
Pierwszy festyn, w którym uczestni-
czyłem. Po raz pierwszy na festynie byłem 
w 1995 roku, jako student III roku archeolo-
gii UAM. Wybraliśmy się z koleżankami/

kolegami ze studiów. Oburzyło nas, że na portierni nie honoro-
wano naszych legitymacji studenckich i żądano od nas biletów. 
Biletów nie kupiliśmy, nielegalnie przeskoczyliśmy przez ogro-
dzenie i dostaliśmy się na teren rezerwatu od strony zagrody dla 
zwierząt. Ale za to z „łapanki“ dostaliśmy się jako modele na po-
kaz mody pradziejowej. Po raz pierwszy jako wykonawca uczest-
niczyłem w 1999 roku.

Zaskoczył mnie wtedy... Rozmach imprezy i nowatorskie po-
dejście do archeologii.

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pamięci. Dla mnie wszyst-
kie festyny są do siebie podobne i żaden nie odcisnął szczególne-
go piętna w mojej pamięci.

Festyn, który najbardziej mnie zaskoczył. Festyn z 1995 roku, 
bo był pierwszy, dla mnie również.

Najdziwniejsza sytuacja zaobserwowana na jednym z festynów. 
Zdecydowanie czciciele Świdruna.

Najcieplej wspominam i dlaczego. Najcieplej wspominam im-
prezy, które mają miejsce w czasie festynów po 1800 ;-).

Anegdota. Kiedyś opowiedziałem redaktorowi GB w żartobli-
wy sposób starosłowiański przepis na bimber. Przepis ten miał być 
opublikowany na ostatniej stronie GB. Mało nie padłem trupem, 
kiedy dwa dni później przepis ten wraz z moim zdjęciem został 
opublikowany w Pałukach. Gdybym miał wtedy siekierę i tego 
redaktora pod ręką, od dawana wąchałby już kwiatki od spodu...

Festyn, nad którym najbardziej się napracowałem. Najbardziej na-
pracowałem się na pierwszych, później już wyręczała mnie rutyna...

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie zmieniły moje ży-
cie, czy miały na nie wpływ. Dzięki festynom archeologicznym 
zainteresowałem się w sposób aktywny odtwórstwem historycz-
nym i zwiedziłem kawał Europy oraz poznałem wielu interesują-
cych ludzi.

Czy wyobrażam sobie życie bez festynów. Nie wyobrażam sobie.
RemigiusZ KoNieCZKA
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Pierwszy festyn, w którym uczestniczyłem. 
Odbył się w 1998 r. pod hasłem Berło, Miecz, Sa-
kiewka.

W jakim charakterze. Brałem w nim udział w podwójnej roli - jako przedsta-
wiciel sponsora, czyli Browaru w Żninie dostarczającego pewnego płynu okre-
ślonego konkretnie przez Jana Himilsbacha pijącego go na środku ulicy w War-
szawie jako dostarczającego niebiańskiego nastroju organizmowi, czyli piwa oraz 
jako rekonstruktor procesu warzenia piwa.

Zaskoczył mnie wtedy. Nic nie zaskoczyło mnie w Biskupinie, bowiem 
zawsze wiedziałem, że jest to miejsce magiczne.

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pamięci. Każdy festyn to osobna 
opowieść, ale dla mnie jeden był szczególny, bowiem dostąpiłem w 1999 r. 
zaszczytu poślubienia Córki Wodza w ramach rekonstrukcji zaślubin Miesz-
ka I z Dobrawą oraz jego chrztu. Impreza była absolutnie odjechana. Reżyse-
rem był Robert Kanaan a klimatu dodawał pewien magiczny napój podawany 
z mojego rozkazu... Nie powiem: życie przed chrztem też miało swoje uroki, 
bowiem wtedy posiadałem siedem nałożnic..., Było, minęło...

Najdziwniejsza sytuacja zaobserwowana na jednym z festynów. Była jed-
na straszna sytuacja, gdy pewien działonowy zapomniał wyjąć wycior z zała-
dowanej armaty i podpalił lont...

Anegdota. Śmieszni zwiedzający - sytuacja przy stoisku kowala, podcho-
dzi pani nauczycielka i pyta: - Co pan tutaj robi? Kowal odpowiada: - Robię 
pokaz kucia. A pani odwraca się do grupy i mówi: - Chodźcie dzieci. Pan 
kucia pokazuje...

Przy stanowisku piwowara są wystawione różne gatunki zbóż, z których 
można uwarzyć piwo. Pani nauczycielka pokazując na jęczmień mówi: - Pa-
trzcie dzieci jaki piękny owies. Na zwróconą uwagę, że to jęczmień, reagu-
je: - Co mi pan tutaj będzie podrywał autorytet...

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie zmieniły moje życie. Festyn na 
trwałe zmienił moje życie, ponieważ poznając tak wielu wspaniałych pasjona-
tów różnych zawodów wiem, że świat nigdy nie zaginie i ludzie kultywujący 
unikalne zawody i profesje zawsze będą w stanie odtworzyć cywilizację na-
wet wtedy gdy nam wyłączą prąd...

Czy wyobrażam sobie życie bez festynu. Przykład wskazuje, że tak, bowiem 
nie brałem już udziału w festynie w 2018 r. (tak jakoś się zdarzyło) i w tym roku 
też nie będę w Biskupinie, bowiem do dziś (22.08.2019) nie ma żadnego zapo-
trzebowania na piwowara, a jak wiadomo porządny piwowar potrzebuje przy-
najmniej miesiąc na przygotowanie piwa na otwarcie imprezy...

RemigiusZ KoNieCZKA

Zygfryd Wieczorek przyszedł na świat 28 li-
stopada 1911 r. w Charlotenburgu, zamożnym 
mieście nad Szprewą, w 1920 r. włączonym 
w granice Berlina. Był związany z Poznaniem; 
tu ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych. Stu-
dia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Dyplom w zakresie pedago-
giki otrzymał w pracowni prof. T. Pruszkow-
skiego (1939), a w dziedzinie malarstwa w pra-
cowni prof. F. Kowarskiego (1948).

W 1935 r., wszedł w skład kadry biskupińskiej 
Ekspedycji Wykopaliskowej. Uczestniczył w jej 
pracach corocznie, do wybuchu wojny w 1939 r. 
Wykonywał akwarelą rekonstrukcje wyglądu 
prehistorycznej osady oraz scen z życia codzien-

nego jej mieszkańców. Są wśród nich: „Powraca-
jący z polowania“ i „Kobieta przy pracy na żar-
nach“. Narysował portret prof. J. Kostrzewskiego.

Po wojnie organizował Wydział Kultu-
ry Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Poznaniu, współtworzył okręg poznań-
ski Związku Polskich Artystów Plastyków, 

Wraz z A. Lenicą i F. Nowowiejskim, był 
jednym z członków awangardowej grupy arty-
stycznej „4 F+R“ (Forma, Farba, Faktura, Fan-
tastyka + Realizm), działającej w Poznaniu w la-
tach 1947-1949. Jej członkowie nawiązywali do 
surrealizmu i twórczości Pabla Picassa. W na-
stępnych latach Artysta utworzył placówki 
wystawowe: „Salon ZPAP“ i Centralne Biuro 

Wystaw Artystycznych, Oddział 
w Poznaniu, którego kierowni-
kiem był w latach 1949-1954.

W ogólnopolskim konkursie na 
projekt odznaki Towarzystwa Roz-
woju Ziem Zachodnich otrzymał 
I nagrodę, a nagrodę II za odznakę 
Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. Wykładał w PWSSP 
i w Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
Tworzył drzeworyty i ekslibrysy.

Na początku lat 50. ub. wieku poślubił Stefa-
nię Englehardt, tłumaczkę języka angielskiego. 
Zmarł 30 czerwca 1980 roku. Jest pochowany na 
cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
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