
Od powitania wszystkich przybyłych na 
otwarcie tegorocznego festynu rozpoczął dy-
rektor Muzeum Archeologicznego w Bisku-
pinie Henryk Paweł Dąbrowski. Wśród licz-
nie zgromadzonych wykonawców, rekonstruk-
torów i przyjaciół Muzeum Archeologiczne-
go w Biskupinie oraz stałych bywalców festy-
nu stawili się na otwarciu m.in. wicemarsza-
łek województwa kujawsko-pomorskiego Da-
riusz Kurzawa, dyrektor departamentu kultu-
ry i edukacji w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu Jerzy Janczarski, starosta żniński 
Zbigniew Jaszczuk, przewodnicząca Rady Po-
wiatu w Żninie Józefa Błajet i sekretarz gminy 
Żnin Mirosław Gatka. Oczywiście zabraknąć 
nie mogło wodza poprzednich biskupińskich 
festynów Wiesława Zajączkowskiego, które-
go wyjątkowo serdecznie powitał dyrektor 
MAB, a wywołało to istną wrzawę wśród ze-
branych. - Widać, że jest moc. W 1995 r. pan 
dyrektor Zajączkowski z profesorem Bur-
sche wymyślili festyn po to, żeby przycią-
gnąć większą liczbę gości do Muzeum Ar-
cheologicznego w Biskupinie no i im się to 
udało, ponieważ festyn to już jest 25. - za-
czął Henryk Paweł Dąbrowski. - Dzisiaj jest 
na pewno największym chyba w dużej czę-
ści Europy festynem archeologicznym. Za-
praszamy do ścigania się z nami. Festyny 
te były różnorodne, wszystkie do zeszłego 
roku były tematyczne. Bardzo chciałbym 
w tym momencie podziękować pomysło-
dawcy, panu Wiesławowi - zakończył dy-
rektor i wręczył wodzowi Zajączkowskie-
mu bukiet kwiatów. 

Następnie głos zabrał Wiesław Zajączkow-
ski: - Bardzo się cieszę, że ciągle państwo 
przyjeżdżacie na kolejne festyny i ciągle jest 
to impreza, która promuje województwo 
i powiat - i to jest największa radość. Wymy-
ślić coś to jest jedno, a zrobić to drugie. Tak 
to się rozpędziło, że dopiero na trzecim fe-
stynie dyrektor Jaskanis - wtedy mój naczel-
ny - uznał, że w ogóle warto robić taki festyn. 

Występujący w imieniu marszałka wo-
jewództwa Dariusz Kurzawa życzył, byśmy 
byli świadkami kolejnych pięknych otwarć, 
a muzeum w Biskupinie cały czas tętniło ży-
ciem. - Wiesiu, to dzieło, które rozpocząłeś 

25 lat temu po tym wszystkim co się wyda-
rzyło potwierdza, że to miało sens i bardzo 
serdecznie gratuluję. Wiem, że twój następ-
ca jest bardzo dobrym kontynuatorem i na 
pewno będzie dalej niósł wysoko ten kaganek 
oświaty historycznej, archeologicznej - mówił 
wicemarszałek. - Jak rozmawialiśmy z dyrek-
torem seniorem, to wspomniał, że był tutaj 
dłużej dyrektorem niż ja żyję, to co ja mogę 
więcej powiedzieć. Jest to niesamowite wyda-
rzenie - powiedział, po czym wręczył dyrekto-
rowi maszynę czasu, by skutecznie ten czas co-
fał i symboliczną łopatę: - Jak będzie potrze-
ba, to na pewno samorząd województwa jesz-
cze was uzbroi lepiej - dodał Dariusz Kurza-
wa. - Szpadli u nas dostatek, ale i ten przyj-
miemy - odpowiedział dyrektor Henryk Pa-
weł Dąbrowski.

Przed ostatnim akcentem, jakim było nie-
typowe do tej pory otwarcie, głos zabrali jesz-
cze żnińscy samorządowcy.

- Wracając trochę pamięcią, to ja jedne-
go dyrektora w Biskupinie już przeżyłem, ale 
drugiego chyba nie przetrzymam. Czego ży-
czyć nowej dyrekcji? By festyn się utrzymy-
wał i rozwijał - podsumował starosta Zbigniew 
Jaszczuk, po czym na pamiątkę jubileuszowe-
go festynu przekazał na ręce obu dyrektorów 
okolicznościowy grawerton.

Józefa Błajet życzyła obecnemu dyrektorowi, 
by na tym stanowisku doczekał 50. festynu, a se-
kretarz gminy Mirosław Gatka w imieniu burmi-
strza Żnina i przewodniczącego Rady Miejskiej 
wręczył Henrykowi Pawłowi Dąbrowskiemu list 
gratulacyjny z okazji 25. festynu.

Po słownej części można było oficjalnie 
otworzyć tegoroczną odsłonę biskupińskiego 
festynu. Miejsca przysłowiowego przecięcia 
wstęgi nie zajął w tym roku ostry miecz, lecz 
głaz, którym w kierunku rzymskich legioni-
stów, przy dopingu zgromadzonej publiczno-
ści, cisnął wicemarszałek. Start tegorocznego 
festynu obwieścił niosący się po biskupińskim 
półwyspie wiwat i czar starodawnej muzyki.

MacieJ TyraKoWsKi

XXV Festyn Archeologiczny otwarty

Bawiąc uczyć, ucząc bawić
- Gości, którzy nas odwiedzili możemy liczyć już w setkach tysię-
cy, a festyn udał się też z tego powodu, że stał się wzorem dla 
innych festynów w Polsce. Śmiało można powiedzieć, że niedości-
gnionym - powiedział na wstępie dyrektor Henryk Paweł Dąbrowski. - 
Myślę, że Paweł będzie to udatnie kontynuował, może już następ-
nym razem w stroju - przekonywał dyrektor senior Wiesław Zającz-
kowski. - Zawsze jakoś będę ubrany - spuentował obecny dyrektor.

Na scenie o 13.00, a w wiosce wczesnopiastowskiej o 15.00 wysłuchać dziś można koncertu litewskiego zespołu „La-
iminguo“. Czwórka muzyków prezentuje publiczności utwory okraszone dawną formą i choć na biskupiński festyn 
przybyła z Wilna, to w repertuarze ma piosenki czerpiące z folkowej tradycji różnego pochodzenia. W twórczo-
ści litewskich wykonawców przeważają utwory o miłości, ale szczególnie zachwycające w ich interpretacji jest peł-
ne melodii brzmienie prezentowanych utworów. Wczorajsze ich występy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, 
więc śmiało przypuszczać można, że nie inaczej będzie także dziś. Po koncercie fani litewskich muzyków mają moż-
liwość nabycia płyty z twórczością zespołu, do czego zachęcamy.               fot. Maciej Tyrakowski

Wiesław Zajączkowski podczas otwarcia pokłonem podziękował wszystkim przyjaciołom za współpracę podczas 
wielu edycji festynu                                   fot. Maciej Tyrakowski


