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***

Dziecko w punkcie info−

rmacji:
− Przepraszam panią, jak

ten festyn ma na imię?   (ad)

***

Rozmowa u bednarza:
− Kto robi beczki?

− Beczkarz.                (ad)

***

Podsłyszane teksty dzieci:
− Szkoda, że aparatu nie

“wziełem”.

− Nie wiedziałem, że mie−
li znaczki Invest Banku.

− (O dachu chaty) − Tu by

się fajnie zjeżdżało na san−

kach.
− Chodźmy na stragany.

− (W chacie) − Ja się tu

zaraz uduszę.
− Ja “ide” na zamek.

(ad)
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Wróżby na dziśWróżby na dziśWróżby na dziśWróżby na dziśWróżby na dziś
Cieszymy się ze słonecz−

nych dni, którymi obdarza

nas Matka Ziemia. Czerpmy

z nich energię, gdyż wkrótce
będziemy spędzać długie wie−

czory w chatach przy ogniu.

Pamiętajmy o zapasach. Od−

wiedźmy kaletnika, bartnika

i wszystkich, których wyro−

by pomogą nam przetrwać,
nadchodzące chłody. Dzięku−

jmy bogom za ich łaskawość,

bowiem za ich sprawą serca

nasze wypełnią się radością,
a wszelkie spory ustaną.
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Mucha IIIMucha IIIMucha IIIMucha IIIMucha III
Festyn Archeologiczny

w Biskupinie nie byłby pra−

wdziwym festynem bez ry−

cerzy, mincerzy, snycerzy,

kowali, rybaków i wielu,

wielu innych. Jednak w tym

roku najbardziej rzuca mi

się w oczy plaga much. Być

może ich przodkowie to łu−

życkie muchy, wojownicze

i nieustępliwe. Natrętnie

siadają na (prawie) wszyst−

kich częściach ciała. Nie

oszczędzają też sprzętu, któ−

ry po kilku odwiedzinach

owadów, wygląda jak dal−

matyńczyk (z wiadomych

powodów). Redakcja “Ga−
zety Biskupińskiej” bezrad−

nie rozkłada ręce, więc po−

stanowiłem podjąć się zada−

nia zlikwidowania tego “ple−

mienia”.

Godzina 21:07. Pierwsza

faza natarcia. Przeciwnik

broni się zaciekle, stosując

sprytne uniki. Raz po raz

jestem atakowany, przez sia−

dające na moją głowę owa−

dy. Ruszam do ataku. W

całym muzeum rozlegają się

odgłosy uderzającej o róż−

ne przedmioty klapki.

Godzina 21:32. Pełno

nieruchomych ciał. Podło−

ga przypomina cmentarzys−

ko, lecz to jeszcze nie ko−

niec. Druga faza natarcia

jest bardziej męcząca. Wy−

rafinowane muchy siadają

na czarnych krzesłach, gdzie

trudniej je dostrzec. Stąd

przeprowadzają podstępne

kontrataki. Ich natarcia są

coraz bardziej niebezpiecz−

ne. Wchodzą do ust, oczu...

Godzina 22:00. Niedo−

bitki wroga kryją się pod

biurkami. Postanawiam nie

dobijać i puszczam wolno.

Nastaje noc. Biskupińskiej

ciszy nie zakłóca żaden na−

trętny brzęk. Przychodzi

sen...

Godzina 6:45. Słyszę

oddział zbliżającego się

wroga. Atakują ze wszyst−

kich stron. Walka rozpo−

czyna sie na nowo...
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Wiesław Zajączkowski:
−Dwa rzędy chat będą sukce−

sywnie rozbierane i rekons−
truowane na nowo.

− Co jest przyczyną po−− Co jest przyczyną po−− Co jest przyczyną po−− Co jest przyczyną po−− Co jest przyczyną po−
nownej rekonstrukcji?nownej rekonstrukcji?nownej rekonstrukcji?nownej rekonstrukcji?nownej rekonstrukcji?

− Pierwszym powodem
jest to, że rekonstrukcje zo−

stały zbudowane w sposób
nieprzemyślany, tak by tyl−

ko zewnętrznie cieszyć oko
turystów. Do ich budowy

użyto np. elementów meta−
lowych, widocznych we

wnętrzu chat. Rekonstruk−
cje zostały też zbudowane z

niezbyt dobrego materiału.

− Jak realizowana będzie− Jak realizowana będzie− Jak realizowana będzie− Jak realizowana będzie− Jak realizowana będzie
rekonstrukcja chat?rekonstrukcja chat?rekonstrukcja chat?rekonstrukcja chat?rekonstrukcja chat?

− W tej chwili trwa re−
konstrukcja trzech chat. Pie−

rwszą z nich będzie pełna

rekonstrukcja chaty, także

jej wnętrza. Pozostałe dwie
będą natomiast tworzyć wnę−

trze wystawowe o powierz−
chni ok. 170 − 189 m2. Znajdą

się w nich wystawy, doty−
czące archeologii doświad−

czalnej oraz historii kolej−
nych pięciu Festynów Ar−

cheologicznych.
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− Cieśle rekonstruują cha−
ty według wskazań archeo−

logów, z którymi się kon−
sultują. Kształty chat pozo−

staną takie same. Z wykopa−
lisk mamy jedynie informa−
cje, dotyczące wyglądu chat

do wysokości 1 m. Wszyst−
ko, co znajduje się powyżej

to tylko dywagacje i propo−

zycje. Nie ma pewności co
do rodzajów dachów, nie je−

steśmy nawet pewni czym
były kryte. My proponuje−

my trzcinę, ale niewyklu−
czone, że mógł być to też

inny materiał.
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− Tak. Staramy się wszy−

stko utrzymać na tym sa−
mym poziomie, gdyż nie

stać nas na rozwijanie reko−
nstrukcji. Trzeba pamiętać,

że chaty nie tylko trzeba
zbudować, ale także je utrzy−

mywać.

− Kiedy będą gotowe− Kiedy będą gotowe− Kiedy będą gotowe− Kiedy będą gotowe− Kiedy będą gotowe
trzy pierwsze chaty?trzy pierwsze chaty?trzy pierwsze chaty?trzy pierwsze chaty?trzy pierwsze chaty?

−Myślę, że w przyszłym

sezonie będzie już można je
zwiedzać.
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