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Od początku festynu fun−
kcję wodzów pełnią nie−
przerwanie Wiesław Zającz−
kowski − dyrektor Muzeum
Archeologicznego w Bisku−
pinie oraz pomysłodawca  fes−
tynu prof. Aleksander Burs−
che z Warszawy. Za sprawy
organizacyjne odpowiedzialni
są wicedyrektor Kazimierz
Szulc, Szymon Nowaczyk oraz
Mariusz Kazik “od spraw trud−
nych i skomplikowanych”.

Na codzień muzeum za−
trudnia 55 stałych pracowni−
ków, wszyscy pracują na róż−
nych stanowiskach na terenie
Biskupina i w administracji
festynu.

Dużą grupę wykonawców
stanowią studenci archeolo−
gii z Warszawy, Poznania i
Torunia. Ich opiekunem jest
Roksana Chowaniec, odpo−
wiedzialna również za kon−
takt z Polskim Ruchem Przy−
jaciół Indian.

Na około 70 stanowis−
kach pracuje w sumie ok. 320
wykonawców, którzy przyje−
chali z różnych stron Polski,
m.in. Szczecina, Warszawy,
Poznania, Bydgoszczy, Ino−
wrocławia, Krakowa, są także
goście z Niemiec, Czech,
Białorusi, Litwy, a w tym
roku także ze Stanów Zjed−
noczonych.

Zwiedzający mogą zaspo−
koić swój głód w jednym z 6
punktów gastronomicznych
na terenie rezerwatu, w któ−
rych pracuje ponad 30 osób.
Przed wejściem na teren gro−
du biskupińskiego, w skle−
pach z pamiątkami oraz w
barach zatrudnionych jest po−
nad 45 osób.

Nad bezpieczeństwem
gości stale czuwają policjan−
ci, strażacy, ochroniarze, po−
moc medyczna, w sumie ok.

30 osób. Następną grupę sta−
nowią osoby odpowiedzialne
za czystość i porządek, obsłu−
gujące parking i sprzedające
bilety w kasie, znów ok. 30
osób.

O tym co się dzieje na
festynie pisze kilkudziesięciu
dziennikarzy z różnych gazet,
a w samej Gazecie Bis−
kupińskiej pracuje na okrągło
8 osób.

Festyn jest więc efektem
pracy ok. 500 osób.
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Opin ieOp in ieOp in ieOp in ieOp in ie
zwiedzającychzwiedzającychzwiedzającychzwiedzającychzwiedzających
� Dorota Romanek:Dorota Romanek:Dorota Romanek:Dorota Romanek:Dorota Romanek: − Niesamo−
wite, oglądamy wszystko po kolei
i chyba nie starczy czasu, żeby
wszędzie zajrzeć. Najbardziej po−
dobały się tańce celtyckie.
� Maciej OlejnikMaciej OlejnikMaciej OlejnikMaciej OlejnikMaciej Olejnik z Kórnika: −
Dla miłośnika historii, dawnych
kultur i obyczajów ten festyn jest
z pewnością nie lada gratką i daje
wspaniałą okazję do porozmawia−
nia z podobnymi sobie zapaleńca−
mi. Natomiast dla osoby nie zain−
teresowanej prezentowaną tutaj te−
matyką może brakować trochę
atrakcji przyciągających uwagę, np.
pokazów walk, ognisk indiańskich,
koncertów grup muzycznych, itd.
Duże brawa dla wystawiających za
wspaniałą interakcję ze zwiedzają−
cymi, rozległą wiedzę i chęć dzie−
lenia się nią!
� Ewa Pacek  Ewa Pacek  Ewa Pacek  Ewa Pacek  Ewa Pacek z Pobiedzisk: −
Jestem tu już drugi raz w tym ro−
ku i zawsze jest tłok, chyba festyn
trwa za krótko, aby wszyscy mog−
li go ze spokojem obejrzeć. To co
się tu prezentuje, nie do końca jest
zbieżne z Biskupinem, obawiam
się, że dzieciom trudno będzie od−
dzielić i zrozumieć, iż to co tu jest
prezentowane, to nie tradycje i ku−
ltura z czasów  osady biskupińs−
kiej.
� Zwiedzająca mamaZwiedzająca mamaZwiedzająca mamaZwiedzająca mamaZwiedzająca mama z dzieckiem:
− To impreza dla dzieci, młodzieży
a nawet dla dorosłych. To lekcja
nie tylko historii, ale też przyro−
dy. Ciekawie opowiedziano nam o
dymarkach, syn zrobił sobie zdję−
cie w zbroi i długo będzie się tym
cieszył.
� Beata KasprzykBeata KasprzykBeata KasprzykBeata KasprzykBeata Kasprzyk: − Przyjemna
impreza, kolorowa, dużo ludzi,
więc trzeba bardzo uważać na swo−
ją grupę i organizację. Szkoda, że
tańce indiańskie odbywają się na
tle chat biskupińskich, obawiam
się, że dzieci zapamiętają, że India−
nie tu mieszkali.
� NauczycielNauczycielNauczycielNauczycielNauczyciel: − Festyn w Bisku−
pinie − tłumy, tłumy, tłumy, kurz,
kurz i kurz... Z pewnością impreza
jest dużo ciekawsza dla dzieci niż
dla dorosłych.
� Radosław GralkaRadosław GralkaRadosław GralkaRadosław GralkaRadosław Gralka z Bydgosz−
czy: − Przyjechaliśmy na Festyn,
żeby dzieci mogły porozmawiać z
Indianami po angielsku. Powinno
być takie miejsce, gdzie będą mog−
ły same podejść i zadać im pyta−
nia. Poza tym to jest dobra pogo−
da, dużo punktów gastronomicz−
nych, dobrze się bawimy.
� Edyta SkorupaEdyta SkorupaEdyta SkorupaEdyta SkorupaEdyta Skorupa z Sochaczewa: −
Tegoroczny festyn jest bardzo cie−
kawy, co roku przywoże tu dzieci z
mojej klasy, żeby zrobić im poglą−
dową lekcje historii. To jedyna oka−
zja, żeby spróbowały podpłomyków,
polepiły sobie w glinie i zobaczyły
jak się wyrabia wiele przedmiotów.
Wtedy łatwiej jest mi opowiadać
im o życiu w dawnych czasach.

W 1996 roku gród zwie−
dziło 47 tysięcy, natomiast
rok później liczba turystów
przekroczyła niebagatelną
liczbę 70 tysięcy. Rekord zo−
stał pobity w 1999 roku, gdy
Biskupin odwiedziło ok. 80
tysięcy osób. W 2000 roku
gród biskupiński stał się ce−
lem wypraw dla ponad 62 tysię−
cy amatorów historii. Kolejny
festyn, na którym prezentowa−
ny był dorobek starożytnego
Egiptu, odwiedziło również
ok. 60 tysięcy. W zeszłym
roku, kiedy to główną atrak−
cją była scenografia do filmu
“Stara Baśń” przyjechało po−
nad 68 tysięcy zwiedzają−
cych. Sumując dane z wszyst−
kich lat otrzymujemy zawro−

tną liczbę 495 tysięcy gości.
W tym roku do soboty

festyn odwiedziło 69 115 osób.
Pierwszego dnia gród bisku−
piński gościł ok. 6200 turys−
tów, jednak już następnego dnia
padł rekord tegorocznej impre−
zy − 14 tysięcy osób. Liczby
dotyczące kolejnych dni
przedstawiają się następująco:
poniedziałek − 7420, wtorek −
9963, środa − 10 630, czwar−
tek − 11 884, piątek − 9018.

Co sprawia, że co roku
Biskupin gości takie masy
odwiedzających? Na pewno
jest to zasługa niepowtarzal−
nej atmosfery, jaka panuje pod−
czas festynu, na którą składa−
ją się praca wykonawców, a
także liczne atrakcje przygo−

� Na stoisku “rzut włócznią”
chwilami ustawiają się długie
kolejki. Wczoraj zniecierpli−
wiony chłopiec postanowił ku−
pić sobie w niej miejsce: −
Wpuść mnie za dwa zeta −
powiedział do kolegi.     (bt)
� Spragnione konie. Pod−
czas gdy jeden ze zwiedzają−
cych głaskał konia w zagro−
dzie, drugi koń niepostrzeże−
nie wyciągnął mu z plecaka
butelkę z napojem. Na szczę−
ście, dla chłopca, koń nie był
wystarczająco sprytny, by ją
sobie otworzyć.               (bt)

towane przez organizatorów.
Mamy nadzieję, że w tym
roku uda się pobić dotych−
czasowy rekord.
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