
Pierwszy festyn, w którym uczestniczyłam, 
to... W pierwszych festynach brałam udział 
w charakterze turysty, nie pamiętam który był 
pierwszy. Za to wiem, że w roli uczestnika był 
to rok 2005. Realizowano wówczas temat „Wi-
kingowie i ich sąsiedzi“. 

W jakim charakterze... Studiowałam w tym 
czasie archeologię na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. W festynie bra-
łam udział jako wolontariusz i członek gru-
py rekonstrukcji historycznej Siekiera, której 
szefem jest po dzień dzisiejszy Szymon Nowa-
czyk, archeolog, wówczas już etatowy pracow-
nik biskupińskiego Muzeum. Razem z Szymo-
nem i jeszcze kilkoma studentami, również ar-
cheologii, robiliśmy pokazy w chacie łużyc-
kiej. Piekliśmy podpłomyki, opowiadaliśmy 
jak wyglądało życie codzienne 2.700 lat temu. 

Zaskoczyło mnie wtedy (pierwsze wraże-
nia)... Ludzie tworzący to wydarzenie, ich pa-
sja, otwartość i wiedza. Na wykładach uniwer-
syteckich mieliśmy jedynie zajęcia teoretyczne. 
Uczyliśmy się typologii przedmiotów bez głęb-
szego wnikania w szczegóły jak co jest zrobione 
oraz w jaki sposób tych przedmiotów używano. 
W trakcie tego festynu dowiedziałam się wiele 
ciekawych rzeczy, które faktycznie zmieniły 
mój stosunek do zawodu który wykonuję. Po 
raz pierwszy też doszło do mnie, jak mało wiem. 
Rzemieślnicy biorący udział w tej imprezie to 
prawdziwi specjaliści w swoich dziedzinach, zna-
jący ogromną ilość znalezisk, potrafiący posługi-
wać się dawnymi technikami. Dla mnie to była 
uczta, zresztą jest do dziś. Do tego niepowta-
rzalna, fantastyczna atmosfera. To był moment, 

w którym Biskupin skradł kawał mojego serca 
i od tamtej pory byłam już co roku, nie tylko 
w trakcie festynu, ale również w czasie wakacji. 

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pa-
mięci, to... i dlaczego... Japonia - kraj nie tyl-
ko samurajów ze względu na pogodę. Było 
bardzo zimno. Poza tym wszystkie wspomi-
nam bardzo dobrze.

Najcieplej wspominam... Wszystkie zawar-
te w trakcie festynu przyjaźnie. Wspólne spo-
tkania i śpiewy z przyjaciółmi z Polski, Litwy 
i Białorusi. Te relacje są dla mnie najcenniejsze. 

Śmieszna sytuacja związana z dociekliwy-
mi turystami... Chata łużycka. Na glinianym 
talerzu nad ogniem kolega piecze jabłko. Był 
bardzo głodny. Przygląda się temu zaciekawio-
na turystka i pyta:

- Czy to pana jabłko?
- Tak - odpowiada kolega. 
- Czy mogę się poczęstować?
- Przepraszam, nie bardzo, bo jestem 

głodny - odpowiada grzecznie kolega.
- Oj, ty pradziejowy egoisto! - odpowie-

działa zawiedziona pani turystka i obrażona 
wyszła z chaty. 

Śmialiśmy się pół dnia. 
Festyn, nad którym najbardziej się napra-

cowałam, to... Stanowczo te, w których biorę 
udział już nie jako uczestnik, ale jako organi-
zator. W tej chwili realizujemy XXV i szcze-
rze bałam się, że nie dożyję otwarcia. Festyn 
w Biskupinie to spore przedsięwzięcie, które 
angażuje wszystkich pracowników. Myślę, że 
po dziewięciu dniach wszyscy jesteśmy abso-
lutnie wykończeni. 

Festyn, który nie zapadł mi w pamięci i dla-
czego... Najmniej pamiętam te z czasów stu-
denckich. Odkąd zostałam pracownikiem mu-
zeum to pamiętam już wszystkie.

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie 
zmieniły moje życie, czy miały na nie wpływ... 
Skutkiem mojego pierwszego pobytu na festy-
nie jest to, że dziś jestem pracownikiem mu-
zeum. Tak więc wpływ ogromny.

Czy wyobrażam sobie życie bez festynów 
(bez Biskupina)... Czasem tak, zwłaszcza kie-
dy brakuje sił w trakcie organizacji. Ta myśl 
jednak znika w pierwszym momencie kiedy 
przyjeżdżają pierwsi wykonawcy oraz gdy wi-
dzę zaciekawione i szczęśliwe twarze turystów 
w tym całe rodziny wspólnie lepiące naczy-
nia, oglądające bitwy czy słuchające koncer-
tów i wykładów. Tak więc nie! Nie wyobra-
żam sobie życia bez festynów. Niech trwają 
jak najdłużej!

RemigiusZ KoNieCZKa

O festynach słów kilka

Mówi Magdalena Zawol
archeolog, pracownik maB, współorganizator festynów

W połowie listopada 
1951 roku środowisko arche-
ologiczne obiegła tragiczna 
wiadomość. Niedaleko Tu-
szyna pod Łodzią rozbił się  
15., w czwartek tego miesią-
ca, wkrótce po starcie samo-
lot PLL LOT. Był to pla-
nowy rejs na trasie Szcze-
cin - Kraków z międzylądo-
waniami w Poznaniu i Łodzi. 
Zginęli wszyscy z feralnej ma-
szyny. Wśród 12 pasażerów i 4 
członków załogi leciał w niej 
24-letni Jacek Slaski, zastęp-
ca kierownika prac wykopali-
skowych w Poznaniu, udający 
się służbowo do Krakowa.

Urodził się 11 września 1927 r. Był ab-
solwentem poznańskiej Akademii Handlo-

wej, gdzie uzyskał tytuł 
magistra. Jeszcze w trak-
cie studiów na Akade-
mii, rozpoczął w 1947 r. 
studia archeologiczne. Od 
1948 r. współpracował z dr. 
W. Henslem w badaniach 
na Ostrowie Tumskim, 
w stolicy Wielkopolski. 
W 1949 r. przeszedł do 
Kierownictwa Prac Wy-
kopaliskowych w Bisku-
pinie w związku z progra-
mem badań nad początka-
mi państwa polskiego. Brał 
udział w pracach kierowa-
nych przez dr. W. Szafrań-

skiego na wczesnośredniowiecznym stan. 6.
J. Slaski interesował się wczesnym średnio-

wieczem, zwłaszcza problematyką skarbów 

i ozdób. W liście do F. Maciejewskiego pisał 
przed laty: „Rozmawiałem dziś z dr. Rajewskim, 
który powiedział mi o znalezieniu w Biskupinie 
srebrnej kaptorgi. Ponieważ mam ją opracować, 
może Pan będzie łaskaw przesłać mi ją do Pozna-
nia, o ile to będzie możliwe w jak najkrótszym 
terminie. Proszę również o przesłanie mi foto-
grafii kaptorgi. (...) O ile pamiętam z ozdób ko-
biecych znajduje się w Biskupinie kolczyk pół-
kolisty – z zameczkiem... O ile znajdzie Pan 
jeszcze jakieś ozdoby wczesnośredniowiecz-
ne, zwłaszcza srebrne, to proszę mi je przesłać“.

W 1950 r. opublikował artykuł: Łużyckie 
wyroby drewniane z Biskupina. Pracy Ozdo-
by i srebrne przedmioty z Biskupina nie zdą-
żył już ogłosić. Nie zdołał też opracować cera-
miki biskupińskiej, którą się również intereso-
wał. Głównie jednak zajmował się numizmaty-
ką. Praca o skarbach wczesnośredniowiecznych 
miała być podstawą jego doktoratu, planowane-
go na marzec 1952 r. Uważano, że Jacek Slaski 
będzie znakomitym uczonym...
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