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Słoneczny fSłoneczny fSłoneczny fSłoneczny fSłoneczny festynestynestynestynestyn
nów wspomina Pan z najwięk−
szym sentymentem? Proszę też
powiedzieć, czym innym − oprócz
bycia wodzem − zajmuje się
Pan w codziennym życiu?

− Oczywiście z najwięk−
szym sentymentem wspomi−
nam pierwszy festyn. Nikt 9
lat temu nie wierzył bowiem,
że ta idea wypali. Pamiętam, że
w momencie, kiedy powstał
pomysł stworzenia cyklicznej
imprezy w Biskupinie, dyrek−
tor Państwowego Muzeum w
Warszawie był nastawiony scep−
tycznie. Myślał, że będziemy
musieli dużo dopłacać. Tym−
czasem festyn zarabia na siebie.
Zyski nie są jednak takie
ogromne, jak niektórzy sądzą,
ponieważ ciągle rosną koszty.
Obecnie pracuje tu ponad 400
osób. Co do mnie − jestem
archeologiem, numizmaty−
kiem, konkretnie zajmuję się
wpływami świata antycznego
na barbarzyńską Europę.

− Kiedy po raz pierwszy był
Pan w Biskupinie? Jakie wraże−
nie wywarła wtedy osada?

− Pierwszy raz w Biskupinie
byłem wiele lat temu. Tylu lat
nie ma większość osób pracują−
cych w Gazecie Biskupińskiej,
no może poza waszym szefem.
Wtedy niezwykłe wrażenie wy−

warła na mnie roz−
mowa z Walentym
Szwajcerem. Zasnę−
liśmy razem. On w
swoim, ja w swoim
fotelu, a w tle roz−
brzmiewał głos radia
Wolna Europa. Za
młody byłem wtedy
jeszcze na to, abyś−
my pili wspólnie mo−
cniejsze trunki (przy−
najmniej ja tego nie
robiłem).

− Czy Pamięta− Czy Pamięta− Czy Pamięta− Czy Pamięta− Czy Pamięta
Pan, albo inaczej,Pan, albo inaczej,Pan, albo inaczej,Pan, albo inaczej,Pan, albo inaczej,
czy może nam po−czy może nam po−czy może nam po−czy może nam po−czy może nam po−
wiedzieć o czym wte−wiedzieć o czym wte−wiedzieć o czym wte−wiedzieć o czym wte−wiedzieć o czym wte−
dy rozmawialiście?dy rozmawialiście?dy rozmawialiście?dy rozmawialiście?dy rozmawialiście?

− Z Walentym
Szwajcerem temat
był zawsze ten sam −
o Biskupinie, życiu i
kobietach.

 − Co mówił od− − Co mówił od− − Co mówił od− − Co mówił od− − Co mówił od−
krywca o osadzie?krywca o osadzie?krywca o osadzie?krywca o osadzie?krywca o osadzie?

− Trudno powtó−
rzyć, tyle wątków.
Myślałem, że spyta
Pani o kobiety.

WWWWWierna Rzeka: − Tierna Rzeka: − Tierna Rzeka: − Tierna Rzeka: − Tierna Rzeka: − Tegoro−egoro−egoro−egoro−egoro−
czny Festyn Indian Summerczny Festyn Indian Summerczny Festyn Indian Summerczny Festyn Indian Summerczny Festyn Indian Summer
bije wszelkie rekordy frek−bije wszelkie rekordy frek−bije wszelkie rekordy frek−bije wszelkie rekordy frek−bije wszelkie rekordy frek−
wencji. Wodzu, co zdecydo−wencji. Wodzu, co zdecydo−wencji. Wodzu, co zdecydo−wencji. Wodzu, co zdecydo−wencji. Wodzu, co zdecydo−
wało o takim powodzeniu?wało o takim powodzeniu?wało o takim powodzeniu?wało o takim powodzeniu?wało o takim powodzeniu?

Aleksander BurscheAleksander BurscheAleksander BurscheAleksander BurscheAleksander Bursche:
− Przede wszystkim trafiony
okazał się temat, który − mó−
wiąc nieskromnie − sam wymy−
śliłem. Pamiętam, że gdy po
raz pierwszy powiedziałem gło−
śno o tym pomyśle, drugi wódz,
Wiesław Zajączkowski spojrzał
na mnie dziwnie i powiedział:
“Co ci Alku...”.

− Rozumiem, że wódz tę− Rozumiem, że wódz tę− Rozumiem, że wódz tę− Rozumiem, że wódz tę− Rozumiem, że wódz tę
ideę przyjął początkowo zideę przyjął początkowo zideę przyjął początkowo zideę przyjął początkowo zideę przyjął początkowo z
pewnym sceptycyzmem.pewnym sceptycyzmem.pewnym sceptycyzmem.pewnym sceptycyzmem.pewnym sceptycyzmem.

− Tak. Do zwiedzających
przemawia kultura Indian, zainte−
resowanie wzbudzają ich stroje
oraz górujące nad innymi chata−
mi tipi. To wszystko działa na
wyobraźnię nie tylko dzieci i
młodzieży. Obecni tu Indianie
bardzo profesjonalnie prowadzą
prezentacje, kontynuując naszą
ideę edukacji przez zabawę.

Ważna jest też kwestia rek−
lamy. Doszliśmy bowiem do
porozumienia z twórcami filmu
na kanwie "Starej Baśni", dzięki
czemu wzajemnie promujemy i
festyn, i film. Dzisiaj, tj. 27 IX
odbędzie się premiera "Starej
Baśni" w Żninie. Ważny jest też
fakt, że pod wzglę−
dem organizacyj−
nym, obecny tu zes−
pół jest coraz lep−
szy. Ludzie po pro−
stu sami wiedzą, co
robić. Dopisała nam
też pogoda, wyszło
słońce.

− Wracając na− Wracając na− Wracając na− Wracając na− Wracając na
ziemię, co zaliczyziemię, co zaliczyziemię, co zaliczyziemię, co zaliczyziemię, co zaliczy
Pan do najfajniej−Pan do najfajniej−Pan do najfajniej−Pan do najfajniej−Pan do najfajniej−
szych rzeczy naszych rzeczy naszych rzeczy naszych rzeczy naszych rzeczy na
festynie, a co dofestynie, a co dofestynie, a co dofestynie, a co dofestynie, a co do
porażek?porażek?porażek?porażek?porażek?

− Cieszę się, że
jest z nami zespół
Comhlan, który 10
listopada w Krako−
wie będzie obcho−
dził dziesiątą rocz−
nicę powstania.
Udało nam się też
zaprosić Indian,
czyli rdzennych
mieszkańców Sta−
nów Zjednoczo−
nych (przelot spon−
sorowała ambasada
Stanów Zjedno−
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iskierkiiskierkiiskierkiiskierkiiskierki
� Na statku Wielet chłopiec
uparł się, że będzie wiosło−
wać. Kiedy już się zmęczył
spytał kapitana:  − Czy teraz
jestem już Wiosłanem?   (bt)
� Grupka dzieci słucha do−
chodzące z oddali głosy in−
diańskiego bębna, nagle je−
den chłopiec potrząsa stoją−
cym obok:  − Wiem już skąd
się wzięło techno!!!           (bt)
� Czytający Gazetę Bisku−
pińską zastanawiają się, co
jest najdłuższe na festynie.
Jeden mówi: − Kolejki po bile−
ty. Drugi mówi: − Nie, pióro−
pusze Indian. A na to trzeci: −
Najdłuższe są artykuły o In−
dianach w "Gazecie Bisku−
pińskiej".                                  (bo)
� − Idzie dwóch facetów od
stoiska Leszka i jeden mówi:
Czy mi się wydaje, czy idzie
dwóch Indian?                  (bo)
� Przy stoisku ze smalcem
starszy pan tłumaczy młodemu
chłopcu: − To jest smalec staro−
słowiański. Wiesz, ile on ma
lat...?                                 (mg)
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Opin ieOp in ieOp in ieOp in ieOp in ie
zwiedzającychzwiedzającychzwiedzającychzwiedzającychzwiedzających
� Młody mężczyznaMłody mężczyznaMłody mężczyznaMłody mężczyznaMłody mężczyzna: Przyjecha−
łem specjalnie, żeby zobaczyć jak sta−
wia się tipi, ale pokaz się nie odbył.
Może Indian przestraszył mały
deszcz, dla mnie jednak nie jest to
usprawiedliwienie. Powinienem za−
żądać zwrotu za bilet.
� ZwiedzającyZwiedzającyZwiedzającyZwiedzającyZwiedzający: Przeraża mnie ilość
białej broni z jaką biegają tu dzie−
ci. Zakupiona broń nie zawsze wy−
gląda jak zabawki, mam na myśli
ostro zakończone strzały.
� ks. Przemysław Franek z Gnie−
zna: − Ciekawa impreza, to co zna−
my z książek możemy zobaczyć na
własne oczy, przede wszystkim fas−
cynujące są wrażenia wzrokowe.
Dobrze, że na tle naszej historii po−
kazywana jest historia innych kul−
tur i narodów. Minusem jest niewy−
starczająca ilość koszy na śmieci
w porównaniu z liczbą punktów
gastronomicznych.
� Młodzi indianiściMłodzi indianiściMłodzi indianiściMłodzi indianiściMłodzi indianiści: − Przyjecha−
liśmy przede wszystkim żeby zo−
baczyć starych znajomych. Cieszy
nas najbardziej, że spotykamy tu
ludzi tak samo zafascynowanych,
zbzikowanych jak my, choć inny−
mi kulturami i tradycjami.
� Antoni Banaszak Antoni Banaszak Antoni Banaszak Antoni Banaszak Antoni Banaszak z Torunia: −
My przyjechaliśmy specjalnie dla
Indian i bardzo nam się podobało.
Jesteśmy tylko trochę zawiedzeni,
że jedyne tipi, które można zwie−
dzać było puste w środku. Ale ge−
neralnie jest super! Dobry pomysł,
żeby porównać te dwie kultury.
� Andrzej Konopczyński Andrzej Konopczyński Andrzej Konopczyński Andrzej Konopczyński Andrzej Konopczyński z Po−
miechówka: − Jesteśmy tu po raz
trzeci, zawsze chętnie tu wracamy,
moim szkrabom podoba się, że
mogą sobie polepić w glinie i w
modelinie. To dla nich wielka fraj−
da. Poza tym są oczarowane koni−
kami i już mi zapowiedziały, że
mam im takiego kupić.
� Mikołaj Nowicki Mikołaj Nowicki Mikołaj Nowicki Mikołaj Nowicki Mikołaj Nowicki z Bydgo−
szczy: − Podoba mi się festyn, ale
widzę tu też troche chałtury, szcze−
gólnie przy wyrobie różnych
ozdób.
� Marianna Konieczna Marianna Konieczna Marianna Konieczna Marianna Konieczna Marianna Konieczna z Maksy−
milianowa: − Jesteśmy oczarowani
Indianami, ich występ zrobił na nas
niesamowite wrażenie. Te stroje,
taniec, muzyka − coś wspaniałego.
Dzieci bardzo się ucieszyły, że mo−
gły przymierzyć pradawny strój i
postrzelać z łuku. Świetna rozryw−
ka dla całej rodziny.
� Edward Michalski Edward Michalski Edward Michalski Edward Michalski Edward Michalski z Bydgosz−
czy: − Festyn bardzo, nam się podo−
ba. Musieliśmy się zwolić z pracy,
żeby tu przyjechać, bo za pierw−
szym razem w sobotę nie udało
nam sie wejść do środka. Szkoda,
że nie można kupić biletów wcześ−
niej − na przykład w jakichś biu−

rach turystycznych w Bydgoszczy.
opinie zebrałyopinie zebrałyopinie zebrałyopinie zebrałyopinie zebrały
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− Oczywiście też miałam− Oczywiście też miałam− Oczywiście też miałam− Oczywiście też miałam− Oczywiście też miałam
taki zamiar...taki zamiar...taki zamiar...taki zamiar...taki zamiar...

− Nie wiem jak sformuło−
wać myśl, którą przekazywał.
Mniej więcej chodziło o to, że
kobiety prawie zawsze są celem
naszego życia, z drugiej jednak
strony potrafią być też wielką
przeszkodą w osiągnięciu tego
celu .

− Rozumiem. Bardzo dzię−− Rozumiem. Bardzo dzię−− Rozumiem. Bardzo dzię−− Rozumiem. Bardzo dzię−− Rozumiem. Bardzo dzię−
kuję za rozmowę.kuję za rozmowę.kuję za rozmowę.kuję za rozmowę.kuję za rozmowę.

z wodzem ALEKSANDREMALEKSANDREMALEKSANDREMALEKSANDREMALEKSANDREM
BURSCHEBURSCHEBURSCHEBURSCHEBURSCHE rozmawiała

WIERNA RZEKAWIERNA RZEKAWIERNA RZEKAWIERNA RZEKAWIERNA RZEKA

czonych Ameryki Północnej).
Mamy też wspaniałych ludzi z
Białorusi, Litwy, Czech itp.
Profesjonalne pokazy odbywa−
ją się na kraalu.

Minusy? Nie do końca, ide−
alnie na czas odbywają się po−
kazy. Tutaj czas płynie bo−
wiem innym rytmem. Chcia−
łem też zaprosić więcej Ame−
rykanów. Nie udało się spro−
wadzić wystawy poświęconej
Indianom z Berlina. Za to dzię−
ki zbiorom Sat−Okh’i stwo−
rzyliśmy całkiem ciekawą eks−
pozycję.

− Jaki temat zdominuje− Jaki temat zdominuje− Jaki temat zdominuje− Jaki temat zdominuje− Jaki temat zdominuje
następny festyn?następny festyn?następny festyn?następny festyn?następny festyn?

− Festyn zostanie poświęco−
ny kulturze Celtów, rozwijają−
cej się od Wschodu po kraje
Europy Zachodniej, m.in. Irlan−
dię, Szkocję. Będzie to temat
równie spektakularny, a przy
tym bardziej archeologiczny.
W związku z faktem, iż impre−
za odbędzie się po raz dziesiąty,
prawdopodobnie uzyskamy wię−
kszą dotację, a to wiąże się z
jeszcze dłuższą listą atrakcji. Tu
zdradzę następną tajemnicę, na
drugi weekend przyszłorocz−
nego festynu planujemy, jako
gości zaprosić wszystkich do−
tychczasowych wykonawców.

− Który z minionych festy−




