
Pierwszy festyn, w którym uczestniczyłem: 
to właśnie Pierwszy Festyn pod ciągle aktualnym 
tytułem: Człowiek i środowisko w przeszłości. 
Wspólnie z Wiesławem Zajączkowskim, wielo-
letnim Dyrektorem Muzeum Archeologicznego 
w Biskupinie, byłem jego pomysłodawcą i organi-
zatorem. Nigdy tego roku przygotowań i realiza-
cji naszego wariackiego pomysłu przywiezionego 
przeze mnie z Anglii, w ówczesnych warunkach 
rodzącego się w Polsce kapitalizmu, nie zapomnę.

W jakim charakterze: Scytyjskiego Wodza, 
a zarazem menedżera od wszelkich najtrudniej-
szych i niemożliwych do realizacji zadań, jak np.: 
przesunięcia rejonu przelotów myśliwców w cza-
sie manewrów wojskowych, które przekraczając 
dźwięk zagłuszały wejścia radiowe na żywo Pro-
gramu 3 Polskiego Radia lub doprowadzenia do 
wpuszczenia do Polski egipskiej grupy wykonaw-
ców, wiozących m.in. 50 kg gliny, zatrzymanych 
na przejściu decyzją Komendanta Straży Granicz-
nej (co zawdzięczamy osobistej interwencji Rado-
sława Sikorskiego, przyjaciela Biskupina), czy za-
miany białego fortepianu Rubinsteina w „Hotelu 
pod Orłem“ w Bydgoszczy na kryształową wannę 
w Pałacu w Lubostroniu dla wymagającego kon-
sula jednej z ambasad.

Zaskoczyło mnie wtedy: No cóż, powiem 
szczerze. Nikt poza moimi studentami i może 
Wiesławem nie wierzył, że z dnia nadzień pojawi 
się w Biskupinie tysiące samochodów i turystów. 
Kiedy wynajmowaliśmy za stosunkowo niewiel-
kie sumy 10 toalet Toy-Toy czy dwa sąsiednie pola 
na oznaczone parkingi, wszyscy, łącznie z miesz-
kańcami Biskupina, pukali się w czoło. Dziś już 
nikt takiego błędu w Biskupinie nie popełni. Co 
więcej, na dosyć zasobnych Pałukach, gdzie wcze-
śniej niechętnie wynajmowano obcym wolne po-
mieszczenia, rozwinęła się przy okazji festynów 
na dużą skalę agroturystyka. Zaskoczyła mnie też 
około setka studentów archeologii, którzy spon-
tanicznie przyjechali nas odwiedzić w pierwszy 
weekend Pierwszego Festynu. Przyjechali oczy-
wiście imprezować, ale gdy zobaczyli co się dzie-
je, zawinęli rękawy i zostali na cały tydzień. Z nich 
wywodzą się nasi najwierniejsi i najbardziej pro-
fesjonalni wykonawcy.

Festyn, który najbardziej zapadł mi w pamię-
ci, to poza tym niezapomnianym Pierwszym, Fe-
styn w Berlinie, organizowany z okazji Roku Pol-
skiego. O nim jeszcze będzie mowa. Także Festyn 
„Między nami barbarzyńcami“ w 1996 r., gdy mia-
łem zaszczyt i przyjemność osobiście oprowadzać 
Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Najśmieszniejsza sytuacja zaobserwowa-
na na jednym z festynów: Jest ich mnóstwo, 
opowiem o dwu związanych z realizacją filmu 
„Stara baśń“, w reżyserii Jerzego Hoffmanna. 
Był organizowany casting na statystów. Jako 
pierwsi weszli Holendrzy z Oćwieki w sabo-
tach, z kozą na postronku. Pierwsza rzecz koza 
zrobiła na środku sali kupę. Następnie przy-
szedł pewien adiunkt w koszuli nocnej i szlaf-

mycy, w asyście dwu przyjaciół i zanucili sta-
ropolską nutę. Wszyscy, łącznie z kozą zosta-
liśmy zatrudnieni.

W następstwie filmu na kraalu pojawiło się 
nowe stanowisko prezentujące pradziejową orkę 
(przy pomocy wołu). Śmiechu było co niemiara, 
bo co rusz ktoś pytał gdzie jest akwarium z orką. 
W końcu dużą ekipą z kraalu postanowiliśmy za-
protestować, sformułowaliśmy pochód z transpa-
rentami „Uwolnić orkę“ lub „Kochamy walenie“. 
Nie wiedzieć czemu niektórym nauczycielkom 
ten drugi napis nie przypadł do gustu.

Najcieplej wspominam: Ostatnie wieczory 
w Majątku (siedzibie dyrekcji MAB), gdy w nie-
mal rodzinnym gronie opowiadaliśmy sobie aneg-
doty i spływał z nas ponadtygodniowy stres i trud. 
No i także wspaniałe chwile spędzone na zaple-
czach stanowisk, u ulubionych rybaków, czy na-
szych zagranicznych przyjaciół, zwłaszcza z Bia-
łorusi lub Węgier.

Anegdota związana z tą (lub inną) osobą: Nie 
mam chyba wyjścia i muszę opowiedzieć jakąś hi-
storię o dzielnym wodzu Wiesławie. Przez wie-
le lat mieliśmy zwyczaj ostatniego dnia, drugiej 
niedzieli, żegnać się z wykonawcami i zapraszać 
ich na kolejny rok. Na tę okazję Wiesław przy-
gotowywał dwa wiadra biskupińskiej miodówki. 
Trzeba było obejść ponad 50 stanowisk, zazwy-
czaj ponad 100 wykonawców. Był Festyn „Cel-
towie lud Europy“, niezwykle mokry. Wiesław 
niósł dwa wypełnione kosze, nagle się w błocie 
pośliznął i upadł. Zbił sobie wprawdzie nos, ale 
kosze stały na ziemi nienaruszone.

Śmieszna sytuacja związana z dociekliwymi 
turystami: Przy stanowisku warzelnictwa soli 
z Wieliczki na kraalu, młody człowiek ubra-
ny w szkolny mundurek ekskluzywnej szkoły 
wskazując na bryłę soli zapytał „co to?“, na pro-
pozycję „poliż“, którą zrozumiał „Polish“, od-
parł „no, English“.

Duże wrażanie zrobiła też zatroskana cała kla-
sa, która przez dobrą godzinę szukała swojej na-
uczycielki. Gdy się wreszcie odnalazła, osobiście 
i przy uczniach ją zrugałem. Z pewną satysfak-
cją - nigdy nie lubiłem tradycyjnej, rygorystycz-
nej szkoły, nie znającej praktyki autentycznej, in-
teraktywnej edukacji. Dlatego stałem się jednym 
z założycieli Centrum Nauki Kopernik, gdzie 
doświadczenia biskupińskie bardzo mi pomogły.

Festyn, nad którym najbardziej się napracowa-
łem: To jednak Pierwszy Festym, nie mieliśmy 
niemal środków łączności, trzeba było nieustan-
nie biegać i szukać się po całym rezerwacie (schu-
dłem w ciągu 10 dni niemal 5 kilo:). Gdy wróci-
łem do Warszawy, żona mnie pochwaliła.

Festyn, o którym chciałbym zapomnieć: Fe-
styn w Berlinie zorganizowany z okazji Roku Pol-
skiego w Niemczech, gdy zaufaliśmy polskiemu 
ministerstwu nauki, lokalnym przedstawicielom 
i nieodpowiedzialnym współpracownikom, któ-
rzy nas kompletnie zawiedli pod względem finan-
sów, promocji i organizacji. W sytuacjach kry-

tycznych ratowali nas lokalni berlińscy strażacy, 
zaprzyjaźnieni ze strażą w Żninie. Z trudem spię-
liśmy budżet, tyle tylko, że dobrze się bawiliśmy.

Festyn, który nie zapadł mi w pamięci (lub 
o którym nie chcę pamiętać): W moim blisko-
emerytalnym wieku i już mocno selektywnej pa-
mięci, pozostają tylko te najmilsze wspomnienia 
z udanych festynów. A chciałbym pewnie pamię-
tać wszystkie...

Jak festyny archeologiczne w Biskupinie 
zmieniły moje życie, czy miały na nie wpływ: 
Przez wiele lat stanowiły one sposób przygoto-
wywania do zawodu edukatora muzealnego na-
szych studentów, zawodu 25 lat temu w Polsce 
kompletnie nieznanego. Obecnie bardzo wielu 
naszych absolwentów znajduje w tym zawodzie 
satysfakcjonującą pracę. Festynom zawdzięczam 
także, a może przede wszystkim, bardzo wiele 
ciekawych znajomości i wspaniałych przyjaźni.

Czy wyobrażam sobie życie bez Biskupi-
na? Nie. Pierwszy raz przyjechałem jeszcze jako 
smarkacz z wujem Sławomirem Lindnerem, 
przedwojennym oficerem KOP, po wojnie wy-
kładowcą PWST, autorem książki „Ale serce 
boli“. Mieli sobie z Walentym Szwajcerem wie-
le do powiedzenia. Od pierwszego roku studiów 
archeologicznych bywałem tu co najmniej raz 
w roku, słuchając w domu Walentego radia Wol-
na Europa, mile gawędząc z Wiesiem Zajączkow-
skim i popijając miodówkę. Przyjeżdżaliśmy ca-
łym rokiem archeologii na jubileuszowe spotka-
nia, które nadal kontynuujemy. Już w wolnej Pol-
sce, z rodziną i przyjaciółmi bywaliśmy tu regu-
larnie na wakacje. W trakcie jednego z pierwszych 
pobytów, przy miodówce wedle recepty Walen-
tego, zrodził się pomysł Festynu. A zatem na-
wet w nim odkrywca Biskupina miał swój istot-
ny udział. Niedawno, całkowicie zaskoczony, ob-
chodziłem w Biskupinie w gronie moich uczniów 
i  przyjaciół swoje 60. urodziny.

Realizacja pierwszego Festynu okazała się 
być jednym z najcięższych zadań, jakiego się 
w życiu podjąłem. Grunt, że się udało i że wie-
le osób dobrze go wspomina! Dziś, po 25 la-
tach, jego formuła wymaga z pewnością zmia-
ny, dostosowania do zupełnie innej rzeczywisto-
ści, w jakiej żyjemy. Powinniśmy w przekazie 
koncentrować się na sprawach najważniejszych: 
ochronie naszej planety, klimatu i źródeł wody, 
środowiska naturalnego, naszego, to znaczy świa-
towego, dziedzictwa kulturowego. Wszystko to 
świetnie można pokazać przez archeologię. Ale 
to już na szczęście, jak mawiał mój wuj Lindner, 
„nie moje małpy i nie mój cyrk“.
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O festynach słów kilka
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