
Remigiusz Konieczka: - Jak zrodził się po-
mysł organizacji festynu? 

Wiesław Zajączkowski: - Pomysł zrodził się 
w trakcie rozmowy z Alkiem Bursche, który 
opowiadał na temat jakiegoś festynu w Anglii. 
Miała być ogromna impreza, przyjechało bar-
dzo dużo ludzi i to się nie udało, bo były auto-
strady zablokowane, bo wysiadł prąd. Powie-
dzieliśmy sobie, że zrobimy ten festyn lepiej. 
Byliśmy wtedy krótko po śmierci Walentego 
Szwajcera, który zmarł w 1994 r. Chcieliśmy 
zrobić coś takiego, co mogłoby go w jakimś 
stopniu uczcić. 

- Czy było go trudno zorganizować?
- Pierwszy festyn Człowiek i środowisko 

był festynem trudnym do zorganizowania, gdyż 
proponowaliśmy coś zupełnie nowego na pol-
skim rynku. Dwadzieścia pięć lat temu nikt 
tego nie robił. Być może wtedy były już po-
czątki festynu na Wolinie, ale organizowali je 
Skandynawowie. Nasz festyn miał być czymś 
nowym. Z mojego punktu widzenia najistotniej-
szą sprawą było uzyskanie zgody dyrekcji Pań-
stwowego Muzeum Archeologicznego w War-
szawie, którego Biskupin był wówczas częścią, 
na zorganizowanie czegoś takiego. Z wyliczeń 
naszych, głównie moich, bo Alek się tymi spra-
wami nie zajmował, wynikało, że ta impreza po-
winna się zamknąć na plusie. Powinna być do-
chodowa, co również było przełamaniem do-
tychczasowego zwyczaju. A zwyczaj był taki, 
że jeśli w kulturze się coś robiło, to trzeba było 
mieć dofinansowanie. Niewiele osób wierzy-
ło w powodzenie tego przedsięwzięcia. W mu-
zeum to byłem ja, Alek i może jacyś studenci. 
Gdy wynajęliśmy dwa duże pola, bo spodzie-
waliśmy się przyjazdu dużej ilości autokarów 
i osób prywatnych, jak wytyczałem ciągi ko-
munikacyjne słupkami i taśmami, to nawet lu-
dzie z mojej brygady z przekąsem mówili: Za-
jąc - bo taką miałem ksywę - wytycza lotnisko. 

- Przy organizacji imprezy, jakiej jesz-
cze w Polsce nie było, wydarzały się śmiesz-
ne sytuacje?

- Było mnóstwo takich zdarzeń. Uważa-
liśmy, że sterta desek, kij i jakieś faszyny, to 
wszystko co organizatorzy dostarczają, a wyko-
nawcy mają z tego zbudować sobie stoiska. Bu-
dowa trwała długo, a do tego stoiska wygląda-
ły czasami przezabawnie. A jak napadało w źle 
naciągniętą pałatkę i zaczepiło się o taki dach 
głową, to struga wody leciała za kołnierz. Było 
trochę prowizorki, nocowaliśmy ludzi w wielu 
obiektach nie zawsze skończonych. W budyn-
ku D była wylana, i to świeżo, posadzka betono-
wa. Z PTTK pożyczyliśmy ponad 50 łóżek po-
lowych, na których wszyscy wykonawcy spali. 
Dziś może się wydawać, że było to coś strasz-
nego, ale tak się działo, bo nie było innej moż-
liwości. Zapał i entuzjazm tych młodych ludzi, 
którzy przyjechali, żeby coś nowego robić, był 
ogromny. Był entuzjazm i była atmosfera wo-
kół festynu. Wszyscy czuli, że robią coś fajne-
go. Rozjechali się z postanowieniem, że następ-
ny festyn się odbędzie. Ale nie myślałem, ze to 
potrwa tak długo, nastawialiśmy się na dwa-trzy 
lata. A tu proszę - impreza obchodzi 25-lecie.

- Co pana jeszcze zaskoczyło na pierw-
szym festynie? Czy wydarzyło się coś, czego 
kompletnie się nie spodziewał?

- Nie można powiedzieć, że kompletnie się 
nie spodziewałem, bo gdyby nie to, to nie wy-
najmowałbym sąsiednich pól u miejscowych rol-
ników. Rzeczywiście była to impreza skompli-
kowana. Chociażby system żywienia. Na pierw-
szym festynie nie było właścicieli stoisk gastro-
nomicznych i wszystko się opierało na kuch-
niach polowych, które nie nadążały z gotowa-
niem. Ciągle przez megafon szły komunikaty, 
a to że kuchnia polowa przyjedzie za 15 minut, 
potem za pół godziny, potem jeszcze godzinę, 
no ale nikt się tym specjalnie nie przejmował. 

- Wódz co roku przywdziewał różne stroje. 
Skąd w ogóle się wziął pomysł na przebrania?

- Chyba na pierwszym nie, ale na pewno od 
drugiego już przebranie miałem. Zdopingował 
mnie Alek Bursche, który przebrał się za ja-
kiegoś wodza i udzielał wywiadów w telewizji 
mając na sobie skórę z lamparta upolowanego 
przez któregoś z jego dziadków. 

- Czy pamięta pan, jaki był ten pierw-
szy strój?

- To była peleryna nawiązująca do stroju łu-
życkiego. Te pierwsze nasze stroje miały jedną 
wadę, bo ogólnie nie mieliśmy butów. Nawet 
jak był w miarę wiernie odtworzony strój, to 
spod nogawek wystawały jakieś trampki czy adi-
dasy. Ale szybko się to zmieniło. Wszyscy uwa-
żali, że muszą być ubrani odpowiednio. 

- Czy były stroje, w których czuł się pan 
bardzo dobrze i takie, w których czuł się pan 
po prostu źle?

- Starałem się ubierać w stroje odpowia-
dające tematyce festynu. Na pewno strój ja-
poński był niewygodny do noszenia, bo mia-

łem hełm ważący więcej niż 2 kg z rogami ja-
kiegoś jelenia. Najgorsze w tym wszystkim 
było to, że nie bardzo mogłem się go pozbyć, 
bo co 45 minut były wejścia na antenę i tele-
wizja wymagała ode mnie ciągle tego choler-
nego hełmu na głowie. Też mi zapadł głębo-
ko w pamięci strój indiański. Indianie zapyta-
li mnie czy chcę strój letni, czy zimowy. Po-
nieważ wrzesień był czasami dość chłodny, to 
powiedziałem, że raczej zimowy. Dostałem 
jakieś wojłoki, w które się ubrałem. Było to 
też dziwne, bo jeśli chodzi o majtki, to była 
tylko taka przepaska, którą miałem w kroku 
i ciągle mi się przesuwała. Indianie mieli za 
zadanie modlić się o dobrą pogodę. I rzeczy-
wiście tak było. W swoim głównym tipi od-
prawiali swoje modły od wschodu do godzi-
ny 1000, kiedy rozpoczynał się festyn. Rzeczy-
wiście przez cały czas była niesamowicie wy-
soka temperatura, sięgająca czasami powyżej 
30oC. Pamiętam, że po otwarciu i obejrzeniu 
wystawy, kiedy wyszedłem na świeże powie-
trze, to prawie omdlałem w tym stroju. Po-
tem czułem się lepiej. Żeby się ochłodzić, ką-
pałem się półnago w balii z wodzowskim pió-
ropuszem na głowie.

- Który z tych ponad dwudziestu festynów 
najbardziej zapadł panu w pamięci?

- Jeżeli chodzi o dramaturgię, to - poza 
pierwszym - najbardziej pamiętny był fe-
styn W cieniu piramid. Festyn ten przy-
gotowaliśmy bardzo profesjonalnie. Mieli-
śmy bardzo dobrych wykonawców, a hitem 
miało być to, że na inaugurację festynu mia-
łem przyjechać na rydwanie w stroju fara-
ona, a Alek Bursche na wielbłądzie w stro-
ju szejka. No, ale zdarzył się 11 września i 16 
września wystąpiliśmy w garniturach i roz-
dawaliśmy ludziom żółte wstążeczki. Dra-
mat polegał na tym, że zaprosiliśmy gości 
z Egiptu (lecieli szwajcarskimi liniami),  
a w składzie delegacji było mnóstwo ważnych 
osób. Dość powiedzieć, że zapełniony był 
cały samolot - były tam nawet dzieci jakie-
goś ministra. Wszyscy utknęli na lotnisku. 
Tam nasze służby w związku z zaostrzonymi 
po 11 września procedurami, nie wpuściły ich 
do Polski. Była decyzja ochrony lotniska, że 
następnym samolotem odsyłają ich z powro-
tem. To położyłoby nam cały program! Przez 
6 godzin walczyliśmy o to, aby ich wpuścili. 
Zaangażowali się w to pracownicy, szczegól-
nie archeolodzy śródziemnomorscy, profeso-
rowie. Telefonowali do profesora Geremka, do 
ministra Szmajdzińskiego - nic to nie dawało. 
Szef, generał, dowódca ochrony wojsk pogra-
nicza ciągle mówił nie. A w jego ręku była de-
cyzja. Dopiero gdzieś, skądś uzyskaliśmy te-
lefon do Radka Sikorskiego, który podjął się 
przekonania generała. 

ciąg dalszy na stronie 12

Wiesław Zajączkowski            fot. Remigiusz Konieczka

O festynach słów kilka

Mówi Wiesław Zajączkowski
były dyrektor MAB, wódz festynów


