
ły narkotyki podczas najwa−

żniejszych uroczystości re−

ligijnych oraz w obrzędach
przejścia (narodziny, inicja−

cja, pogrzeb). Z czasem na−

rkotyki zastąpiono napoja−

mi alkoholowymi (miód, wi−
no i piwo). Te ostatnie pro−

dukowane były z jęczmienia

skażonego halucynogennym

sporyszem. Halucynogeny
odegrały ogromną rolę w ob−

rzędowości i sztuce religij−

nej. W późniejszych czasach
miały niemały wpływ na

wielkie procesy społeczne −

rewolty i polowania na cza−

rownice. Są także źródłem
wielu baśniowych motywów.

Mało kto wie, że krasnolud−

ki, ukochane postacie nasze−
go dzieciństwa, to efekt zje−

dzenia muchomorów. Pod

wpływem intoksykacji two−

rzyło wielu artystów i poe−
tów (Słowacki, Witkacy,

Baudelaire i in.) XIX i XX

w.
Rośliny halucynogenne i

alkohole posiadały począt−

kowo bardzo ścisły związek

z religią. Używano je nie dla
własnej, czczej przyjemnoś−

ci oraz doznawania “odjazdo−

wych wizji”, lecz wyłącznie
w celu kontaktu z niewidzia−

lnym światem bogów, du−

chów i zmarłych przodków.

O tych wewnętrznych prze−
życiach ludzi pierwotnych

mówi nam ich sztuka: malo−

widła, rzeźby, ornamentyka
naczyń i narzędzi. Sztuka za−

mierzchłych epok zrodziła

się z głębokich, wstrząsają−

cych doświadczeń psychicz−
nych, które wymagały uze−

wnętrznienia, udokumento−

wania ich religijnej donios−

łości. Nikt bezkarnie nie od−
ważył się wkraczać do krai−

ny duchów, w mroczne głę−

biny własnej podświadomo−
ści. Desakralizacja świata nie

uwolniła człowieka od stre−

sów. To co przez tysiąclecia

służyło religii wymknęło się
spod kontroli we współcze−

snej cywilizacji. Narkoma−

nia nieznana ludom pierwot−
nym stała się ciężką chorobą

i śmiertelnym zagrożeniem

dla milionów mieszkańców

planety Ziemia.
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Idąc w kierunku jeziora

trafiamy do wczesnośrednio−
wiecznej wioski słowiańskiej.

Wieś, rekonstrukcja X−wie−

cznej osady, tętni życiem. W

mennicach wybijane są dena−
ry Bolesława Chrobrego,

monety z okresu Mieszka I i

Bolesława Szczodrego, jak
również wybijane jest logo

mennicy warszawskiej. W

wiosce pracują tkacze, wyra−

biane są amulety i certyfika−
ty.

 Zamieszkują ją także Wa−

regowie − skandynawscy goś−
cie. Będą oni z “naszymi”
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Dzielni Słowianie, repre−

zentowani przez wojowni−

ków z “Jantara” (zamieszku−
jący słowiańską wioskę), bę−

dą bronić grodu biskupińs−

kiego przed napaścią czes−

kiego władcy Brzetysława,
który w XI w. najechał Pol−

skę zdobywając m.in. Ledni−

cę, Gierz i właśnie Biskupin.
W niewdzięcznej roli najeź−

dźców wystąpią współmie−

szkańcy słowiańskiej wioski

(stanowisko nr 18), Warego−
wie z Rosji. Wojownicy z

Moskwy przyjechali do Bis−

kupina na zaproszenie grupy
“Jantar”, która kultywuje sta−

re, średniowieczne tradycje

słowiańskie. “Naszych” mo−

żna odróżnić od Waregów
po barwach “rodowych” eks−

ponowanych na strojach i fla−

gach − czerwone, brązowe i
żółte pasy ( są repliką od−

krytych w Opolu materia−

łów z barwami tamtejszego

rodu). Każdy z wojowników
nosi na szyi kaptorgi, czyli

amulety z ziołami. Uzupeł−

nieniem stroju jest oczywiś−
cie broń − Słownianie z okre−

su wczesnego średniowiecza

używali głównie topora. Sta−
nowił on podstawowe wypo−

sażenie każdego woja (inne

zdobywano na wrogach).
Ważna była również ochro−

na − m.in. hełmy (głównie

szyszaki) i tarcze.

Ciekawe i przydające wa−
lce dreszczyku emocji, to pe−

łna improwizacja walk obu

grup.  Walczący kierują się
jedyną zasadą − nie zrobić

przeciwnikowi krzywdy.

Niechaj więc wszyscy,
którym dobro grodu bisku−

pińskiego leży na sercu, sta−

wią się tłumnie na polu bit−
wy i zagrzewają “naszych”

do walki.
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zabrała się do klejenia. Nie

pomogły prośby Roksany o

zejście ze sceny. Wytrwała do

końca.
 Za udział w zabawie

wszystkie dzieci otrzymały

upominki: długopisy, wido−
kówki... Dzieci, które dziś

przybędą do Biskupina, tak−

że mogą wziąć udział w kon−

kursie z nagrodami. Tak bę−
dzie każdego dnia festynu.

Dla dorosłych przewidziano

inne atrakcje.
MARIA WARDAMARIA WARDAMARIA WARDAMARIA WARDAMARIA WARDA

ciarnię. Rozdały kartony, z

których wszystkie dzieci mia−
ły zbudować wspólną makietę

wieży wjazdowej. Dzieci za−

brały się ochoczo do zabawy,
odwracając się plecami do

obiektu, na którym miały się

wzorować. Jedna mamusia  ra−

dziła swojej córce: − Magda−
leno, może sama zbudujesz?.
Córka w wieku przedszkol−

nym była jednak zdecydowa−
na: − Ja chcę wspólnie. Kobie−

ta wtargnęła jednak na estradę

i udając małe dziecko sama

Wyzwalają się one już w

chwili, kiedy doświadczona

Roksana ChowaniecRoksana ChowaniecRoksana ChowaniecRoksana ChowaniecRoksana Chowaniec, ( pod−

czas pierwszego festynu ar−
cheologicznego była na pier−

wszym roku archeologii, a

obecnie już absolwentka), za−
prasza do zabawy. Kto zwin−

niejszy i szybciej wejdzie na

estradę, ten bierze udział w

konkursie.
 Roksana i pomagające jej

studentki archeologii Magda−Magda−Magda−Magda−Magda−

lena Deszczanka lena Deszczanka lena Deszczanka lena Deszczanka lena Deszczanka i Joanna Raj−Joanna Raj−Joanna Raj−Joanna Raj−Joanna Raj−

chert chert chert chert chert  zdołały opanować dzie−

Słowianie Słowianie Słowianie Słowianie Słowianie w zgodziew zgodziew zgodziew zgodziew zgodzie
z Germanamiz Germanamiz Germanamiz Germanamiz Germanami

staczać walki na potrzeby fe−
stynu.

 Wieś zamieszkuje rów−

nież, co może się wydać dzi−

wne, grupa drewno−smolars−
ka z Museumsdorf Düppel.

To reprezentanci wioski Sło−

wian Zachodnich z terenów
połabskich (między Odrą a

Łabą).

 Do dziś jednak na tere−

nach połabskich zachowało
się wiele nazw pochodzenia

słowiańskiego, np. wzgórz,

zagajników, rzek.
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BiskupińskiBiskupińskiBiskupińskiBiskupińskiBiskupiński
Robin HoodRobin HoodRobin HoodRobin HoodRobin Hood

− Byli fenomenalni − pod−

sumował umiejętności strze−

leckie zawodników konkur−
su strzelania do liny BłażejBłażejBłażejBłażejBłażej

PiłakowskiPiłakowskiPiłakowskiPiłakowskiPiłakowski, członek Bract−
wa Miecza i Kuszy. Nic
dziwnego, bowiem osoby

mające pierwszy raz łuk w

ręce tafiały z odległości 10

m. Sprytnie obmyślona była
konstrukcja celu. Do liny

przywiązano dzwonek i kie−

dy ten zadzwonił strzał uzna−
wano za celny. Startowało 10

śmiałków, w tym jedna ko−

bieta. Niestety, nie miała do−

syć siły, aby naciągnąć łuk.
Dopiero dzięki pomocy ins−

truktora strzeliła. Po dłu−

gich eliminacjach wyłonio−
no cztery osoby, z których

dwie były najlepsze. Zwy−

cięzcy otrzymali nagrody

ufundowane przez sponso−
rów.

              BARBARA              BARBARA              BARBARA              BARBARA              BARBARA

WAGNERWAGNERWAGNERWAGNERWAGNER

 Przybywszy na Pałuki mar−

szałek sejmiku powitał wszystkich

na ziemi kujawsko−pomorskiej.

      (dk)


