
Kiedy okolice bitewnego pola na moment 
stają się dość tłumnie oblegane, a nadbiegają-
ce zewsząd dziesiątki żądnych przygód mal-
ców z mieczykami i tarczami pod pachą, przeci-
skających się między nogami już oczekujących, 
ulokują się wygodnie jak najbliżej zaaranżowa-
nej na potrzeby festynu areny, z wielce rysują-
cym się na twarzach zniecierpliwieniem, to znak, 
że w tym miejscu wkrótce coś się będzie działo. 
Coraz bardziej puste i wyciszone w tym momen-
cie chaty oraz aleje wokół nich i coraz bardziej 
słyszalne zagrzewające do boju okrzyki wojów, 
na zmianę z miłym dla ucha dźwiękiem dziesią-
tek kolczug, tarcz i mieczy, wywołanych przez 

pewnie kroczących herosów, nie pozostawiają 
nic innego jak tylko utwierdzić się w przekona-
niu, że spragnieni krwawych zawodów konese-
rzy wojennej sztuki za chwilę dostaną pożywkę 
z wczesnego średniowiecza rodem.

Stało się. Wojowie są już na polu bitwy, 
więc po wiwatach i okrzykach publiczności na-
staje czas ich prezentacji. Na tegorocznym fe-
stynie poznać można różny typ wojownika śre-
dniowiecznego. Są m.in. topornicy wyposaże-
ni w topory i tarcze, są włócznicy wyposaże-
ni we włócznie, którymi podczas starć można 
było kłuć i przebijać zbroję przeciwnika oraz 
pancernicy w kolczugach, z mieczami w ręku 
i hełmach z oplotem kolczym na głowie.

- Wojownicy walczyli razem, jako jedna dru-
żyna i jako ta jedna drużyna mieli swoją takty-
kę i swoją strategię. Podstawowym ich manew-

rem taktycz-
nym była ścia-
na tarcz. Każ-
da z tarcz za-
chodzi na dru-
gą niczym da-
chówki na da-
chu, a sami 
wojownicy sta-
li mocno i pew-
nie - zaczął pro-
wadzący.

W pierwszej inscenizacji sformowane zosta-
ją dwie ściany tarcz, które z sobą walczą. Wy-
grywa najbardziej trwała. W kolejnej prezen-
tacji wojownicy formują krąg honoru. - Wo-
jownicy dobierają swojego przeciwnika, wal-
czą z nim aż jeden z nich nie zwycięży i szu-
kają kolejnego przeciwnika - tłumaczy narra-
tor. Z każdym uderzeniem miecza czy topora 
grono zdolnych do walki się zmniejsza, aż przy 
życiu pozostaje tylko on. Zwycięzca. Następna 
inscenizacja to pokaz walki w parach. Wresz-
cie przychodzi czas na pokaz walki z dowolno-
ścią reguł typu kto z kim, przeciw komu i w co. 
Gwoli ścisłości - po każdej z potyczek prowa-
dzący wzywa padłych wojów, by powstali. I nie 
ma co się temu dziwić, wszak program jest nie-
ubłagany i bohaterowie muszą stawić się na ko-
lejnym starciu.

Trzeba przyznać, że zmagający się na bisku-
pińskiej arenie wojownicy reprezentujący róż-
ne grupy obecne na festynie, z ogromnym har-
tem ducha pokazując jak wyglądać mogły tego 
typu zmagania dziesięć wieków temu, dają z sie-
bie wszystko. Na dowód tego niech wystarczą 
gromkie brawa uraczonych widowiskiem obser-
watorów. Kto wie, czy nie większe, aniżeli od-
głosy z pola bitwy w czasie samych potyczek.

Uwaga! Każdego dnia festynu średniowiecz-
nym wojom kibicować można o 11.30 i 16.00.

Maciej Tyrakowski

Trup ściele się gęsto

Niczym 
dziesięć wieków temu

- Na znak gotowości unieście broń w górę! - zakrzyknął 
prowadzący inscenizację wczesnośredniowiecznej potyczki i niko-
go z głównych bohaterów biskupińskiej areny nie trzeba było 
namawiać, by powierzył swój los umiejętnościom, sprytowi oraz 
szczęściu. Po zawołaniu na półwyspie rozbrzmiewają już tylko 
szczęk oręża, okrzyki triumfu i jęki zawodu.

Podczas dwóch pierwszych dni festynu Konrad Abramczuk, archeolog i absol-
went Japonistyki, specjalnie dla zwiedzających prezentował pismo japońskie pi-
sząc słowa, o które poprosili zwiedzający. Napis, który widnieje na kartce ozna-
cza arigato, czyli dziękuję. Obok tabela znaków katakany używana w Japonii 
do pisowni zagranicznych wyrazów. Dzięki niej każdy może napisać np. euro-
pejskie imię używając japońskich znaków. To dobra zabawa, spróbujcie sami.  
              fot. Marta Gawrońska

Słodka koniczyna
Giętka, subtelna roślina dorastająca do wysokości 1 metra. Kwitnie w lipcu 

i sierpniu drobnymi, żółtymi kwiatkami o przyjemnym, specyficznym i dość 
intensywnym zapachu. Jej łacińska nazwa Melilotus wywodzi się od dwóch 
słów mel czyli słodycz i lotos koniczyna. Natomiast powszechnie używana 
i znana nazwa to nostrzyk żółty. Nostrzyk kocha słońce i potrzebuje do wzro-
stu odsłoniętych, nasłonecznionych terenów. Jest rośliną miododajną, oblega-
ną przez pszczoły w odpowiednim czasie. 

Jako surowiec zielarski stosowane jest ziele nostrzyka. Bardzo ważne jest, 
żeby ziela tego nie stosować w momencie, jeśli używa się leki rozrzedzające 
krew i przy problemach z krzepliwością krwi. Może spowodować krwawie-
nia wewnętrzne.

Nostrzyk żółty ma właściwości rozkurczowe, przeciwzakrzepowe, moczo-
pędne, przeciwzapalne, uspokajające. Poprawia krążenie krwi w układzie krwio-
nośnym i limfy w limfatycznym. Zmniejsza krzepliwość krwi.

Napar z ziela można parzyć i pić (uwzględniając wyżej zawarte przeciwwska-
zanie) przy zaburzeniach krążenia obwodowego i mózgowego, przy zakrzepo-
wym zapaleniu żył i żylakach, w zapaleniu naczyń chłonnych, obrzękach. W stre-
sie i przy bezsenności.

Zewnętrznie, do przemywania, można go stosować przy zapaleniu spojówek 
i powiek. Okłady i kataplazmy z wyciągów wodnych ziela nostrzyka stoso-
wane są przy obrzękach i wybroczynach po kontuzjach, w stanach zapalnych 
skóry, przy trudno gojących się ranach i czyrakach. 

W homeopatii ziele nostrzyka stosuje się do leczenia bólów głowy i przy 
migrenie, a także obrzęków.

Roślina, o której mowa wykorzystywana jest także w kosmetyce. Polecana jest 
dla suchej, zwiotczałej skóry, na którą działa regenerująco i oczyszczająco. Można 
go także używać do przemywania skóry w stanach zapalnych na przykład przy trą-
dziku i łojotoku. Tonizuje i przyspiesza gojenie ognisk zapalnych.

Intensywny zapach powoduje, że używa się go do aromatyzowania kosme-
tyków, serów, nalewek, tytoniu.                                            wasza zielarka

Na polu walki nie ma litości. Nie po to gromadzi się wi-
downia, by walka nie toczyła się na poważnie. I rzeczywi-
ście rekonstruktorzy robią, co mogą, by zapewnić licznie 
zgromadzonym moc przeżyć.   fot. Maciej Tyrakowski


