
Po pierwsze: trwałość wydarzenia. Pierwszy 
festyn (1995 r. Człowiek i środowisko w prze-
szłości) przygotowany z pasją i natężeniem 
wszelkich sił i środków, wcale nie zapowiadał 
regularnej, powtarzam - regularnej, kontynu-
acji. Do siania wątpliwości z pewnością przy-
czyniły się głosy wielu luminarzy archeologii, 
którzy ocenili festyn jako prawie że szarganie na-
ukowych świętości, przesadne epatowanie błahą 
rozrywką oraz nie do końca spełnienie wymo-
gów „właściwej“ (to określenie należałoby po-
ważnie przedyskutować) edukacji i popularyza-
cji. Organizatorzy festynu wzięli sobie do serca 
wszystkie życzliwe i mniej życzliwe uwagi, jed-
nocześnie ripostując gdzie tylko się dało w obro-
nie głównego zamysłu. Kolejne festyny to nie 
tylko wymyślanie nośnego motta, ale przede 
wszystkim ulepszanie (co nie wszyscy raczy-
li zauważyć) rozlicznych elementów złożonej, 
festynowej mozaiki. Te wysiłki - bardziej efek-
tywne wykorzystanie infrastruktury biskupiń-
skiego rezerwatu, zwracanie uwagi na podnosze-
nie merytorycznych kwalifikacji (w tym eduka-
cyjnych) wykonawców (od pewnego czasu zwa-
nych rekonstruktorami), eliminacja wątków jar-
marczno-odpustowych, wdrażanie coraz to no-
wych pomysłów oraz wcale niełatwa organizacja 
usług gastronomicznych - zaowocowały ciągło-

ścią, nie zwykłym przeżywaniem się, biskupiń-
skich festynów. Na stałe wpisały się one w pol-
ski krajobraz (i chyba nie tylko polski) dobrej 
a jednocześnie atrakcyjnej popularyzacji, a tak-
że pozaeuropejskiej wiedzy o czasach od pradzie-
jów po nieodległą nowożytność.

Po drugie: pasja wykonawców przekładająca 
się na zadowolenie zwiedzających. Z roku na rok 
nasi koledzy w tematycznych stoiskach dawali 
z siebie coraz więcej, jednocześnie ucząc się pobu-
dzania chęci zainteresowania wśród gości nieśmia-
łych bądź też pasywnych. Temat kolejny - zaanga-
żowanie sił porządkowych i pomocniczych - to 
warte podkreślenia, gdyż w czasie festynów może 
często są niewidoczni, lecz bez ich wysiłku mie-
libyśmy chaos i nagromadzenie paskudnych wy-
ziewów. Panie z Centrum Obsługi Ruchu Tury-
stycznego zasługują na najwyższe uznanie, gdyż 
częstokroć muszą stawiać czoła mało chwaleb-
nym zachowaniom naszych rodaków.

Po trzecie: oddziaływanie - i to chyba jeszcze 
za słabe określenie - festynowych wystaw orga-
nizowanych w pawilonie muzealnym, oraz „Ga-
zety Biskupińskiej“ redagowanej przez zespół 
dziennikarski tygodnika „Pałuki“, słusznie ce-
nionego jako jeden z najlepszych w naszym kra-
ju. Co rok to atrakcyjna wystawa, w zmiennej, 
wysmakowanej konwencji plastycznej, pomy-

słowa, umiejętnie wykorzystująca w zwięzłych 
tekstach wiedzę zaproszonych konsultantów. 
Dosłownie czarowanie najlepszymi osiągnięcia-
mi dziedzictwa kulturowego narodów nie tylko 
Starego Kontynentu. Japonia, Indianie, Egipt, 
Wikingowie, Ruś, Piastowie, starożytna Gre-
cja i antyczny Rzym, Bałtowie, Celtowie i Ma-
dziarowie - żeby nie zapomnieć o hasłach tema-
tycznych, przekraczających granice i chrono-
logiczne bariery; Między nami barbarzyńca-
mi, Kobieta i mężczyzna w przeszłości, Ber-
ło - miecz - sakiewka, W poszukiwaniu minio-
nego czasu, Wielkie odkrycia i wynalazki, czy 
te z ostatnich czterech lat; Smaki w przeszłości, 
Biskupin Archeo-fashion week, Bogowie woj-
ny, Archeomarket - od wymiany po stragany.

Z „Gazetą Biskupińską“ jestem związany od sa-
mego początku i bardzo sobie tę współpracę chwa-
lę. Nie zamierzam tu kadzić, ale uważam „Gaze-
tę Biskupińską“ za zjawisko wyróżniające festyny 
biskupińskie spoza innych tego rodzaju przedsię-
wzięć nie tylko na tak zwanym rynku krajowym.

Po czwarte: efektywne współdziałanie mu-
zeum biskupińskiego z Instytutem Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, a do roku 2000 
również z Państwowym Muzeum Archeologicz-
nym w Warszawie. Wydaje się, że taka współpra-
ca to zwykła rzecz, ale każda z tych instytucji ma 
inny profil i naprawdę wspólny jest tylko ter-
min archeologia w nazwie. Instytut Archeologii 
zapewnia liczną grupę studentów i merytorycz-
ne wsparcie zarówno w terenie, jak i na łamach 
biskupińskiej gazety. Muzeum w Biskupinie to 
oczywiście infrastruktura, merytoryka, logisty-
ka, zakwaterowanie, transport i zaopatrzenie. Po-
dziwiam od lat zgranie poszczególnych elemen-
tów w jedną koncertową symfonię.

Po piąte: trzeci tydzień września nie wydaje 
się najlepszym terminem na organizowanie du-
żej, plenerowej imprezy, lecz w Biskupinie tak 
zdecydowano chociażby ze względu na obec-
ność licznych wycieczek jeszcze przed rozpo-
częciem roku szkolnego i możliwość przyjazdu 
grup rodzinnych oraz sposobność „wykorzysta-
nia“ studentów zanim popędzą w mury uczelni. 
No i ta pogoda - były festyny, co prawda nie-
liczne, w paru dniach deszczowe i pochmurne, 
ale przeważa w dalszym ciągu złota jesień - co 
z pewnością jest też efektem składania w Je-
ziorze Biskupińskim szczodrych, lecz bezkr-
wawych ofiar.

Po szóste i ostatnie w tym miejscu, aczkol-
wiek jest jeszcze nad czym dumać i festynowo 
roztrząsać. Jak mówi Święty Augustyn deli-
berując nad ludzką naturą - jest w nas volun-
tas (wola), progressor (działanie) i notitzia 
(poznanie) - i to pasuje do charakteru bisku-
pińskich festynów. To nie jest mój panegiryk, 
czy też chwalba, ja tak to odczuwam i odbie-
ram, przecież każdy ma prawo do swego zdania.
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Refleksje nad naturą biskupińskich festynów
obecny 25. festyn skłania, poza chęcią świętowania dostojnego jubileuszu, do próby osobistego podsumo-
wania choćby w kilku krótkich akapitach.

Kozłek lekarski, bo o nim mowa, jest w za-
sadzie dość niepozorną rośliną. Białe baldachi-
my jego kwiatów przypominają troszeczkę 
kwiaty krwawnika, ale po liściach można po-
znać, że to jednak nie jest ta roślina. Pierza-
ste, o lancetowatym kształcie, nie przypomina-
ją zupełnie liści krwawnika. Rośnie na wilgot-
nych łąkach, torfowiskach, bywa też uprawia-
na. Roślinę uwielbiają koty, które wręcz do sie-
bie przyciąga, stąd ludowa nazwa kocia trawa.

W starożytności znano tę roślinę pod na-
zwą phu. Leczono nią skurcze nerwowe, histe-
rię i ogólnie nerwy. Nazwa Valeriana pojawi-
ła się dopiero od pewnego momentu. Istnieją 
dwie wersje jej pochodzenia. Jedna mówi, że 
wywodzi się od imienia rzymskiego medyka 
Valerianusa Pliniusa, a druga, że początek dało 
jej łacińskie słowo valere „być zdrowym“. Na-
sza rodzima nazwa, czyli kozłek lekarski po-
chodzi od specyficznego i niezbyt miłego za-
pachu, który naszym przodkom kojarzył się 
z wonią kozła. Pomimo takich skojarzeń do-
ceniali oni leczniczą wartość tej rośliny i sto-
sowali ją przy skurczach żołądka, gardła, histe-
rii, hipochondrii, migrenie, bezsenności i wie-
lu innych schorzeniach.

Już od starożytności uważano, że odolan, 
bo taka nazwa kozłka także funkcjonuje, ma 
działanie ochronne i wykorzystywano go do 

celów magicznych. Podobnie było w średnio-
wieczu, kiedy był integralnie związany z licz-
nymi wierzeniami i zabobonami. Nadal cenio-
no jego właściwości ochronne. Żeby ochronić 
się przed czarami, należało zebrać kozłek przed 
wschodem słońca i spożyć na surowo. W sta-
rożytności, ale również i później, kocia trawa 
wchodziła w skład odtrutek, afrodyzjaków 
i wielu środków przeciw zarazom. 

Współcześnie jako środek leczniczy wyko-
rzystywany jest korzeń kozłka, który działa 
uspokajająco, rozkurczowo, wykrztuśnie, mo-
czopędnie, wiatropędnie, przeciwcukrzycowo, 
obniża ciśnienie krwi. Do wewnątrz stosuje się 
wyciągi alkoholowe z korzenia tej rośliny, któ-
rych używa się w stanach pobudzenia nerwowe-
go, przy nerwicy wegetatywnej, zaburzeniach 
czynności serca na tle nerwowym, depresji, bó-
lach migrenowych, skurczach żołądka i jelit, 
epilepsji i cukrzycy. Napary z korzenia odola-
nu mogą być wykorzystywane zewnętrznie do 
leczenia łupieżu, łojotoku, przemywania twarzy 
przy trądziku. Napary można również dodawać 
do odprężających kąpieli.

Należy bardzo uważnie dobierać dawki przy 
leczeniu się za pomocą waleriany. Zbyt duże 
mogą wywołać skutki odwrotne do zamierzo-
nych: bóle głowy i kołatanie serca.
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Kocia trawa daje spokój


