
Pierwszy festyn, w którym uczestniczy-
łam. To był pierwszy festyn w Biskupinie, ale 
doświadczenia pokazowe moje i kilku jeszcze 
kolegów z naszego Muzeum, miały historię 
już dziesięcioletnią! Jednak to nie wystarczy-
ło, bo to było pierwsze tak duże przedsięwzię-
cie na skalę nie spotykaną u nas w kraju. Nasze 
uczucia były na granicy ekscytacji i przeraże-
nia. Wszystko było nowe, współpraca z insty-
tucjami, poszukiwanie wykonawców (pozna-
łam wtedy super ludzi, niektórzy są już dy-
rektorami...), organizacja stanowisk, strojów, 
noclegów - mały horror, choć przyznaję, że 
jako wykonawca byłam bardziej obserwato-
rem niż uczestnikiem. I pogody nie zapomnę. 
Mokro i zimno... 

Zaskoczyło mnie wtedy (pierwsze wraże-
nia). To, że jednak tyle ludzi było zaintereso-
wanych (przyjechało ponad 38 tysięcy zwiedza-
jących!), chociaż to była taka zupełna nowość. 
I naprawdę byli ciekawi, co my robimy, ale 
jeszcze bardzo nieśmiało podchodzili (podzi-
wiali nas niczym eksponaty w muzeum, głów-
nie z daleka). A sama organizacja to pospolite 
ruszenie - wszyscy za wszystkich i każdy dla 
siebie, chociaż jeden był król (poza oczywiście 
głównym wodzem, W. Zajączkowskim) - Jurek 
Szymański! Wszyscy od niego coś potrzebo-
wali, już, natychmiast, tłumy się za nim uga-
niały, a on w ciągłym rowerowym pędzie - po-
jawiał się i znikał - i złapać go nie było łatwo...

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pamię-
ci. Indian Summer, i to z wielu powodów. Po 
pierwsze tematyka była dla nas niezwykle egzo-
tyczna a przy organizacji okazało się, że w Pol-
sce indianistów są setki i mają ogromną wiedzę. 
Wielu z nich przyjechało na festyn nie tylko po-
dzielić się swoją pasją, ale i poznać rdzennych In-
dian, którzy przylecieli ze Stanów Zjednoczo-
nych. Chcieli się od nich uczyć. Po drugie to po-
goda - to był najgorętszy festyn w historii (na-
poi zabrakło w Biskupinie i okolicy!). Po trze-
cie to był najłagodniejszy festyn - nie było żad-
nych zbiorowych pokazów walk. Był fantastycz-
ny, barwny taniec Pow Wow i dwa razy dzien-
nie tańce wspólnie z publicznością. A zaintere-
sowanie przerosło nasze wyobrażenia. Przyjecha-
ło ponad 89 tysięcy gości!!! To było i dobrze i... 
Trzeba pamiętać, że wówczas niemal wszystkie 
pokazy odbywały się na półwyspie i prowadziła 
tam tylko jedna droga, którą sunął gęsty tłum 
niczym rzeka, która porywała i trudno było za-
trzymać się gdzieś na dłużej, bo tłum napierał, 
a przecież było co oglądać! 

Festyn, który najbardziej mnie zaskoczył, 
to... Japonia - kraj nie tylko samurajów. Przy 
przygotowaniach do festynu i organizacji wy-
stawy towarzyszącej festynowi, Japonia, pięk-

no tradycji, poznawa-
łam niezwykłą i budzą-
cą podziw kulturę two-
rzoną od tysięcy lat. 
Gdy na festynie opo-
wiadałam o tajnikach 
wykonywania laki czy 
malowania kimon jedna 
ze zwiedzających, lekar-
ka, stwierdziła, że „to 
musiał być naród z po-
wszechną niedoczynno-
ścią tarczycy, bo nor-
malni ludzie by tego 
nie zrobili“. Wydawało 
się, że festyn o kraju, 
którego technologicz-
ne osiągnięcia to ma-
rzenie wielu współcze-
snych państw, będzie 
bardzo ciekawy, ale te-
mat przegrał... z aurą. 
Zapadany pejzaż, opatuleni w kurtki ludzie 
przemykający pod strzechami, to jedno z naj-
smutniejszych wspomnień.

Najdziwniejsza/najśmieszniejsza sytuacja 
zaobserwowana na jednym z festynów. Na In-
diańskim festynie jednemu z panów kąpiących 
się w balii „Indianie“ sprawili psikusa, co go 
z lekka wkurzyło. Scenę obserwowała grupa 
bardzo młodych żołnierzy, których ów pan na-
mówił, żeby pomogli mu zrobić psikusa india-
nistom. I tak nagle do obozu na półwyspie wpa-
dła z wrzaskiem grupa wojaków wzbudzając po-
płoch. W tym zamieszaniu z jednego tipi wy-
szła 15-letnia drobna dziewuszka w niebieskiej 
sukience z koralikami, która widząc tumult 
krzyknęła: „A wy tu co robicie, „koty“. Wyno-
cha!“. Panowie w mundurach zamarli na chwilę 
a potem w popłochu uciekli!!! To był widok!

Najcieplej wspominam i dlaczego. Oczywi-
ście, że najcieplej wspominam wszystkie festy-
nowe tkaczki w różnym wieku z różnych miast 
i krajów, które nieodmiennie ochoczo zjeżdża-
ły na festyn i te dziewięć dni dawały radę! I jesz-
cze klan sznurorobów z ich szefem Markiem 
Skubiszem. Marek żarty i pomysły na ożywie-
nie życia miał na śniadanie, obiad i podwieczo-
rek. Czasem to był żart podrzucany do roz-
głośni, czasem reporterski rysunek satyrycz-
ny albo wioskowa impreza, np. święto Świdru-
na czy szkoła dla młodych zbójców napadają-
cych na bogatych turystów..., żeby oddać bied-
nym. I były zaliczenia! Bezcenny widok mło-
dego zbójcy (ca. 3 lata), który dzierżąc kijek 
stawał przed zdumionym turystą z okrzykiem 
„Uuuu! Pieniądze albo życie!“. Wszyscy dawali, 
bo za nim stała cała banda. Dawali i śmiali się.

Anegdota związana z tą (lub inną) osobą. 
Trudno powiedzieć, że to anegdota, ale na pew-
nym mokrym i zimnym festynie dla ratowania 
życia koleżanki ochotniczki roznosiły wyko-
nawcom herbatkę z prądem. Robiła się taka cie-
pła atmosfera, a po tej imprezie na złą, deszczo-
wą aurę mówiło się, że to pogoda festynowa! 

Śmieszna sytuacja związana z dociekliwy-
mi turystami. Na początku „dociekliwi“ tury-
ści widząc napis „tkaczki“ nieodmiennie krzy-
czeli: „ Patrzcie - kaczki!“. Musiałyśmy zmie-
nić napis na „tkactwo“. I jeszcze nas rozczulał 
częsty tekst: „tu się szyje dywany...“. 

Festyn, nad którym najbardziej się napra-
cowałam. Wydaje mi się, że najbardziej praco-
chłonne byłe pierwsze, ale na wszystkie trzeba 
było się przygotowywać. 

Festyn, o którym chciałabym zapomnieć. 
Chyba nie ma takiego, no może nie chciałabym 
pamiętać o takim, który miałby być ostatnim.

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie 
zmieniły moje życie. Każdy festyn to było 
małe wyzwanie. Zwykle towarzyszyła mu te-
matyczna wystawa i na nich pozyskiwało się 
nowe wiadomości. Każdy festyn był bezcen-
nym źródłem nowych informacji. I poznałam 
już wieloletnich przyjaciół, a na niektórych 
czekam cały rok do dziś!

Czy wyobrażam sobie życie bez festynów 
(bez Biskupina). Trudno to sobie wyobrazić, 
ale przecież można i pewnie przyjdzie taki 
rok... Ale i na Wolinie pękło już „Wikingom“ 
ćwierćwiecze, a oni się nie martwią i wciąż są 
pełni wigoru. Nie martwmy się na zapas, prze-
cież Biskupin to niezła historia.
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