
Pierwszy festyn, w którym uczestniczyłam, 
to... Festyn, na który przyjechałam z wyciecz-
ką klasową ze szkoły podstawowej. Nie pamię-
tam jaki był temat przewodni, ani co się działo 
w jego trakcie. Jedyne przebłyski w pamięci ja-
kie mam to takie, że było dużo drzew, świeciło 
słońce i było chłodno. W 2008 r. chciałam wy-
brać się na Festyn „Japonia - kraj nie tylko sa-
murajów“, ale o tym, że się odbywał uświado-
miłam sobie po jego zakończeniu. Do Biskupina 
wybrałam się dopiero w następnym roku, na Fe-
styn „Polak, Węgier, dwa bratanki“. Spodobało 
mi się na tyle, że postanowiłam, iż w następnym 
roku przyjadę już jako uczestnik (studentka ar-
cheologii), co też uczyniłam. Pierwszy festyn, 
w którym brałam udział już jako pełnoprawny 
uczestnik to „Ruś znania i nieznana“ w 2010 r. Za-
tem tegoroczna odsłona jest moim małym jubi-
leuszowym, bo dziesiątym festynem.

W jakim charakterze... Przyjechałam wtedy 
jako studentka archeologii po pierwszym roku, 
z panią dr hab. Roksaną Chowaniec. Trafiłam 
do jednej z chat osady obronnej na półwyspie, 
na stanowisko poświęcone budownictwu osa-
dy. Wtedy poznałam pracowników MAB - na 
stanowisku byłam z Szymonem Rosołowskim 
i śp. Pawłem Hildebrantem. Po sąsiedzku było 
stanowisko z wykonywaniem paciorków z mo-
deliny, którym dowodziła Wiesia Graczyk 
wraz z Kamilą Przewodą.

Zaskoczyło mnie wtedy (pierwsze wraże-
nie)... Sympatia i duża życzliwość pracowni-
ków MAB. Jakby nie patrzeć byłam na festy-
nie pierwszy, nikt mnie nie znał, a potrakto-
wali mnie jak „swoją“. I tak zostało do dzisiaj. 

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pa-
mięci, to... „Grecja - narodziny Europy“ z 2011 
roku, ponieważ przyjechała bardzo liczna i fajna 
grupa studentów. Drugi festyn, który wspomi-
nam z nostalgią to „Biskupin Archeo-Fashion 
Week“. Miałam przed nim mnóstwo pracy, 

gdyż z ekipą pracowników MAB przygoto-
wywaliśmy od podstaw pokazy mody. Zdąży-
liśmy na ostatnią chwilę, pracę skończyliśmy 
w przedfestynowy piątek. A od soboty, przez 
9 dni nadzorowałam pokazy mody. I praktycz-
nie tylko to z tego festynu pamiętam. Byłam 
bardzo zmęczona, ale po latach tego zmęczenia 
się nie pamięta, uśmiechając się do wspomnień.

Najdziwniejsza/najśmieszniejsza sytuacja 
zaobserwowana na jednym z festynów... Było 
ich wiele, ale pierwsza, która przychodzi mi 
do głowy to pojawienie się na polu bitwy Pa-
noramixa z jego magicznym napojem, którym 
raczył wojowników barbarzyńskich. Wiel-
kie było zdziwienie legionistów rzymskich, 
gdy w ich stronę poleciały wielkie kamienie 
(na szczęście styropianowe, znalezione w od-
mętach magazynów muzealnych pana Jerzego 
Szymańskiego).

Najcieplej wspominam (podpowiedzi: re-
konstruktor, turysta, pracownik MAB, Wódz) 
i dlaczego. Ekipę pracowników MAB, z którą 
współpracowałam na pierwszym moim festy-
nie. Pierwszy festyn zapadł mi głęboko w pa-
mięć, kolejne odsłony zlewają się już ze sobą.

Anegdota związana z tą (lub inną) osobą... 
Będzie to anegdota okołofestynowa związana 
z  Sidem - prowadzącym pokazy mody w trak-
cie Festynu „Biskupin Archeo-Fashion Week“. 
Przed festynem przesłałam mu scenariusze po-
kazów, które przyswoił, ale po swojemu. Na 
scenie, opowiadając o strojach, zdarzało mu się 
troszkę płynąć. Byłam na niego za to wściekła. 
Kilka miesięcy po festynie, będąc na targach tu-
rystycznych w Toruniu na stanowisku MAB, po-
deszła do stanowiska pani - turystka i zachwala 
„Biskupin Archeo-Fashion Week“: że pokazy su-
per, stroje piękne, ale najbardziej podobał się jej 
pan konferansjer, który doskonale prowadził po-
kazy mody, miał świetne poczucie humoru i fan-
tastyczny głos. Urok Sida zadziałał!

Śmieszna sytuacja zwią-
zana z dociekliwymi turysta-
mi... Pytanie o to, czy ludzie 
w przeszłości nosili bieliznę 
pojawia się bardzo często. Za 
którymś razem postanowi-
łam wkręcić dociekliwych 
turystów, że na naszych zie-
miach archeolodzy znaleźli 
bieliznę wykonaną z mate-
riału bambusowego. Wtedy 
bowiem klimat był cieplej-
szy i rosły u nas rośliny tro-
pikalne. Uwierzyli, ale spro-
stowałam, że to tylko żart.

Festyn, nad którym najbardziej się napra-
cowałam, to... Zdecydowanie „Biskupin Ar-
cheo-Fashion Week“.

Festyn, o którym chciałabym zapomnieć... 
Nie mam takiego, każdy z festynów, w którym 
uczestniczyłam był na swój sposób wyjątkowy. 
Z pewnością moje podejście do festynów zmie-
niło się w momencie, gdy zaczęłam pracę w Mu-
zeum i biorę udział w organizacji kolejnych edy-
cji festynów. Teraz tylko uśmiecham się z roz-
rzewnieniem, gdy patrzę na niesłabnący z dnia 
na dzień entuzjazm uczestników.

Festyn, który nie zapadł mi w pamięci (lub 
o którym nie chcę pamiętać), to... „Archeolog 
- zawód czy przygoda?“.

I dlaczego... Mam z niego niewiele wspo-
mnień. Pamiętam, że przez pierwsze dni padał 
deszcz, czego skutkiem było rozmoknięcie 
dróg na rezerwacie. A mi, na domiar złego, już 
w pierwszym dniu zaczęły przeciekać kalosze...

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie 
zmieniły moje życie, czy miały na nie wpływ... 
Miały ogromny wpływ - zaczęłam przyjeżdżać 
do Biskupina jako studentka, teraz jestem pra-
cownikiem Muzeum.

Czy wyobrażam sobie życie bez festynów 
(bez Biskupina)... Od dziesięciu lat przedostat-
ni tydzień września mam zarezerwowany na fe-
styn. Myślę, że byłoby przykro, gdybym z jakie-
goś powodu nie mogła uczestniczyć w festynie.

ReMIgIusZ KoNIeCZKA

O festynach słów kilka

Mówi Joanna Witulska
archeolog, pracownik MAB, swego czasu anioł stróż

Józef szubert urodził się w Gnieź-
nie w 1917 r. Naukę rozpoczął w 1924 r. 
Od 1927 r. kontynuował ją w Państwo-
wym Gimnazjum im. Bolesława Chro-
brego, które wykształciło wielu przy-
szłych prehistoryków polskich, po-
czynając od prof. J. Kostrzewskiego. 
Z jednym z nich Witoldem Henslem 
(1917-2008), który maturę zdał wcze-
śniej, Szubert się stykał. Obaj adepci 
archeologii prehistorycznej dorasta-
li obok siebie; nie mogli się nie znać, 
zwłaszcza, że obaj już w latach gimna-
zjalnych pasjonowali się prehistorią.

J. Szubert ratował przed zniszczeniem za-
bytki archeologiczne z przypadkowych odkryć 
przekazując je do Działu Prehistorycznego 

Muzeum Wielkopolskiego w Po-
znaniu. Tak było m.in. ze znalezi-
skami z grobów wczesnośrednio-
wiecznych w podgnieźnieńskim Je-
lonku i z jednej z osad wczesnośre-
dniowiecznych z terenu miasta, od-
krytej przez niego na miejscu daw-
nego cmentarza żydowskiego. Jako 
gimnazjalista brał również udział 
w pracach Ekspedycji Wykopali-
skowej UP w Biskupinie, gdzie 
m.in. oprowadzał zwiedzających. 
Szubert, być może nie tak uzdol-

niony jak W. Hensel lub dorastający w nie tak 
sprzyjających warunkach (ojciec Hensla, Mak-
symilian był wiceburmistrzem miasta), zdał 
maturę w 1937 r. wraz z Leonem Janem Łuką 

(1918-1983), który po II wojnie światowej zajął 
się archeologią prehistoryczną i stał się twórcą 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

J. Szubert w latach 1937-1938 odbył służbę 
wojskową jako ochotnik - kurs podchorążych 
17 Dywizji Piechoty w Pyzdrach, kończąc ją 
ze stopniem plutonowego podchorążego. Od 
1938 roku rozpoczął studia prehistorii na Uni-
wersytecie w Poznaniu.

W przededniu inwazji hitlerowskiej na Pol-
skę został zmobilizowany. Jak wielu Wielkopo-
lan zginął śmiercią żołnierza w wielkiej bitwie 
nad Bzurą, w wojnie obronnej 1939 r. Miał za-
ledwie 22 lata. W poświęconym mu po wojnie 
wspomnieniu Prof. Kostrzewski podał, że Józe-
fa Szuberta widziano, jak na szosie zbierał swój 
rozproszony oddział i zachęcał do dalszej wal-
ki. Cześć Jego pamięci!
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