
Pierwszy festyn, w którym uczestniczy-
łam... To był rok 2001. Egipski festyn... z klą-
twą faraona. Pracowałam wówczas w Gaze-
cie Biskupińskiej. Jeśli mnie pamięć nie myli, 
deszcz padał prawie codziennie, wszystko było 
mokre, drogi podtopione i śliskie. Miało to 
i swoje plusy, bo podczas pokazów ciągnięcia 
bloku kamiennego „najemni“ niewolnicy mie-
li ułatwione zadanie. 

W jakim charakterze? Najpierw przez 
osiem lat pracowałam jako dziennikarz w Ga-
zecie Biskupińskiej, a potem przywdziałam 
wczesnośredniowieczną suknię i wymieniłam 
pióro na bardko tkackie. 

Zaskoczyło mnie wtedy (pierwsze wraże-
nia). Liczba osób zaangażowanych do przygo-

towania festynu, a także entuzjazm wykonaw-
ców, z jakim pracują mimo złej pogody (daw-
niej deszczu - teraz upałów), natrętnych much, 
komarów i w moim przypadku kleszczy.

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pa-
mięci, to... i dlaczego... Trudno mi wskazać je-
den festyn. Stara baśń była wyjątkowa z uwagi 
na wizytę Jerzego Hoffmana; Indiańskie lato, 
rok później, zachwyciło mnie przebogatą kultu-
rą Indian północnoamerykańskich. Natomiast 
festyn poświęcony Japonii wyróżniał się na tle 
innych imprez poprzez ukazanie kultury tak da-
lece odmiennej od naszej: z jedwabiami, ikeba-
ną, walkami sumo, origami itd.

Najdziwniejsza/najśmieszniejsza sytuacja 
zaobserwowana na jednym z festynów... Do 
dziś nie mogę zrozumieć dlaczego greccy ho-
plici po pokazach przebierali się w... sportowe 
dresy i paradowali w nich po festynie. 

Najcieplej wspominam (podpowiedzi: re-
konstruktor, turysta, pracownik MAB, Wódz) 
i dlaczego... Najcieplej wspominam panią Wie-
sławę Gawrysiak-Leszczyńską. Jest autorką 
wielu strojów i ozdób noszonych przez wyko-
nawców. Przez wiele lat podczas festynów uczy-
ła, jak wykonywać biżuterię. Przy tym jest wy-
bitnym pedagogiem i ma anielską cierpliwość. 
Zawsze odbierałam ją jako dobrego biskupiń-
skiego duszka.

Anegdota związana z tą (lub inną) osobą... 
Przez panią Wiesię spóźniałam się do pracy, 
bo choć mieszkałam nad redakcją to często 
nie umiałyśmy zakończyć porannej rozmowy. 

Festyn, nad którym najbardziej się napra-
cowałam, to... Festynowa praca nie zaczyna się 
w momencie rozpoczęcia festynu, lecz poprze-
dzona jest wielomiesięcznymi przygotowania-

mi nie tylko ze strony organizatorów, ale tak-
że wykonawców. Każdy z festynów był inny, 
więc trudno mi wskazać jeden konkretny, przy 
którym napracowałam się najbardziej. Mogę za 
to wskazać festyn, do którego relatywnie, przy-
gotowywałam się najkrócej. Był to festyn Od 
Popiela do Piasta. Zadanie polegało na prze-
czytaniu powieści Stara baśń Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, co do zaś pracy podczas same-
go festynu to już zupełnie inna bajka. 

Festyn, który nie zapadł mi w pamięci (lub 
o którym nie chcę pamiętać), to... i dlaczego... 
Festyn o cywilizacjach doliny Indusu, bo tako-
wy się jeszcze nie odbył. W Biskupinie były już 
konie, wielbłądy, może czas na słonie?

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie 
zmieniły moje życie, czy miały na nie wpływ... 
Dzięki festynom poznałam bardzo dużo po-
zytywnie zakręconych ludzi. Osób, które 
mają nietuzinkowe pasje i chcą się nimi dzie-
lić z szerszą publicznością. Z wieloma z nich 
do dziś się przyjaźnię i mamy regularny kon-
takt. Tutaj poznałam także mojego męża, więc 
mogę powiedzieć, że festyny miały dość istot-
ny wpływ na moje życie (śmiech).

Czy wyobrażam sobie życie bez festynów 
(bez Biskupina)... Do Biskupina wracam regu-
larnie, nie tylko podczas festynu we wrześniu. 
To miejsce ma magiczną aurę, dlatego nie dzi-
wi fakt, że było zamieszkiwane przez tyle róż-
nych kultur na przestrzeni wieków. Myślę, że 
my, współcześni mieszkańcy tych ziem mamy 
obowiązek zadbać o to, aby przyszłe pokole-
nia mogły poznać bogatą historię materialną 
i niematerialną ludów, które kiedyś nazywały 
to miejsce domem.
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O festynach słów kilka

Mówi Sara White (Matuszewska)
rekonstruktor żywej archeologii, reporter „gazety Biskupińskiej“

Franciszek Maciejewski 
urodził się 17 maja 1903 r. 
w Rogoźnie k. Grudziądza. 
W 1920 r. rodzina przenio-
sła się do Berlina w poszu-
kiwaniu pracy. Tam Fran-
ciszek rozpoczął studia na 
Seminarium Prehistorycz-
nym u G. Kossinny; praco-
wał równocześnie w Mär-
kisches Museum. W czasie  
II wojny światowej z ramie-
nia tej instytucji kierował 
wykopaliskami w pobli-
żu obozu koncentracyjnego 
Oranienburg-Sachsenhau-
sen; zyskał wdzięczność zatrudnianych więź-
niów za dobre ich traktowanie.

Po zakończeniu wojny wrócił do Polski.  
Dr B. Kostrzewski napisał 23 sierpnia 1946 r. 

w liście do Z. Rajewskiego: 
„Maciejewski, który do Was 
przyjeżdża ma jednak studia 
prehistoryczne (choć niedo-
kończone - proszę go skon-
trolować) i dobrą praktykę 
wykopaliskową więc myślę, 
że go tam odpowiednio wy-
korzystacie (tzn. jego kwali-
fikacje). (...) Uważam, że na-
szym obowiązkiem jest po-
móc mu jako dobremu Po-
lakowi, który mimo terro-
ru hitlerowskiego wytrwał 
w Berlinie i nie zhańbił się. 
On mówi kiepsko po polsku 

- ale nie można mu się dziwić. Pochodzi z Gru-
dziądza, żona jego z Poznania“.

Z początkiem 1947 r. został zatrudniony 
przez prof. J. Kostrzewskiego w Instytucie 

Badania Starożytności Słowiańskich w Po-
znaniu, jako technik wykopaliskowy. W Bi-
skupinie odkrył neolityczny długi dom i ko-
biece pochówki szkieletowe z tego okresu. 
Publikował wyniki badań, oprowadzał licz-
ne wycieczki, był instruktorem i wykładow-
cą dla studentów na Archeologicznych Obo-
zach Szkoleniowych. O jego oddaniu pra-
cy świadczą liczne podziękowania pozostałe 
w księdze pamiątkowej.

Działalność archeologiczna F. Maciejew-
skiego w Polsce trwała do 1960 r.; wówczas 
z powodów rodzinnych powrócił do Berlina. 
W zachodniej części tego podzielonego mia-
sta brał udział w badaniach grodu słowiań-
skiego w Spandau. Po przejściu na emery-
turę w 1969 r. jego funkcję w Spandau prze-
jął syn Rajmund Tadeusz Maczijewski, któ-
ry w młodości przebywał w Biskupinie, zdo-
bywając doświadczenie w praktyce wykopa-
liskowej. F. Maciejewski zmarł w Berlinie 
10 maja 1987 r.
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