
Zbyszko Piwoński wraz z żoną Ma-
rią są nieodłącznym elementem corocz-
nego festynu w Biskupinie. Od ponad 
25 lat niezmiennie na skrzyżowaniu bi-
skupińskich dróg witają spragnionych 
wiedzy o rzeźbie.

Pomysł na ożywienie Chaty Pałuc-
kiej przyszedł od byłego dyrektora re-
zerwatu w Biskupinie Wiesława Zającz-
kowskiego. Na jego prośbę Zbyszko 
Piwoński wraz z wikliniarzem (które-
go również można tu spotkać) zaczę-
li prezentować dawne rzemiosło, dając 
jednocześnie możliwość zwiedzającym 
na spróbowanie własnych sił w rzeź-
biarstwie. I tak to się dzieje od pierw-
szego festynu w 1995 roku aż do dziś.

Na stanowisku rzeźbiarza hobbysty 
można zobaczyć nie tylko jak pracuje 
nad kolejnym, większym lub mniej-
szym dziełem, ale również liczne efek-

ty pracy jego oraz jego żony Marii. Są to zarówno rzeźby ludowe, sakralne 
jak i naczynia codziennego użytku (drewniane łyżki, chochle) czy zabawki. 
Najczęściej tematyka prac nawiązuje do kultury pałuckiej - regionu obej-
mującego swym zasięgiem również tereny dzisiejszego Biskupina. Jedną 
z bardziej spektakularnych i wymagających dużo zaangażowania jest rzeź-
ba kapeli, przedstawiająca cały zespół w tradycyjnych pałuckich strojach.

Oprócz wyrobów, pan Zbyszko prezentuje dawne narzędzia, które 
były wykorzystywane do pracy. Są to pradziejowe imadło zwane koby-
licą, a także cieślica, czyli dawne dłuto oprawione w gałąź. Pod czujnym 
okiem rzeźbiarza każdy chętny może spróbować swoich sił w wykorzy-
staniu dawnych narzędzi i stworzeniu swojego niepowtarzalnego dzieła.

Maciej UrbanoWski

Sztuka spod dłuta

Kobylica i cieślica
chata Pałucka to miejsce, gdzie można spotkać pałuc-
kiego rzeźbiarza. Warto się tam wybrać, by zobaczyć 
cuda wychodzące spod dłuta artysty.

Na stanowisku przy półwyspie można spotykać Egipcjan o typo-
wo egipskich nazwiskach: andrzej Ćwiek i sara White. Przedstawi-
ciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Ar-
cheologicznego z tegoż samego miasta m.in. uczą zwiedzających, jak 
zapisać dźwiękiem swoje imię.

O co chodzi? Otóż na wspomnianym stanowisku można poznać 
pismo egipskie zwane hieroglificznym. Niektóre z hieroglifów mogą 
być odpowiednikami polskich liter. Ma to związek z dźwiękiem, jaki 
jest wydawany podczas jego wymowy. Dla przykładu litera A zapisana 
hieroglifem jako egipski sęp, ma związek z wymową tegoż symbolu 
i dźwięku, jaki mu towarzyszy. Dla chcących zrozumieć więcej pomo-
cą służą wspomnieni egiptolog i rekonstruktorka żywej archeologii. 

Nauka pisania hieroglifów to nie jedyna atrakcja w tym miejscu. Dzię-
ki barwnemu sposobowi opowiadania pana Andrzeja można poznać histo-
rię starożytnego państwa, posłuchać o piramidach, bogach egipskich, a co 
więcej - zobaczyć jak mumifikowano ludzkie wnętrzności. Zgodnie z tra-
dycją z ciała zmarłego wyciągano wrażliwe organy (płuca, jelita, wątrobę 
i żołądek) i mumifikowano je osobno, wkładając do czterech glinianych 
naczyń - zawsze w kształcie człowieka, drapieżnego ptaka oraz dwóch ssa-
ków. Istotna informacja dla osób wrażliwych: żaden człowiek w Biskupi-
nie nie ucierpiał a prezentowane organy są wykonane z pluszu. Po szcze-
góły zapraszamy nieopodal przystani weneckiego statku.
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Egipski sęp kontra noga

Hieroglify zapisane 
w dźwiękach

biskupin to nie tylko słowianie, indianie i ludzie 
epoki neolitu.

Ilu badaczy i ich dyscyplin naukowych, tyle 
definicji mitu. Wiążąc mity ze sferą wierzeń, 
przyjmijmy, że są opowieściami o losach bo-
gów i herosów, tłumaczącymi zjawiska niezro-
zumiałe np. stworzenie świata czy ludzi. Choć 
silnie są zakorzenione w określonych kontek-
stach kulturowych, mity w uniwersalny spo-
sób obrazują kondycję człowieka i ujmują ca-
łość jego doświadczeń. Co istotne, opowieści te 
najpierw były przekazywane ustnie: z pokolenia 
na pokolenie oraz przez wędrownych pieśnia-
rzy. Nie znamy zatem ich pierwotnych wersji.

Na ten problem zwróciła uwagę także pod-
czas wczorajszego wykładu Zofia arcab. Ar-
cheologom na podstawie tekstu narracyjnego 
nie jest łatwo dociec, jaki był kontekst społecz-
ny danego mitu. Konieczne jest zatem zestawie-
nie danej opowieści z tym, co uda się odnaleźć 
w ziemi. Przykładowo: jednym z elementów 

kultu w starożytnej Helladzie były procesje 
do świątyń. Jedna z nich, wyruszała z dzielni-
cy garncarzy, Keramejkos, do świątyni Ateny 
na Partenonie. Archeologom wiele udało się 
dowiedzieć o składzie społecznym biorących 
udział w obrzędzie wiernych na podstawie wy-
kopalisk na trasie przemarszu. 

Archeolożka przedstawiła pokrótce różni-
ce między bóstwami greckimi i rzymskimi. 
Greckie bóstwa były silnie personifikowa-
ne - choć miały nadprzyrodzone moce, to jed-
nocześnie posiadały ludzkie cechy charakteru 
i ludzki wygląd. Często bogowie schodzili na 
ziemię i wpływali na losy świata. Rzymianie 
tymczasem nie znali imion swoich bogów (ani 
ich płci), ale wierzyli, że są odpowiedzialni za 
każdą, najdrobniejsza nawet, dziedzinę ich ży-
cia. Jako przykład Zofia Arcab wymieniła bó-
stwa odpowiedzialne za pierwszy krzyk dziec-

ka, karmienie piersią 
czy sen dziecka w ko-
łysce. 

Warto pamiętać, że 
i Grecja i Rzym trwa-
ły przez wiele wie-
ków i nie sposób, by 
w ich tradycjach nie 
zachodziły modyfika-
cje. Zmieniały się oko-
liczności, zmieniały się 
potrzeby, zmieniała się 
mentalność. - Na pew-
no wiemy, że Zeus, 
uznawany za najważ-
niejszego z bogów, nie 
był nim w epoce brązu. Najważniejszymi bo-
gami byli wtedy Apollo i Atena - powiedzia-
ła Zofia Arcab.

Więcej o mitach można dowiedzieć się o 13.00 
słuchając kolejnego wykładu Zofii Arcab.
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Różnice i podobieństwa

Wśród bogów Grecji i Rzymu
Wykład popularnonaukowy o mitologiach i religijności starożytnych gre-
ków i rzymian wygłosi dziś Zofia arcab, archeolożka.

Zbyszko Piwoński na pradziejowym 
imadle (kobylicy) potrafi wyczarować 
z drewna różne cuda    
     fot. Maciej Urbanowski

Egiptolog Andrzej Ćwiek instruuje, jak za pomocą hieroglifów egipskich napisać 
swoje imię                    fot. Maciej Urbanowski

Zofia Arcab wygłaszająca 
wykład o bogach w Grecji  
i Rzymie    
       fot. Agnieszka Zawisza


