
Koncert zespołu “Kulgrinda” z WilnaKoncert zespołu “Kulgrinda” z WilnaKoncert zespołu “Kulgrinda” z WilnaKoncert zespołu “Kulgrinda” z WilnaKoncert zespołu “Kulgrinda” z Wilna

DźwiękiDźwiękiDźwiękiDźwiękiDźwięki
symbolicznejsymbolicznejsymbolicznejsymbolicznejsymbolicznej

muzykimuzykimuzykimuzykimuzyki

http://www.free.poltronic.net/~biskupin/biskupin − wejdź i zobaczhttp://www.free.poltronic.net/~biskupin/biskupin − wejdź i zobaczhttp://www.free.poltronic.net/~biskupin/biskupin − wejdź i zobaczhttp://www.free.poltronic.net/~biskupin/biskupin − wejdź i zobaczhttp://www.free.poltronic.net/~biskupin/biskupin − wejdź i zobacz

Biskupin w internecieBiskupin w internecieBiskupin w internecieBiskupin w internecieBiskupin w internecie

Zespół "Kulgrinda" śpiewa i tańczy                    fot. Alicja DużykZespół "Kulgrinda" śpiewa i tańczy                    fot. Alicja DużykZespół "Kulgrinda" śpiewa i tańczy                    fot. Alicja DużykZespół "Kulgrinda" śpiewa i tańczy                    fot. Alicja DużykZespół "Kulgrinda" śpiewa i tańczy                    fot. Alicja Dużyk

23 września br. o 12.00

miał miejsce koncert ze−

społu “Kulgrinda” z Wilna.

Grupa jest na tegorocznym

festynie po raz pierwszy, a

ich występy cieszą się zain−

teresowaniem.

Zespół “Kulgrinda” skła−

da się z 15 osób, jednak na

festyn przyjechały tylko

cztery: Irija TrinkunieneIrija TrinkunieneIrija TrinkunieneIrija TrinkunieneIrija Trinkuniene,

Dali UrbanaricieneDali UrbanaricieneDali UrbanaricieneDali UrbanaricieneDali Urbanariciene, ValdasValdasValdasValdasValdas

Rutkinas Rutkinas Rutkinas Rutkinas Rutkinas i Remigijus Gu−Remigijus Gu−Remigijus Gu−Remigijus Gu−Remigijus Gu−

liokasliokasliokasliokasliokas. Grupa istnieje od 10

lat. Jej nazwa w tłumaczeniu

oznacza ukrytą drogę i na−

wiązuje do średniowieczne−

go sposobu mylenia wro−

gów. Metoda polegała na

tym, że tylko “swoi” wie−

dzieli, gdzie np. znajdują się

pale, po których można

przejść przez rzekę czy je−

zioro.

“Kulgrinda” to zespół,

grający muzykę rytualną. To

co grają, tańczą i śpiewają

związane jest z obrzędami np.

ślubami, pogrzebami,

chrztem czy przedchrześci−

jańskimi świętami kalenda−

rzowymi. Śpiewają piosen−

ki średniowieczne i wcze−

śniejsze, w których jest bar−

dzo dużo symboliki. Właś−

ciwie prawie każdy tekst na−

suwa skojarzenia. Na przy−

kład drzewo z korzeniami  −

to świat przodków, kręcące

się wokół pszczoły − to ży−

cie ludzkie, a ptaki symbo−

lizują niebo i kosmos.

 Niezwykle intrygujące są

instrumenty i dźwięki, jakie

się z nich wydobywają. Są to

(w języku litewskim): kank−
les z 9 strunami, przypomina−

jący podłużną deskę w kształ−

cie łódki, skuduciai, ragas,
birbgne, lumzdelis, oraz tars−
kyne, służący do odstraszania

złych duchów. Grupę z Wil−

na i ich wspaniałe instrumen−

ty możemy zobaczyć przez

cały festyn przy stanowisku

nr 9 lub ewentualnie skonta−

ktować się z nią poprzez po−

cztę e’mail: jontrin@taide.lt.
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Muzeum w Biskupinie
zdecydowało się, ze względu

na bardzo duże zaintereso−

wanie zwiedzających, na
utworzenie własnej strony in−

ternetowej. Chodziło o in−

formacje rzetelne i popraw−

ne merytorycznie, dla szero−
kiej rzeszy użytkowników

internetu.

Tegoroczna strona inter−

netowa Biskupina (druga w
ogóle w historii bisku−

pińskch festynów) jest dzie−

łem Jacka Antkowiaka Jacka Antkowiaka Jacka Antkowiaka Jacka Antkowiaka Jacka Antkowiaka i Jac−Jac−Jac−Jac−Jac−

ka Ottoka Ottoka Ottoka Ottoka Otto, nauczycieli z Pub−

licznego Gimnazjum nr 1 w

Żninie. Prace nad stroną za−

jęły ponad miesiąc. Jest ona
wykonana profesjonalnie,

ciekawie i ładnie graficznie.

Wiadomości zawarte zostały

Pod namiotem czekają przewodnicyPod namiotem czekają przewodnicyPod namiotem czekają przewodnicyPod namiotem czekają przewodnicyPod namiotem czekają przewodnicy

Opowiedzą i pokażąOpowiedzą i pokażąOpowiedzą i pokażąOpowiedzą i pokażąOpowiedzą i pokażą

Jeszcze przed wejściem na teren osa−Jeszcze przed wejściem na teren osa−Jeszcze przed wejściem na teren osa−Jeszcze przed wejściem na teren osa−Jeszcze przed wejściem na teren osa−
dy można uzyskać fachowe informa−dy można uzyskać fachowe informa−dy można uzyskać fachowe informa−dy można uzyskać fachowe informa−dy można uzyskać fachowe informa−
cje. Tu pod namiotem czekają prze−cje. Tu pod namiotem czekają prze−cje. Tu pod namiotem czekają prze−cje. Tu pod namiotem czekają prze−cje. Tu pod namiotem czekają prze−
wodnicy ze Żnińskiego PTTK.wodnicy ze Żnińskiego PTTK.wodnicy ze Żnińskiego PTTK.wodnicy ze Żnińskiego PTTK.wodnicy ze Żnińskiego PTTK.

Oprowadzenie grupy

przez przewodnika kosztuje
25 zł ( od ok. godz.). Jest

wielu chętnych, zwłaszcza

wśród grup wycieczek szko−

lnych.  Zlecenia odbiera i przy−
dziela przewodników Agnie−Agnie−Agnie−Agnie−Agnie−

szka Witkowskaszka Witkowskaszka Witkowskaszka Witkowskaszka Witkowska. Inni przewo−

dnicy to: Zofia DobaczewskaZofia DobaczewskaZofia DobaczewskaZofia DobaczewskaZofia Dobaczewska,

Elżbieta DobaczewskaElżbieta DobaczewskaElżbieta DobaczewskaElżbieta DobaczewskaElżbieta Dobaczewska, Krys−Krys−Krys−Krys−Krys−

tyna Bartkowiaktyna Bartkowiaktyna Bartkowiaktyna Bartkowiaktyna Bartkowiak, Zofia Tu−Zofia Tu−Zofia Tu−Zofia Tu−Zofia Tu−

rzyńskarzyńskarzyńskarzyńskarzyńska, Julita Nieznalska Julita Nieznalska Julita Nieznalska Julita Nieznalska Julita Nieznalska, Ur−Ur−Ur−Ur−Ur−

szula Nowickaszula Nowickaszula Nowickaszula Nowickaszula Nowicka, Feliks Mali−Feliks Mali−Feliks Mali−Feliks Mali−Feliks Mali−

nowskinowskinowskinowskinowski, Janusz KaźmierczakJanusz KaźmierczakJanusz KaźmierczakJanusz KaźmierczakJanusz Kaźmierczak,

Rafał KaźmierczakRafał KaźmierczakRafał KaźmierczakRafał KaźmierczakRafał Kaźmierczak, Przemys−Przemys−Przemys−Przemys−Przemys−

ław Balsław Balsław Balsław Balsław Balski ki ki ki ki i Wiesław Mysz−Wiesław Mysz−Wiesław Mysz−Wiesław Mysz−Wiesław Mysz−

kowskikowskikowskikowskikowski.
Pracę przewodników na

festynie utrudnia  ogromny

tłok oraz małe zdyscyplino−
wanie dzieci. Tylko niewielu

słucha przewodników z praw−

dziwym zainteresowaniem,

za to do grupy przyłączają
się ludzie, dla których ważne

są informacje z pewnego źró−

dła. Jak wyznaje pani Krysty−

na Bartkowiak “na dużym pla−
cu panuje dziki zachód”, zwra−

ca również uwagę, że niektó−

rzy opiekunowie uważają, iż
przewodnik nie jest potrzeb−

ny, “a plotą dzieciom takie
niesamowite bzdury, że aż
wstyd”.
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w następujących działach:
Muzeum; Odkrycia i bada−

nia; Biskupin i okolice; Ar−

cheologia doświadczalna; Fe−

styn i pokazy; Informacja dla

turystów; Półwysep − zwie−
dzanie; Pracownia konserwa−

cji drewna; Aktualności; Ko−

lekcja zdjęć; V Festyn Ar−
cheologiczny. Jednym sło−
wem, opłaca się wejść na stro−

nę internetową Biskupina:

www.free.poltronic.net/~bis−

kupin/biskupin. Warto rów−
nież wiedzieć, że niedługo

Biskupin będzie miał własną

domenę w internecie, której
obsługą zajmują się również

panowie z firmy Jacek&Ja−

cek ze Żnina. Autorami stro−

ny z ubiegłego roku byli stu−
denci z Warszawy.

Telekomunikacja Polska

S.A. Rejon Żnin zapewniła
na czas festynu wszystkim

darmowy dostęp do interne−

tu i udostępniła cztery kom−

putery. Zawsze przy stanowi−
sku znajdują się pracownicy

TP S.A. , którzy służą radą

w sprawie odszukania waż−
nych informacji o Biskupi−

nie, promują firmę; potrzebu−

jącym sprzedają karty telefo−

niczne. W zależności od dyżu−
ru, przy stanowisku internetu

(pawilon muzeum) możemy

spotkać pracowników: Pauli−Pauli−Pauli−Pauli−Pauli−

nę Dobaczewskąnę Dobaczewskąnę Dobaczewskąnę Dobaczewskąnę Dobaczewską, MagdalenęMagdalenęMagdalenęMagdalenęMagdalenę

KolczyńskąKolczyńskąKolczyńskąKolczyńskąKolczyńską, Tomasza SawkoTomasza SawkoTomasza SawkoTomasza SawkoTomasza Sawko,

Mirka Pikulskiego Mirka Pikulskiego Mirka Pikulskiego Mirka Pikulskiego Mirka Pikulskiego lub Ma−Ma−Ma−Ma−Ma−

cieja Trojanacieja Trojanacieja Trojanacieja Trojanacieja Trojana. Jak mówi Pauli−
na, stanowisko internetowe cie−

szy się ogromnym zaintereso−

waniem, szczególnie u płci mę−
skiej w wieku od 5 do 85 lat.

Dziwne, bo czy komputer

ma coś wspólnego z mie−

czem?            ALICJA DUŻYK  ALICJA DUŻYK  ALICJA DUŻYK  ALICJA DUŻYK  ALICJA DUŻYK

Niewątpliwie osobą nie−
zbędną na tym festynie jest
Olga JagiełłoOlga JagiełłoOlga JagiełłoOlga JagiełłoOlga Jagiełło, która zajmuje
się obsługą gości zagranicz−
nych. Pod jej pieczą znajduje
się m.in. grupa Waregów z
Moskwy, Litwini związani z
Rezerwatem w Kiernavie
oraz Anglicy z grupy Jacqui
Wood. W sumie około 30
osób.

Praca Olgi polega na za−
bezpieczeniu bytu zagrani−
cznym gościom, tzn. dosta−
rczanie wszelkich produk−

tów potrzebnych do egzys−
tencji, na festynie − przygo−
towywanie pola do walki i
zapewnienie im ochrony
(choć tu myślę, że Warego−
wie potrafią obronić się sa−
mi) oraz pomoc medyczną.
Organizuje dla nich wycie−
czki do różnych miejsc (np.
do Ostrowa Lednickiego)
i oczywiście zajmuje się tłu−
maczeniem, by nasi goście
mogli nawiązać kontakt sło−
wny z Polakami.
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