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Festyn “Jesteśmy razem”
zorganizowały Polska Orga−

nizacja Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych Oddział

w Bydgoszczy (przewodni−

czący Jerzy PająkJerzy PająkJerzy PająkJerzy PająkJerzy Pająk), Państ−
wowy Fundusz Rehabilita−

cyjny Osób Niepełnospraw−

nych w Toruniu i Liga Ko−

biet Polskich, zarząd woje−
wódzki (przewodnicząca He−

lena  Feldhein). Podczas fes−

tynu, na deskach sceny  do−
konano podsumowania dzia−

łalności związków, uczczono

urodziny jednej z dziewczy−

nek, wręczono półroczne sty−
pendia (sześcioro dzieci). Tu

właśnie tańczyło radośnie

większość przybyłych dzie−

ci.
Jedna z organizatorek im−

prezy − Helena Feldhein po−

wiedziała: “Dlaczego uzna−
liśmy, żeby przywieźć 400
niepełnosprawnych dzieci z

województwa kujawsko − po−
morskiego do Biskupina?
Chodziło nam o pokazanie
osady, zapewnienie  atrakcji
oraz  wielu doznań, a z
drugiej strony, ukazanie jak
wspaniałe są nasze dzieci.
Dziękujemy Polskiej Orga−
nizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych za za−
sponsorowanie tej wspania−

łej imprezy”. Wszystkie

przybyłe dzieci otrzymały

nagrody oraz pamiątki.
Nie trzeba być spostrze−

gawczym,  aby zauważyć jak

szczęśliwe były   te dzieci w

Biskupinie.  Dla przybyłych
dzieci festyn z pewnością był

czymś, co mogły poczuć i o

to chyba chodziło?
ALICJA DUŻYKALICJA DUŻYKALICJA DUŻYKALICJA DUŻYKALICJA DUŻYK

Radiowa trójkaRadiowa trójkaRadiowa trójkaRadiowa trójkaRadiowa trójka
w Biskupiniew Biskupiniew Biskupiniew Biskupiniew Biskupinie

Jak budowanoJak budowanoJak budowanoJak budowanoJak budowano
przed wiekami?przed wiekami?przed wiekami?przed wiekami?przed wiekami?

Najważniejsza rzecz − to,

co noszą prawdziwi Szkoci

to nie żadna “spódniczka”,
ale kilt. Pierwotnie kilty

składały się z długiego pasa

materiału (4 na 2 metry),
który rozkładano na ziemi.

Mężczyzna owijał się frag−

mentem materiału w pasie, a

dłuższą część zarzucał przez

ramię. Ten element spełniał
funkcję ochronną − wąsko

tkany tworzył właściwie nie−

przemakalny płaszcz, którym
okrywano ramiona. Kolor ki−

ltów (słynnej szkockiej kra−

20 września, poniedziałek

był dniem radiowej trójki w

Biskupinie. Przed południem ra−

diowe konkursy prowadziła EwaEwaEwaEwaEwa

DudziakDudziakDudziakDudziakDudziak. Brały w nich udział

przede wszystkim dzieci, które

przyjechały do Biskupina ze

swoimi klasami. Dzieci wygry−

wały atrakcyjne nagrody, m.in.

piłki, aparaty fotograficne i

książki. Od samego rana w

“Trójce” nadawano również re−

lacje z wydarzeń w Biskupinie

jako wejścia do programów.

Po południu odbył się także

konkurs, prowadzony przez or−

ganizatorów Festynu, w któ−

rym rozdano nagrody ufundo−

wane przez program trzeci. W

ramach akcji promocyjnej roz−

dawano również breloczki do

kluczy i plakietki programu

trzeciego.

Słuchaczom programu trze−

ciego satysfakcję sprawił też na

pewnowieczorny program Klub
Ludzi Ciekawych Wszystkie−
go, prowadzony przez HannęHannęHannęHannęHannę

Marię GizęMarię GizęMarię GizęMarię GizęMarię Gizę.     Gośćmi programu

byli Wodzowie:  Wojciech Brze−Wojciech Brze−Wojciech Brze−Wojciech Brze−Wojciech Brze−

zińskizińskizińskizińskiziński,  Wiesław ZajączkowskiWiesław ZajączkowskiWiesław ZajączkowskiWiesław ZajączkowskiWiesław Zajączkowski

oraz Aleksander BurscheAleksander BurscheAleksander BurscheAleksander BurscheAleksander Bursche.

“Rozmawiać będziemy o
nowościach w Biskupinie, bo
chociaż Biskupin jest bardzo
starą osadą, to co roku moż−
na tu znaleźć jakąś nowość. W
tym roku jest to rekonstruk−
cja wału obronnego, zbudo−
wana dokładnie tak, jak wy−
glądał on przed wiekami” po−

wiedziała przed programem

Hanna Maria Giza

Program dotyczył ludzi,

którzy w Biskupinie pracowali

i o których należy pamiętać,

m.in. o Józefie KostrzewskimJózefie KostrzewskimJózefie KostrzewskimJózefie KostrzewskimJózefie Kostrzewskim,

Zdzisławie RajewskimZdzisławie RajewskimZdzisławie RajewskimZdzisławie RajewskimZdzisławie Rajewskim oraz tych

archeologów, którzy pracują tu

dzisiaj, o tym, co oni wnoszą

do prac archeologicznych.

Rozmawiano również o tym,

co archeolog jest w stanie wy−

czytać z wykopalisk, “czy są
one dla niego księgą otwartą
czy zamkniętą” − jak  powie−

działa Hanna Maria Giza.
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Okazuje się, że biskupińs−

ki Festyn Archeologiczny, po−
maga młodym ludziom odna−
leźć swoją tożsamość. I tak,

kowal Aleksander Strzyżews−
ki miał wpływ na wybór szko−

ły przez Mateusza Migala,
który wybierał się do ogól−
niaka. Mateusz, który uczest−

niczył w festynach od począt−
ku, pracował często u kowala.

Ten poradził chłopcu: “idź na
kowala bo to prawdziwie męs−
ki zawód”. Michał wybrał się

do Liceum Rzemiosł Artys−
tycznych, gdzie uczy się już

trzeci rok.
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ty) odzwierciedlał barwy ro−

du, z którego pochodził da−

ny Szkot i określany był
jako tartan. Dolną część pod−

trzymywał pas, na którym

zawieszona była skórzana to−
rebka, tzw. sporran, spełnia−

jąca funkcję jej damskiego

odpowiednika (niektórzy

mówią, że w ojczyźnie golfa
chroniła przed fruwającymi

piłeczkami, albo też służyła

do noszenia gorących kamie−
ni). Pończochy i broń nosili

co zamożniejsi, jednak po−

wszechnie noszono sztylet

(tzw. sgian dhu) w prawej
pończosze. Jako że Szkocja

jest krajem obfitującym w ba−

gna i moczary, buty zrobione
były z jednego kawałka skóry

− szybko schły, ale i szybko się

niszczyły. W połowie XVIII

w. pewien krawiec z Glasgow
dokonał historycznego cięcia

i oddzielił dolną część kiltu

od pledu − miało to związek z
umundurowaniem wojska na

modłę narodowych strojów

szkockich i było związane z

ilością czasu poświęcanego na
założenie oryginalnego stroju.

Obecnie powszechnie używa−

na jest ta sproszczona wersja
kiltu, stanowiąca obowiązko−

wy strój weselny czy balowy.
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Wielu zwiedzających zai−
nteresuje z pewnością stano−

wisko nr 2. Powstaje tam

bowiem replika starej chaty
sprzed 2500 lat. Rekonstruk−

cją ( która potrwa przez oko−

ło 2 lata) zajmują się pracow−

nicy muzeum w Biskupinie:

Marek JułgaMarek JułgaMarek JułgaMarek JułgaMarek Jułga, MieczysławMieczysławMieczysławMieczysławMieczysław

KamińskiKamińskiKamińskiKamińskiKamiński, Andrzej Szyma−Andrzej Szyma−Andrzej Szyma−Andrzej Szyma−Andrzej Szyma−

szek szek szek szek szek oraz Maciej SzaryMaciej SzaryMaciej SzaryMaciej SzaryMaciej Szary.
 Rekonstrukcja powstaje na

podstawie opisów i zdjęć ar−

cheologicznych. Zimą br. sta−

nie dopiero szkielet sumiko−
wo − łątkowy. Sumiki to ogro−

mne drewniane pale, układane

poziomo, a łątki to podstawy
pionowe.

Jak się dowiedzieliśmy

nasi przodkowie, nie znający

piły, używali siekiery i su−

miki rąbali po skosie, by

połączyć je z łątkami. W tych
ostatnich wykonywali wycię−

cia tzw. ciosłem. U podsta−

wy łątek wykonywano otwo−
ry, w które wbijano kołek

zabezpieczający przed zawa−

leniem  się chaty.

Wygląda to niezwykle in−
teresująco, zwłaszcza, że nasi

budowniczowie używają narzę−

dzi tych samych co nasi przo−
dkowie.   AREK MAJSZAKAREK MAJSZAKAREK MAJSZAKAREK MAJSZAKAREK MAJSZAK
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