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Podobnie, jak podczas ubie−

głych Festynów Archeologi−
cznych nad naszym bezpieczeń−

stwem w Biskupinie czuwa Fir−
ma Securitas z Warszawy. O

ile na poprzednim, IV Festynie,

koszty ochrony ponosiły wspól−

nie: muzeum i firma, tak na V

Festynie koszty ochrony spon−

soruje firma Securitas Polska.

Jak wygląda ta ochrona − o to

spytaliśmy szefa − Pawła Gąsie−Pawła Gąsie−Pawła Gąsie−Pawła Gąsie−Pawła Gąsie−

wiczawiczawiczawiczawicza.
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Paweł Gąsiewicz:     − Zacznij−

my od plusów. Jest tutaj bardzo

sympatyczna atmosfera. Poza

tym organizatorzy świadomi są

roli ochrony, a to rzadko się

zdarza.

− Jakie są więc minusy?− Jakie są więc minusy?− Jakie są więc minusy?− Jakie są więc minusy?− Jakie są więc minusy?
− Teren jest zbyt rozległy i

powinien być lepiej zabezpie−

czony. Począwszy od oświetle−

nia do ogrodzenia; w newral−

gicznych miejscach powinny

być usytuowane kamery wideo.

− W tych okolicznościach− W tych okolicznościach− W tych okolicznościach− W tych okolicznościach− W tych okolicznościach
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− Przede wszystkim działa−

my zapobiegawczo, nie dopu−

szczając do żadnych sytuacji

niosących zagrożenie. Jeżeli się

jednak coś zdarzy − wtedy in−

terweniujemy szybko, błyska−

wicznie obezwładniając i wy−

prowadzamy poza teren rezer−

watu.  Poza tym zapobiegamy

wypadkom, np. usuwając wysta−

jącą deskę na pomoście czy pro−

sząc o opuszczenie terenu reze−

rwatu ludzi, palących w nieod−

powiednim miejscu.

− Czy zdarzyło się Wam− Czy zdarzyło się Wam− Czy zdarzyło się Wam− Czy zdarzyło się Wam− Czy zdarzyło się Wam
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− Tak. W poniedziałek pod−

czas pokazów grupy z Moskwy

Rudnik jeden z osobników

chciał się bić z drużyną napraw−

dę. Musieliśmy go obezwład−

nić  i wyprowadzić poza teren.
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− Do nas pasują przede wszy−

stkim prawa Murphy’ego − to,
co może się popsuć, popsuje
się na pewno lub jeżeli widzisz
światełko w tunelu, to nie jest
to światełko, lecz światła nad−
ciągającego pociągu ekspreso−
wego, pędzącego na ciebie. Ge−

neralnie jednak funkcjonuje po−

wiedzenie: jeżeli nie zaprosiłeś
Murph’ego na przyjęcie i tak
przyjdzie.

− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−
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że mieszkam koło huty archeo−
logicznej. Poza tym Biskupin

kojarzyli wszyscy.

− Brałeś udział w badaniach− Brałeś udział w badaniach− Brałeś udział w badaniach− Brałeś udział w badaniach− Brałeś udział w badaniach
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− Tak. Prowadziła je pani An−An−An−An−An−

na Grossmanna Grossmanna Grossmanna Grossmanna Grossman. Sprawozdania z wy−

kopalisk w Gąsawie cieszyły się

ogromnym zainteresowaniem. Na

naszych terenach jest prawdziwy

przekrój znalezisk od najstarszych

do średniowiecznych.

Rozmowa z Mariuszem Kazi−Mariuszem Kazi−Mariuszem Kazi−Mariuszem Kazi−Mariuszem Kazi−

kiem kiem kiem kiem kiem z Gąsawy, jednym z trzech

studentów archeologii, wywodzą−

cych się z okolic Biskupina.
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Mariusz Kazik: Mariusz Kazik: Mariusz Kazik: Mariusz Kazik: Mariusz Kazik: − General−

nie cała okolica. Jest tu wiele

cennych przedmiotów z arche−

ologicznego punktu widzenia.

Wystarczy schylić głowę i już

się coś ciekawego wykopie z

ziemi. Razem z Grzegorzem Ra−Grzegorzem Ra−Grzegorzem Ra−Grzegorzem Ra−Grzegorzem Ra−

czyńskim czyńskim czyńskim czyńskim czyńskim urządzamy wyprawy

poszukiwawcze, przeważnie wo−

kół Jeziora Gąsawskiego i w

stronę Komratowa. Poza tym

inspirował mnie Biskupin.

− Na pewno zazdroszczo−− Na pewno zazdroszczo−− Na pewno zazdroszczo−− Na pewno zazdroszczo−− Na pewno zazdroszczo−
no Ci, że mieszkasz tak bliskono Ci, że mieszkasz tak bliskono Ci, że mieszkasz tak bliskono Ci, że mieszkasz tak bliskono Ci, że mieszkasz tak blisko
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− Czasami. Wykładowcy

często uśmiechali się i mówili,

Jeden z trzechJeden z trzechJeden z trzechJeden z trzechJeden z trzech

Wyniki konkursówWyniki konkursówWyniki konkursówWyniki konkursówWyniki konkursów

Z kuszyZ kuszyZ kuszyZ kuszyZ kuszy
do tarczydo tarczydo tarczydo tarczydo tarczy

Bractwo Miecza i Kuszy

jak zwykle zajęło turystów cie−

kawym konkursem. Tym ra−

zem uczestnicy popisali się cel−

nym okiem i precyzją.

Zadaniem było celnie strze−

lić z kuszy do tarczy punkto−

wej. Aniołem Stróżem w kon−

kursie był Tomasz MleczakTomasz MleczakTomasz MleczakTomasz MleczakTomasz Mleczak,

prowadzący. Strzelających oce−

niała Małgorzata Wierzchows−Małgorzata Wierzchows−Małgorzata Wierzchows−Małgorzata Wierzchows−Małgorzata Wierzchows−

kakakakaka. Po początkowej rozgrywce

do finału dostały się 3 osoby.

Ciekawostką zapewne jest fakt,

że Marek GorlińskiMarek GorlińskiMarek GorlińskiMarek GorlińskiMarek Gorliński, uczestnik

konkursu, w eliminacjach tra−

fił dwa razy w 10. Niestety,

szczęśliwa passa opuściła go w

decydującej rozgrywce. Ko−

nkurs ostatecznie wygrał Ro−Ro−Ro−Ro−Ro−

bert Kowalskibert Kowalskibert Kowalskibert Kowalskibert Kowalski (18 pkt.). Na

drugim miejscu uplasowali się:

Marek GorlińskiMarek GorlińskiMarek GorlińskiMarek GorlińskiMarek Gorliński (15 pkt.) i

Leszek Minc Leszek Minc Leszek Minc Leszek Minc Leszek Minc (15 pkt.). Uczest−

nicy konkursu otrzymali na−

grody ufundowane przez spon−

sorów.
BARBARA WAGNERBARBARA WAGNERBARBARA WAGNERBARBARA WAGNERBARBARA WAGNER

UpolowaćUpolowaćUpolowaćUpolowaćUpolować
jeleniajeleniajeleniajeleniajelenia

Widzieć łuk mezolityczny,

a strzelać z niego to dwie nie−

porównywalne rzeczy. Strzelać

jest bardzo trudno, bo po pier−

wsze trzeba dużej siły, by go

naciągnąć, po drugie jest na

tyle duży, że niskie osoby szu−

rały nim po ziemi.

Jednak dziecięca ciekawość

jest silniejsza niż jakiekolwiek

ostrzeżenia. Uczestnicy konku−

rsu łuczniczego mieli nie wię−

cej niż 15 lat, ale ich duch

walki był większy od zaparcia

niejednego myśliwego. Strze−

lali do rysunku jelenia z odleg−

łości około 10 m. Wśród uczes−

tników było kilka dziewcząt.

Wygrali chłopcy. Pierwsze mie−

jsce zajął Piotr KielarPiotr KielarPiotr KielarPiotr KielarPiotr Kielar, który w

nagrodę otrzymał łyżworolki

(sponsor Program 3 Polskiego

Radia). Wyrównane możliwoś−

ci walczących doprowadziły do

tego, by drugie miejsce zajęło

aż pięć osób. Byli to: KamilKamilKamilKamilKamil

RoszczyniakRoszczyniakRoszczyniakRoszczyniakRoszczyniak, Jakub PruszakJakub PruszakJakub PruszakJakub PruszakJakub Pruszak,

Mateusz WiśniewskiMateusz WiśniewskiMateusz WiśniewskiMateusz WiśniewskiMateusz Wiśniewski, Piotr Ry−Piotr Ry−Piotr Ry−Piotr Ry−Piotr Ry−

chter chter chter chter chter i Paweł WojcieszakPaweł WojcieszakPaweł WojcieszakPaweł WojcieszakPaweł Wojcieszak.

Chłopcy otrzymali upominki

ufundowane przez Invest Bank,

Program 3 i Coca−Colę.
BARBARABARBARABARBARABARBARABARBARA
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− Razem z Edwardem Ma−Edwardem Ma−Edwardem Ma−Edwardem Ma−Edwardem Ma−

ciejewskim ciejewskim ciejewskim ciejewskim ciejewskim  prowadzimy war−

sztaty garncarskie i robimy ta−

tuaże. Festyn w Biskupinie − to

świetny pomysł, zresztą frek−

wencja mówi sama za siebie.

Wiele też jest jeszcze nieopra−

cowanych materiałów, ale to już

dla przyszłych pokoleń.

− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−− Dziękuję bardzo za roz−
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Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem i zmuszał
uczestników do logicznego i
szybkiego myślenia − a został
podzielony na 3 etapy. W pier−
wszym − zadania polegały na
odgadnięciu, jakie zwierzę
przedstawia rycina, natomiast
w drugim odpowiadali na py−
tania dotyczące archeologii i
historii np. “Czy fibula
to...”. Etap trzeci polegał na
tym, że osoby, które znały
odpowiedź na pytanie zgła−
szały się i pierwsze odpowia−
dały.

Poziom wiedzy uczestni−
ków był tak wysoki, że dla
dwóch najlepszych: KorneliiKorneliiKorneliiKorneliiKornelii
Baran Baran Baran Baran Baran i Izabeli StoltmannIzabeli StoltmannIzabeli StoltmannIzabeli StoltmannIzabeli Stoltmann
trzeba było zrobić dogryw−
kę.

Dziewczynki miały wy−
mienić imiona bogów grec−

kich. Pierwsza zgłosiła się i
odpowiadała Kornelia, za
chwilę odpowiadała na to sa−
mo pytanie Izabela (słysząc
odpowiedź koleżanki) i wy−
mieniła więcej bogów − zwy−
ciężając i otrzymując w ten
sposób telewizor. Dla Kor−
nelii zostały trzy fanty, cu−
kierki, pączek i pocztówka.

Po konkursie podniosły się
wśród publiczności głosy, że
dziewczyny prowadziły kon−
kurs źle, a wynik był niespra−
wiedliwy. Halina Wojnarows−Halina Wojnarows−Halina Wojnarows−Halina Wojnarows−Halina Wojnarows−
ka ka ka ka ka − babcia Kornelii powie−
działa: “Konkurs był prowa−
dzony beznadziejnie. Dziew−
czyny podejmowały nieprze−
myślane decyzje. Nie było
sprawiedliwe, że nie wygrała
ta, która pierwsza się zgłosi−
ła, ale ta która powtórzyła”.
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