
Jak wyglądały pierwsze ośrodki miejskie? Jaki był wygląd pierw-
szych Piastów i jak się wówczas noszono? Jak Mieszko I dosię-
gnął władzy? Czym był wiec? Czym się różni topór od siekiery? 
Jak uzbrojeni byli wojownicy Mieszka I? Dlaczego władca Polski 
przyjął chrzest? Jak wyglądało życie codzienne? Na jakie zwierzę-
ta polowano? Czy wampiry i wilkołaki to wymysł Słowian? Cie-
kawość zainteresowanych odpowiedziami na te wszystkie pytania 
zaspokoi popołudniowy wykład. 

Dawne dzieje naszego państwa po dziś dzień są przedmiotem licz-
nych polemik i nieraz do czerwoności rozpalają samych badaczy hi-
storii polskiej państwowości. Ryzykownie jest więc opowiadać o hi-
storii bez ważenia źródeł, ale wziąć pod uwagę trzeba także to, aże-
by przekonać odbiorcę, by połknął on przysłowiowego bakcyla. Mi-
chał Ostrowski w obu przypadkach jest znakomity, bo przekazem 
trafia do starszych i młodszych, a każdą myśl okrasza szczyptą hu-
moru i ciętą ripostą. 

Zdradzając co nieco, o czym na wykładzie o państwie Mieszka I pra-
wi Ostry, zachętą niech będą następujące wywody. Pierwsi Piastowie 
mieszkali w drewnianych chatach i grodach, ale potrafili także wzno-
sić technicznie zaawansowane budowle, jak na przykład palatium na 
Ostrowie Lednickim. Mężczyźni nosili gacie, giezło, rolę kieszeni 
u spodni spełniał pas, a kobiety ubierały długie suknie, ich ozdobą 
były kabłączki skroniowe i białe chusty (kobiety zamężne). Buty, co 
bardziej zamożni mieli skórzane, z kolei biedni nosili łapcie z łyka. 
Czas plemienny wiązał się z wiecowym systemem politycznym, a pra-
wo głosu mieli wszyscy wolni mężczyźni. Mieszko I wprowadził nas 
do cywilizacyjnego świata i stworzył zawodową armię. Podstawę je-
dzenia stanowiła rozgotowana kasza z dodatkami, a 90% spożywane-
go mięsa pochodziło ze zwierzyny hodowlanej. Bydło służyło za śro-
dek pociągowy. Z kolei w polowaniu wykorzystywano wszystko, co 
zwierzynę pozwalało unieruchomić i unieszkodliwić...

Więcej ciekawostek do poznania i usłyszenia jest na scenie umiej-
scowionej przy drodze na biskupiński półwysep.

Maciej TyrakOwski

Na scenie o 15.30

O państwie 
Mieszka I

- Nasi przodkowie Słowianie zajęli znaczną część 
Europy od Morza Bałtyckiego po Bizancjum  
i od Nowogrodu oraz Kijowa po Łabę, ale 
początki polskiej państwowości to Wielkopol-
ska - snuje opowieść Michał Ostrowski i prze-
nosi słuchaczy do X wieku.

To Gábor Páli i Gábor suba z kraju tokajem i zupą gulaszową płynącego. 
Panowie reprezentują Węgry w Biskupinie od ponad sześciu lat. Przyjeżdża-
ją z okolic Budapesztu, by prezentować rzemiosło związane z produkcją akce-
soriów kowalskich oraz ozdób ze skóry i biżuterię. Od czasu do czasu wcho-
dzą w koalicję z Litwinami, by na ich stoisku prezentować przygotowywa-
nie tradycyjnych węgierskich potraw opartych na przepisach sprzed wieków.

Biskupin to oczywiście nie jedyne miejsce, gdzie można ich spotkać. Są 
stałymi bywalcami podobnych festynów w całej Europie.

Chętnie opowiadają o swojej profesji, która jest zarówno codziennym za-
wodem, jak i hobby. Ich celem jest popularyzowanie archeologii eksperymen-
talnej, głównie rekonstrukcji bizantyjskich oraz bałtyckich.

Znużeni wędrowcy przemieszczający się z okolic budynku muzealnego mogą 
odpocząć w niewątpliwie jednym z ciekawszych „eksponatów“ na stoisku sym-
patycznych Węgrów. Jest to namiot zwany jurtą. Wykorzystywany przez ludy 
koczownicze (nomadów) można by rzec - dawna wersja współczesnego kampe-
ra. Służy jako dom, a w razie konieczności łatwo go zło-
żyć, zapakować na konia i przewieźć w nowe miejsce.  
Warte zobaczenia.                   Maciej UrbanOwski

Z ziemi węgierskiej do Polski

Madziarzy w jurcie
spacerując niespiesznie na półwysep i wsłuchując się  
w śpiew tutejszego ptactwa, można nagle zauważyć, że 
na obrzeżach wioski piastowskiej trel ptaków miesza się 
z nieznanym językiem.

Od początku wykład jest dobrze przyjęty przez widownię. Dzieci wcho-
dzą w rozmowę z Magdaleną stawniak. Jako prawdziwa fanka komiksów za-
czyna od wyjaśnienia skąd się wywodzą i z czego się składają. Tłumaczy dzie-
ciom historię powstania komiksu, przedstawia bohaterów i tłumaczy, skąd au-
tor czerpał inspirację. Gdy z widowni pada pytanie: „Dlaczego Mirmiłowo wy-
gląda jak Biskupin?“ prowadząca wyjaśnia, że jedną z inspiracji Janusza Chri-
sty była wizyta w osadzie łużyckiej. Na zakończenie pada zaproszenie na wy-
stawę „Kajko i Kokosz. Komiksowa archeologia“.

Wykład ma za zadanie uświadomić dzieciom, że powinny zwracać uwagę na to, 
co widzą na kadrach komiksu i o czym tak naprawdę czytają, bo w każdym ko-
miksowym zeszycie kryją się archeologiczne inspiracje. Uświadamia im, że dzię-
ki „Kajkowi i Kokoszowi“ mogą poznać niektóre aspekty z dziejów wczesnośre-
dniowiecznych Słowian.                                                     MarTa GawrOńska

Lekcja historii z komiksem w dłoni

Kajko i Kokosz. 
Szkoła latania

Do piątku o 14.30 na biskupińskiej scenie najmłodsi 
zwiedzający mogą zapoznać się z tematyką komiksów,  
a zwłaszcza z serią „kajko i kokosz“. szczególna uwaga 
przeznaczona jest na część „szkoła latania“, która znala-
zła się w kanonie lektur szkolnych.

Michał „Ostry“ Ostrowski interesująco opowiada o pierwszych Piastach.  
Wraz z nim uzbrojenie średniowiecznych wojów prezentują Ziemowit Cysewski 
i syn Wojtek.                 fot. Maciej Tyrakowski

Gábor Páli i Gábor Suba na 
swoim stoisku w wiosce pia-

stowskiej   
fot. Maciej Urbanowski


