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Był uznawany za znawcę zagadnień terroryzmu. 

Po 15 minutach przekonał generała. Cała ta grupa 
siedziała przez ten czas na lotnisku jak potępień-
cy. Przyjechali z bardzo złym nastawieniem do nas 
i dopiero po kilku dniach zaczęło to wszystko ta-
jeć i w końcu festyn poszedł pełną parą. W Sikor-
skim mieliśmy duże oparcie, kilka razy w roku by-
wał u nas, eksponował Biskupin na arenie między-
narodowej, wiedział czym może zabłysnąć.

Ze śmiesznych rzeczy, jakie się wydarzyły, to 
przypominam sobie jak chyba na drugim festy-
nie odwiedził nas niespodziewanie premier Tade-
usz Mazowiecki. Oprowadzaliśmy go po muzeum 
razem z Alkiem. Wracając przechodziliśmy koło 
ówczesnej bramy pracowni konserwacji drewna 
(teraz brama prowadzi do wioski wczesnośrednio-
wiecznej) i wypada z tej bramy w fartuchu Ada 
Witucka, usmarowana gliną i coś koniecznie ode 
mnie chce. Ja oczywiście żachnąłem się, wskazu-
ję gościa i mówię: - Nie widzisz Ada, że jestem 
zajęty? Popatrzyła na pana premiera i wypala:  
O! Skądś Cię znam. Dasz buzi? I zanim borowi-
ki zareagowali, Ada rzuciła się premierowi na szy-
ję i z dwóch stron go pocałowała. A Mazowiecki 
nic. Wtedy zrozumiałem co znaczy siła spokoju.

- Jaką osobę pan najcieplej wspomina z fe-
stynów?

- Pani Wiesia Gawrysiak już na pierwszym fe-
stynie mówiła, że jest już tak starą osobą, że nie 
przyjedzie na następny festyn, a była na dwudzie-
stu kilku festynach - mam nadzieję, że na jubile-
uszowym też będzie. To osoba, której się nie od-
mawiało niczego, szalenie oddana Biskupinowi, 
myśląca kategoriami muzeum. Ikona lekcji mu-
zealnych, archeologi żywej, skarb nieoceniony.

- Przy którym z festynów, prócz tego 
pierwszego, trzeba było się bardzo mocno na-
pocić, żeby w ogóle mógł się odbyć?

- Na pewno były to pierwsze festyny, które 
robiliśmy jako samodzielna instytucja, a które 
miały ogromną frekwencję. Mówiłem już o In-
dian Summer, ale absolutny rekord odnotowa-
liśmy na festynie Celtowie - lud Europy. Fre-

kwencja przekroczyła 90 tysięcy osób. I cho-
ciażby z tego powodu było bardzo trudno co-
kolwiek dopiąć. Wszędzie stały kolejki. Do 
kas kolejki kończyły się przy wjeździe na par-
king. A po zakupieniu biletu ludzie wchodzili 
i pytali: „Którą teraz kolejkę wybieramy”, bo 
przy wszystkich stoiskach znowu były kolejki. 
Najszczęśliwsi byli na stoiskach gastronomicz-
nych, bo interes się kręcił pełną parą.

- Czy jest taki festyn, o którym chciałby 
pan zapomnieć, bo był np. nieudany, nietrafio-
ny tematycznie czy ze zbyt niską frekwencją?

- Nie było festynów, które bym źle oceniał. 
Zresztą na koniec festynów, w ostatni lub przed-
ostatni dzień, podsumowywaliśmy je i opowiada-
liśmy sobie o nich. Nie na zasadzie kadzenia i jak 
było fajnie. Jeżeli miał ktoś coś do powiedzenia, 
jak miał krytyczne uwagi to mówił. To dawało 
materiał do uniknięcia gaf, które się nam zdarza-
ły. O ile na początku nie było żadnego problemu 
z promocją festynu, to potem dość szybko okazało 
się, że już za darmo nikt nie chce nam tego festynu 
promować. Weszły twarde zasady rynkowe i cięż-
ko było coś uzyskać. Powoli zaczynaliśmy działać 
na rynku komercyjnym, mimo że festyn biskupiń-
ski nigdy nie był imprezą komercyjną - choć tak 
był przez wielu oceniany. Nie był. Zasada, żeby 
uczyć bawiąc i ucząc bawić była podstawową zasa-
dą, która przez wszystkie lata przyświecała tej im-
prezie. Poza tym Biskupin miał i ma tę przewagę 
nad innymi rezerwatami w Polsce, że prezentuje 
szeroki wachlarz stanowisk. O co w trakcie dłu-
gich lat pracy zadbaliśmy. Mamy mezolit, neolit, 
Łużyce, wczesne średniowiecze. Jak mawiał badacz 
zamku w Wenecji Czesław Sikorski, Biskupin - to 
galopem przez pradzieje.

- W jakim stopniu festyny zmieniły pana 
życie?

- Trudno mi powiedzieć czy same festyny czy 
fakt, że w 1972 roku przyjechałem tu jako ostatni 
asystent profesora Rajewskiego. Ta historia wte-

dy się zaczęła. Festyn to najważniejsza impreza 
w roku, a poza tym jest coraz większa działalność 
wystawiennicza, ogromna ilość eventów, imprez. 
Niewątpliwie festyny zmieniły moje wyobraże-
nia o organizacji dużych imprez, o realizacji pro-
stych - wydawałoby się - rzeczy, jak choćby kwa-
terunek osób. Były festyny, na które przyjeżdża-
ło 400 wykonawców, a mieliśmy 16 miejsc noc-
legowych i cały czas kursujące trzy autobusy. Ile 
rzeczy trzeba było zgrać - długo by mówić. Te-
raz wszyscy się zmotoryzowali, wszyscy mają 
komórki. Kiedyś komunikacja to był naprawdę 
spory problem. Bywało, że zagapili się jacyś lu-
dzie, a do miejsca zakwaterowania mieli 10 km.

- Czy był w historii festynów taki moment, 
że zastanawialiście się nad tym czy nie zrezy-
gnować? Czy w następnym roku go organi-
zować? Czy wyobraża pan sobie kalendarz 
bez zaznaczonego w nim festynu?

- To się wpisało w kalendarz nie tylko muze-
alny. Jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkow-
skiego i nie sądzę, by jakikolwiek marszałek 
przepuścił taki pomysł, że festynu może nie być, 
bo jest to jednak duża promocja województwa. 
Wiadomo, że ja na to patrzę innymi oczami. To 
wynika z prostej kwestii, że całe moje życie za-
wodowe związane jest z Biskupinem. Nawet te-
raz, jak wyprowadziłem się z mieszkania służbo-
wego, to dom zbudowałem na zapleczu muzeum, 
a przez moją działkę pięć razy dziennie przejeż-
dża kolejka wąskotorowa. Przez to, po ilości pa-
sażerów, którzy jadą tą kolejką wiem, jak inte-
res się kręci. Dla mnie i dla mojej rodziny Bi-
skupin był zawsze czymś takim, czym się żyło. 

Wywiad jest tylko częścią tekstu, który 
został opublikowany w papierowym wyda-
niu tygodnika Pałuki nr 37/2019 z 12 września 
br. Z całym wywiadem można zapoznać się 
czytając e-wydanie na stronie: http://kiosk.
palukitv.pl/
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Mówi Wiesław Zajączkowski

Tadeusz Wiślański urodził się 
5 kwietnia 1931 r., w Myszyńcu na 
Kurpiach, w rodzinie inteligenckiej. 
Szkołę powszechną ukończył w cza-
sie wojny w Krakowie i rozpoczął 
dalszą naukę na tajnych kompletach. 
Kontynuował ją po wojnie w słyn-
nym I Gimnazjum i Liceum im. B. 
Nowodworskiego. Jako piętnasto-
letni licealista uczestniczył w cza-
sie wakacji, w 1946 r., w pierwszej 
powojennej ekspedycji prof. J. Ko-
strzewskiego w Biskupinie. W roli wolontariu-
sza na wykopaliskach spędzał wszystkie następ-
ne wakacje przed rozpoczęciem studiów (łącznie 
przez 8 miesięcy!).

W 1949 r. został przyjęty na archeologię, na 
Uniwersytecie w Poznaniu. Od 1 stycznia 1950 r. 

był asystentem prof. J. Kostrzew-
skiego w Muzeum Archeologicz-
nym; pracował formalnie na nowo 
utworzonym, z duchem epoki, 
stanowisku „oświatowca“. Dzięki 
zdobytym w Biskupinie doświad-
czeniom, od pierwszego roku stu-
diów przeprowadzał różne bada-
nia wykopaliskowe, zyskując opi-
nię dobrego „terenowca“. Na Ar-
cheologicznych Obozach Szko-
leniowych w Biskupinie, w latach 

1953 i 1955, pełnił funkcję instruktora.
Od 1953 r. był zatrudniony w Kierownic-

twie Badań nad Początkami Państwa Polskiego, 
a w czerwcu tegoż roku uzyskał dyplom magi-
stra. Z chwilą rozpoczęcia działalności przez In-
stytut Historii Kultury Materialnej PAN prze-

szedł do pracy w jego zakładzie poznańskim; po-
został z nim związany do końca życia. Współpra-
cował ze stacją IHKM w Biskupinie. Specjali-
zował się w badaniach neolitu. W IHKM prze-
szedł kolejne stopnie kariery naukowej od asy-
stenta do profesora nadzwyczajnego; tytuł ten 
otrzymał w styczniu 1983 r.

Jego najwybitniejszym dziełem jest praca 
habilitacyjna Podstawy gospodarcze plemion 
neolitycznych w Polsce północno-zachod-
niej (1969). Poświęcił w niej dużo uwagi neo-
litowi okolic Jeziora Biskupińskiego. Do Mu-
zeum w Biskupinie chciał przenieść grób me-
galityczny z Kierzkowa, który badał w latach 
80. Był uznanym redaktorem wydawnictw ar-
cheologicznych, wśród nich „Przeglądu Arche-
ologicznego“, z którego uczynił pismo o mię-
dzynarodowej renomie. Pogodny, towarzyski, 
pracował ponad siły. Zmarł 15 stycznia 1989 r. 
w Poznaniu.
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