
Pierwszy festyn, w którym uczestniczy-
łem... To pierwszy w całej kolejności, w roku 
1995, z mottem Człowiek i środowisko w prze-
szłości. Jakże dawno to było a wydaje się, iż 
wczoraj. Mam w żywej pamięci gorączkę przy-
gotowań, niesłychane zaangażowanie wszyst-
kich, począwszy od wodzów w osobach Wie-
sława Zajączkowskiego, Wojciecha Brzeziń-
skiego i Aleksandra Bursche, aż po skromnych 
pracowników biskupińskiego rezerwatu. Prze-
ważał zaraźliwy optymizm ponad niepewnością 
ostatecznego wyniku.

W jakim charakterze... Od samego po-
czątku zajmowałem się tym co w archeolo-
gii doświadczalnej fascynowało mnie najbar-
dziej - technikami suchej destylacji drewna, 
a więc otrzymywaniem smoły drzewnej, wę-
gla drzewnego i dziegciu, czyli najstarszą che-
mią w dziejach ludzkiej cywilizacji, swój ślad 
odciskającą jeszcze dziś w medycynie natural-
nej i weterynarii.

Zaskoczyło mnie wtedy (pierwsze wraże-
nia)... Głębokie przekonanie, że to jest wspa-
niały pomysł, musi się udać, przecież podobne 
imprezy na zachodzie sprawdzały się od kilku 
dekad, a Biskupin ze swoim rezerwatem i roz-
winiętą infrastrukturą jest wręcz stworzony do 
realizacji na dużą skalę idei atrakcyjnej, eduka-
cyjnej i popularyzatorskiej misji. Na zachodzie 
bez zmian (skąd my to znamy), ale u nas pora 
na lepsze wyzwania.

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pa-
mięci, to... i dlaczego... Naprawdę trudno wska-
zać ten jeden. Będąc mocno zaangażowany w co-
roczny festyn, w każdym znajduję wydarze-
nia wyjątkowe - zapał, fascynację nowymi rze-
miosłami, uczestników z coraz to innych kra-
jów - emocjonalni Litwini i Węgrzy, gorączko-
wi Rusini, waleczni Wikingowie. W cieniu pi-
ramid (2001 rok) i Indian Summer (2003 rok) 
- egzotyka, lecz jednocześnie zachwyt nad bo-
gactwem pozaeuropejskiej cywilizacji, Celto-
wie lud Europy (2004 r.) to odkrywanie magii 
i niezwykłej sztuki zdobniczej, Bogowie woj-
ny (2017 r.) i ArcheoMarket - od wymiany po 
stragany (2018 r.) to fantazja, mocne wyzwania 
i sięganie po niebanalne tematy.

Najdziwniejsza/najśmieszniejsza sytuacja 
zaobserwowana na jednym z festynów... Cóż, 
było tego sporo, gdyż w tłumie zwiedzających 
nie sposób nie zauważyć scen zarówno chwy-
tających za serce, jak i powodujących śmiech 
aż do bólu brzucha. Panie w szpilkach pró-
bujące zbliżyć się do stoisk po rozmokłym 
gruncie - to w trakcie pierwszych festynów. 
Nauczycielki z obłędem w oczach uganiają-
ce się za rozbieganą dziatwą. Tak zwane zorga-
nizowane grupy pełne chęci poznania, lecz „za-
ganiane“ gorączkowo w jedno stado przez pa-
sterza-przewodnika. No i biskupińskie króli-

ki, zwykle swobodnie kicające po rezerwacie, 
w czas festynowy ostrożnie zza krzaków łypią-
ce na cały ten rejwach.

Najcieplej wspominam... Jako rekonstruk-
tor i pracownik MAB, niezwykle serdeczne 
odniesienia między wykonawcami. Choć z re-
guły nie było czasu, aby peregrynować między 
dziesiątkami stoisk, lecz nawet w krótkich kon-
taktach rodziła się ta wspaniała więź, która czę-
stokroć przeistaczała się potem w długoletnie 
przyjaźnie. Rzeźbiarze (wybaczcie mi w tym 
miejscu niewspominanie o innych mistrzach) 
wykonują wspaniałą robotę, wartą cieplejszej 
wzmianki. Piachu ze swym rogiem i kością to 
osobny temat. A współpraca z Gazetą Bisku-
pińską to miód na moje skołatane serce.

Anegdota związana z tą (lub inną) osobą... 
Tak się jakoś dziwnie złożyło, czego chyba tro-
chę żałuję, że nie byłem świadkiem prawdziwie 
anegdotycznej sytuacji i tylko mogę pozazdro-
ścić kolegom-wykonawcom, którzy potrafili 
rozbawić towarzystwo smakowitą opowieścią.

Śmieszna sytuacja związana z dociekliwymi 
turystami... Tu mogę dać dwa przykłady zwią-
zane tylko z moim stoiskiem. Starszy pan usil-
nie przekonuje mnie, iż ten cały trud z pędze-
niem dziegciu to on ograniczy do pół godziny 
na swojej działce. Trzy panie w wieku średnim 
plus wąchają moje wyroby z obrzydzeniem - jak 
to śmierdzi! - i uciekają do stoiska pachnącego 
podpłomykami.

Festyn, nad którym najbardziej się napraco-
wałem, to... Ze względu na pracochłonny charak-
ter mego rzemiosła - konieczność przygotowań 
przed i dokładne porządkowanie po - nie przy-
pominam sobie festynu, który zwolniłby mnie 
od solidnego nakładu pracy, co zresztą przyjmu-
ję jako rzecz normalną, wręcz niezbędną w uczci-
wej realizacji rekonstrukcyjnego powołania.

Festyn, o którym chciałbym zapomnieć 
lub... Naprawdę, nie ma takiego! Były, na szczę-
ście nieliczne, mało sympatyczne spotkania ze 
znerwicowanymi osobami, lecz to nigdy nie 
rzutowało na negatywną ocenę danego festynu.

Festyn, który nie zapadł mi w pamięci (lub 
o którym nie chcę pamiętać), to... i dlacze-
go... I tu odwołam się do odpowiedzi na pyta-
nie wcześniejsze. Mogę nie pamiętać pewnych 
wydarzeń i drobnych przy-
krości, przecież tyle się dzia-
ło w bogatym programie do-
tychczasowych, dwudziestu 
czterech festynów, lecz pa-
miętam specyficzną atmosfe-
rę każdego festynu, ona budu-
je moje wspomnienia bez nie-
dobrych skojarzeń.

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie 
zmieniły moje życie, czy miały na nie wpływ... 
Zmieniły na pewno charakter mojej pracy jako 
archeologa-muzealnika. Pozwoliły mi przede 
wszystkim, w obszarze archeologii doświad-
czalnej, ogarnąć niezwykłą różnorodność i głę-
bię zjawiska technik suchej destylacji drewna. Jed-
nocześnie to przełożyło się na działalność popula-
ryzatorską i edukacyjną. Czerpię dużą satysfak-
cję z możliwości przekazywania biskupińskiej pu-
bliczności wiedzy o zajęciach odgrywających bar-
dzo ważną rolę w życiu naszych przodków od pra-
dziejów do współczesności. Owa łyżka dziegciu 
w beczce miodu to zaledwie mały czubek smol-
nej góry tego fascynującego zagadnienia.

Czy wyobrażam sobie życie bez festynów 
(bez Biskupina)... To wszystko zależy od kon-
dycji fizycznej i intelektualnej. Dopóki je-
stem w stanie podołać niełatwym wymogom 
mego rzemiosła, to zawsze będę chciał w Bi-
skupinie, nie tylko podczas festynów, przyspa-
rzać tej instytucji, z którą związany jestem od  
40 lat, drobnej chociażby chwały.
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O festynach słów kilka
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