
Pokazy te odbywają się podczas każdego festynu od 2002 r. Głównym 
prowadzącym pokazów jest Wojciech Kawczyński. Zapewne wiele osób 
ciekawi ile lat mają woły, które zaprzęgane są do orki i czy od 17 lat są to 
te same zwierzęta. Odpowiedzi na te pytania udziela pan Wojciech. Na po-
kazowym polu od 10 lat pracują te same woły: Apis i Popis. Zostały spro-
wadzone jako cielęta z mazurskiej hodowli w Popielnie. 

Podczas festynu prezentują wraz z panem Wojciechem i jego pomoc-
nikiem orkę z czasów neolitu. Ich zadaniem jest zrobienie dołu. W prze-
szłości w ten dół rolnicy sypali nasiona. Na polach najczęściej zasiewano 
lniankę, pszenicę i bób celtycki. Nie dziwi więc, że zwierzęta dziennie spo-
żywają 10% masy swojego ciała, czyli około stu kilogramów trawy i piją 
około stu litrów wody ze źródła. W ciągu roku ta rasa produkuje około 
3,5 tysiąca litrów mleka. Ich futro wykazuje dużą izolację termiczną, po-
nieważ zimą przychodzą ze śniegiem na grzbiecie. 

Kolejną ciekawostką jest to, że początkowo przodkowie sądzili, że woły 
ciągną osprzęt używając tylko kłębu. Po czasie odkryto, że siła ciągu zależy 
od umiejscowienia jarzma, kiedy znajduje się na czole siła jest największa.

Więcej ciekawostek o tej polskiej rasie i ich pracy w polu na pokazach 
przedstawi dziś o 10.30 Wojciech Kawczyński.  Marta GaWrOńsKa

Bydło polskie czerwone wciąż w polu

Tajemnica wołów
Mapa Rezerwatu Archeologicznego pomaga odnaleźć się 
zwiedzającym, a numerem 1 na niej jest epoka kamie-
nia. W tej części można odnaleźć obozowisko łowców 
i zbieraczy oraz osadę pierwszych rolników. Codziennie 
na tym terenie odbywają się pokazy orki pradziejowej.

Władysław Maciejewski 
urodził się 14 lutego 1890 r. 
w Poznaniu, znajdującym się 
wówczas w zaborze pruskim. 
W 1904 r. ukończył tam sied-
mioklasową szkołę powszech-
ną; następnie był chłopcem na 
posyłki; wyuczył się też mu-
rarstwa. służbę w wojsku odbył 
w latach 1910-1912, kończąc ją 
w stopniu starszego szeregowca. 
Pracował następnie jako murarz. 
Zmobilizowany w 1914 r., w cza-
sie I wojny światowej walczył na 
froncie francuskim, skąd wrócił 
w październiku 1916 r. jako inwalida.

Od 1 lutego 1917 r. pracował w Muzeum im. 
Mielżyńskich; wiosną 1922 r. przeniósł się do 
Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Po-
znańskiego. Od samego początku, w 1934 r. do 

wybuchu wojny w 1939 r., 
należał do Ekspedycji Bi-
skupińskiej; był nie do za-
stąpienia. Jak wspominał 
Z. rajewski: „posiłki go-
tował nam na otwartym 
ognisku kamiennym“; 
przede wszystkim jed-
nak był laborantem; kon-
serwował także zabytki 
drewniane i żelazne. 

11 listopada 1936 r. 
został odznaczony przez 
Prezydenta rP brązo-
wym krzyżem za zasługi 

położone dla archeologii podczas badań prehi-
storycznej osady w Biskupinie.

W czasie okupacji niemieckiej pozostał w ro-
dzinnym mieście; pracował m.in. jako pomoc-
nik preparatora w Landesamt für Vorgeschich-

te. Po wojnie powrócił do pracy w Instytucie 
Prehistorycznym UP. W maju 1946 r. należał 
wraz z dr. Z. rajewskim do pierwszych osób, 
które przybyły autem ciężarowym z Pozna-
nia do Biskupina z najpotrzebniejszym sprzę-
tem w celu przygotowania badań wykopali-
skowych.

Halszka szołdrska, archeolog, w artyku-
le „Polska Pompea - Biskupin“, opublikowa-
nym w Gazecie Ludowej ze stycznia 1948 r., 
tak scharakteryzowała W. Maciejewskiego: 
„Maciej jest w ogóle cudotwórcą - zna i umie 
wszystko. Z rozbitych skorup rekonstruuje 
piękne naczynia, prehistorię ma w małym pal-
cu, potrafi być w potrzebie i stolarzem i zdu-
nem i najwykwintniejszym kucharzem, wszyst-
kie zaś wolne chwile spędza na swej łódce ̀ Ma-
ciejce` łowiąc ryby na jeziorze (...)“.

Od końca 1956 do 1959 r. pracował na pół 
etatu w Instytucie Historii Kultury Material-
nej PaN. Zmarł 29 listopada 1967 r. Pochowa-
ny na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

DAnutA PiotRoWsKA
st. kustosz PMA w Warszawie

Badacze Biskupina

Władysław Maciejewski

roślina niewielka, rozpowszechniona na obszarach klimatu umiar-
kowanego, znana już w okresie neolitu. Jako pożywienie już od ty-
siącleci używano jej owoców, a do leczenia i owoców, i liści. Mowa 
o poziomce. 

W XIII wieku z poziomki wyrabiano preparat o nazwie „Potio sa-
cra tussientibus“, stosowany do leczenia gruźlicy i innych chorób płuc. 

Liście mają działanie ściągające, moczopędne, odtruwające, antybak-
teryjne, wzmacniające. Napary z liści tej rośliny mogą być stosowane 
do picia przy chorobach pęcherza i nerek, przy zaburzeniach przewo-
du pokarmowego, wirusowym zapaleniu wątroby, zaburzeniach prze-
miany materii, reumatyzmie, braku łaknienia, miażdżycy, nadciśnieniu.

Owoce poziomki mają właściwości odżywcze, moczopędne, odtru-
wające, wzmacniające, dostarczają witamin i regulują przemianę mate-
rii. spożywanie owoców, albo parzenie z suszonych herbaty pomaga 
przy zaburzeniach przemiany materii, schorzeniach wątroby, zaburze-
niach krążenia, chorobie serca i nerek. 

Poziomka jest też przydatna w kosmetyce. Z owoców można wy-
konać maseczkę działającą wybielająco na cerę. Maseczka taka rozja-
śnia piegi, ujędrnia i nawilża skórę twarzy, tonizuje i regeneruje na-
skórek. Napary z liści natomiast mają działanie ściągające, zamykają 
pory, oczyszczają skórę.

W kuchni świeże liście można dodawać do gotujących się warzyw. 
Nadają im specyficzny, przyjemny aromat. Można je także szatko-
wać i dodawać do sałatek, masła ziołowego, sosów. Z suszonych li-
ści można parzyć herbatę. Dorzucać je do kiszenia ogórków i kapu-
sty. Owoce są pyszne i można dodawać je do twarogu, jogurtu, lo-
dów. Można przerabiać je na dżemy, marmolady, soki, kompoty, sy-
ropy, wina, likiery. 

Warto też, jak sądzę, wspomnieć, że to właśnie poziomki były 
podstawą do wyhodowania truskawki, która jako roślina nie wystę-
powała w naturze. truskawki wyhodował pod koniec XVII wieku 
botanik króla Francji Ludwika XIV. Życzenie, a raczej kaprys kró-
la był bardzo kłopotliwy, ale wyrażony jasno. Chciał większych 
i bardziej słodkich poziomek. Po wielu próbach i trudach, w wy-
niku krzyżówki poziomki chilijskiej i wirginijskiej, powstały tru-
skawki. Na terenach Polski pojawiły się ich sadzonki niedługo po-
tem, bo już w XVIII wieku. 
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