie Wisza, czyli w moim dawnym kró-
lestwie, czyli u garncarki ze Starej baśni. Za-
nim nasi goście obeszli atrakcje festynu, roze-
słaliśmy wici po wykonawcach i stoiskach z je-
dzeniem. Ja nakryłam ławy, na których dzie-
ciaki lepiły z gliny garnki, postawiłam jedy-
ną w swoim rodzaju zastawę - czyli cerami-
kę przygotowaną na festyn a znajomi i przyja-
ciele zaczęli przynosić co kto tam miał, jakieś 
mięsiwo, kołacze, chlebki, wędzone rybki i na-
poje godne też się znalazły. Kiedy pan Hoff-
man dotarł na Wisza (zbudowanego na potrze-
by jego filmu) - ławy prezentowały się godnie. 
Przed wejściem do Chaty postawiliśmy woja, 
co by wstrzymywał zbyt ciekawych turystów. 
W pewnym momencie słyszę taki dialog: Moż-
na wejść do chaty? - Nie można. A dlaczego? 
Bo tam trzymamy Jerzego Hoffmana - odpo-
wiada rezolutny woj. - Hahahaha - turysta ro-
ześmiał się głośno... i w tym momencie z Cha-
ty Wisza wyszedł Pan Hoffman. Mina turysty 
niezapomniana.

Najcieplej wspominam (podpowiedzi: re-
konstruktor, turysta, pracownik MAB, Wódz) 
i dlaczego... Moich wszystkich znajomych 
i przyjaciół, których poznałam podczas festy-
nów i których spotykam na festynach.

Śmieszna sytuacja związana z dociekliwy-
mi turystami... Wpada grupa dzieci do Chaty 
Wisza (tam panuje półmrok) i wybiega szyb-
ko z okrzykiem: Aaaaaa. Tutaj Baby Jagi są!

Festyn, nad którym najbardziej się napraco-
wałam, to... To pierwsze kilka festynów, pod-
czas których lepiłam ręcznie naczynia, suszy-
łam, budowałam piece jamowe i robiłam noc-
ne wypały. Po południu ładowałam piec, rozpa-
lałam, w nocy czuwałam, rano, kiedy pojawia-
li się turyści rozładowywałam piec wyjmując 
jeszcze gorące ceramiki. Byłam ledwo żywa, ale 
baaardzo szczęśliwa, kiedy wszystko się udało.
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O festynach słów kilka

Mówi Ada Witucka
garncarka, na festynie od zawsze.

Roman Jakimowicz urodził 
się 30 kwietnia 1889 r., w Jurje-
wie Polskim, w obwodzie wła-
dymirskim, położonym w cen-
trum europejskiej części Ro-
sji. Pochodził z rodziny inte-
ligenckiej. W 1909 r. zdał ma-
turę w Symferopolu na Kry-
mie. Studiował na uniwersy-
tetach we Lwowie, w Krako-
wie i w Pradze. Doktoryzował 
się w 1919 r. na UJ. W poglą-
dach i związkach politycznych 
piłsudczyk. Żołnierz w 1920 r.

R. Jakimowicz pełnił ważne 
funkcje konserwatorskie, or-
ganizował Państwowe Muzeum 
Archeologiczne, którego dyrektorem został 
w 1929 r.; redaktor „Wiadomości Archeolo-
gicznych“, organu Muzeum. Stworzył kil-

ka rezerwatów archeolo-
gicznych, m.in. w Krze-
mionkach Opatowskich, 
wpisanych w br. na Listę 
Światowego Dziedzictwa. 
W 1934 roku habilitował 
się na Uniwersytecie Po-
znańskim. Głównym ob-
szarem jego zainteresowań 
było wczesne średniowie-
cze a pionierskie prace do-
tyczyły skarbów srebrnych 
z tego okresu. Był współ-
autorem Prehistorii ziem 
polskich napisanej przed 
wojną, wydanej w 1948 r.
Pozostawał w bliskich re-

lacjach zawodowych i koleżeńskich z prof. 
J. Kostrzewskim. W 1935 r. pozytywnie oce-
nił wniosek o przyznanie zasiłku na badania 

w Biskupinie, podkreślając doniosłość odkry-
cia i konieczność dalszych prac. W swojej opi-
nii napisał wówczas: „Plan pracy przedstawio-
ny przez Instytut Prehistoryczny jest opraco-
wany według dzisiejszych wymogów nauko-
wych, stawianych tego rodzaju przedsięwzię-
ciom. Uwzględnione zostały badania wszel-
kich dodatkowych zjawisk, które zawsze przy 
tego rodzaju pracach występują i mogą rzucić 
dużo światła nie tylko na sam badany obiekt, 
lecz dostarczyć materiałów i spostrzeżeń in-
nym naukom“.

Odwiedzał Biskupin, wygłaszał odczyty 
związane z wynikami prowadzonych tam badań.

Ze stanowiska dyrektora PMA usunięty 
przez niemieckie władze okupacyjne. Wojnę 
przetrwał na mazowieckiej wsi. Po wojnie zo-
stał mianowany profesorem Wydziału Huma-
nistycznego Uniwersytetu w Toruniu; był or-
ganizatorem jego Zakładu Prehistorii. Zmarł 
21 stycznia 1951 r. w Toruniu. Został pochowany 
na miejscowym cmentarzu św. Jerzego.
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Adriana Witucka na stanowisku 
garncarskim podczas festynu Arche-
ologicznego w Biskupinie w 2018 r.        
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