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Najpierw zniecierpliwio−
na publiczność (widowisko
opóźniło się) usłyszała pły−
nącą z głośników muzykę, po
czym na dworze Popiela poja−
wili się aktorzy. Ubrani byli
w czerwone sukna, które za−
powiadały krwawy koniec
władcy. W pierwszej scenie
spiskująca Brunhilda (Eweli−
na Mielnik) przekonująco
odegrała scenę mordu doko−
nanego na kmieciach.

Kiedy widowisko zaczęło
być coraz bardziej interesują−
ce, z głośników umieszczo−

nych na terenie rezerwatu za−
częły dobiegać jakieś ogło−
szenia, które niestety nałoży−
ły się na słowa wypowiadane
przez aktorkę.

Później akcja przeniosła
się do chramu. Niestety nie
wiem, czego dotyczyła roz−
mowa prowadzona przez stra−
żniczki ogniska i Dziwę gra−
ną przez Annę Pietraszko,
gdyż po raz drugi zawiodło
nagłośnienie i z głośników
wydobywały się tylko trudne
do zidentyfikowania dźwięki.

Aktorki dalej odgrywały
swoje role, co w tych warun−
kach uważam, że jest godne
podziwu. Akcja dalej płynęła
wartko.

Widowisko wzbogacone
zostało o efekty specjalne,
które robiły na publiczności
duże wrażenie. Sama scena
odjazdu Popiela (Paweł De−
reziński) z chramu była do−
słownie i w przenośni pioru−
nująca, choć publiczność na−
rzekała na ścisk i brak wido−
czności, a równocześnie cały
czas przychodziły i odcho−
dziły kolejne wycieczki zwie−
dzające dwór Popiela.
Aktorzy nie mieli lekko.

Wszyscy ożywili się w
czasie trwania sceny walki.

Wyglądało to tak jakby wo−
jowie rzeczywiście walczyli
na śmierć i życie. Ponieważ
widowisko, którego scena−
riusz napisał sam Robert
Kaanan, wiernie odtworzyło
dzieje Popiela, jego historia
nie mogła się skończyć ina−
czej jak śmiercią kniazia.

Ze względu na braki w
nagłośnieniu widowisko tru−
dno zaliczyć do udanych, z
tego samego też powodu nie
sposób ocenić jego wartości
artystycznej.

Na koniec reżyser zażarto−
wał: “A komu się podobało
niech sypnie groszem...” Ile
uzbierał, nie sprawdzałam.
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bardzo zapracowana. Oprócz
tego, że pracują w muzeum,
często wyjeżdżają na im−
prezy podobne do biskupiń−
skiej. Dwa razy w roku ucze−
stniczą w festynach rycers−
kich na Białorusi. Co roku
odwiedzają również Litwę,
gdzie w Kernavie odbywa
się Festyn Archeologiczny.

Ponadto co roku  w okre−
sie letnim organizują w swo−
im rodzinnym mieście festyn,
na który przyjeżdżają głównie
wykonawcy z Białorusi, ale
można tam też spotkać uczest−
ników festynów w Biskupi−
nie, pochodzących z innych
zakątków Europy.

Walierka Zinkiewicz i je−
go rodzina bardzo lubią przy−
jeżdżać do Biskupina. Jest to
jeden z największych festynów
w tej części naszego kontynen−
tu, na którym można spotkać
się ze starymi znajomymi oraz
zawrzeć nowe znajomości.
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Walierka jest szefem całej
grupy Białorusinów, którzy
pojawili się na tegorocznym
Festynie Archeologicznym.
Na co dzień pracuje jako me−
todyk garncarstwa w Muzeum
Kultury Tradycyjnej w
miejscowosci Brasław. Swoje
gliniane garnki i inne naczy−
nia wykonuje metodą, którą
posługiwano się wieki temu.
Dodatkowym zajęciem Wa−
lierki jest naprawa tych na−
czyń, które uległy pęknięciu.
Walierka cieszy się, że nowe
technologie nie zniszczyły
starych, a to dlatego, że na−
praw dokonuje przy pomocy
kory brzozowej i żywicy, co
jest zgodne z technologiami
z X wieku.

Żona Walierki, Eleonora
na co dzień jest dyrektorem
Muzeum Kultury Tradycyj−
nej w miejscowości Brasław.
Na festynie w Biskupinie zaj−
muje się wyplataniem koszy
i naczyń  z kory sosnowej.
Dodatkowo dla wygłodnia−
łych zwiedzających piecze nad
ogniskiem placki, w czym

dzielnie pomaga jej córka Ha−
nka, uczennica 10 klasy.

Jak mówi Walierka, córka
jest tłumaczem w osadzie kry−
wickiej, choć do końca w to nie
wierzę, ponieważ ze wszystki−
mi mogłem prawie bez proble−
mu dogadać się po polsku.

Rodzina Zinkiewiczów jest
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Jeżeli z daleka słychać
dźwięki celtyckiej muzyki,
a przed estradą tłoczy się
spora grupa zwiedzających,

może to oznaczać  tylko
jedno − właśnie rozpoczął
się występ zespołu "Comh−
lan". Zespół pochodzi z Kra−
kowa, powstał w 1993 ro−
ku. Grupa liczy dwudziestu
tancerzy. Niewiele jest ta−
kich osób, które spokojnie
stoją w miejscu, patrząc jak
tancerze, ubrani w tradycyj−
ne stroje podskakują w
rytm muzyki. Występy ze−
społu możemy oglądać dwu−
krotnie w ciągu dnia. Rano
"Comhlan" wykonuje tań−
ce szkockie: góralskie (hi−
ghland), dworskie oraz cei−
lidh. Jednym z nich jest
argyll broadswords − wy−
konywany przez 4 osoby,
nad mieczami ułożonymi w
ksztat krzyża.

Po południu o godzinie
1530 z estrady na nowo roz−
brzmiewają skoczne dzwię−
ki. Tym razem artyści pre−
zentują tańce irlandzkie.

Wzrok widzów przykuwa−
ją tancerki ubrane w zielone
suknie z wyhaftowanymi
celtyckimi wzorami oraz
tancerze przyodziani w zie−
lone kilty. Jak tylko za−
brzmiały pierwsze dźwięki
muzyki nogi same ruszyły
w tany. Tancerze tańczą w
rytmach: jig’a (z wieloma
wyskokami), reel’a (np.:
Glencar reel) oraz hornpi−
pe’a.

Wszyscy, których zacie−
kawi występ grupy, mają sza−
nsę spróbować swych sił,
gdyż tuż po zakończeniu
występów o godzinie 1530,

odbywają się warsztaty ta−
neczne. Wtedy każdy może
się przekonać, ile wysiłku
trzeba włożyć, aby wyko−
nać poszczególne figury ta−
neczne.

Dziś o godzinie 1230

w Grodzie Popiela wystąpi
zespół "Kecskés" (Kecz−
kesz), który przyjechał do
Biskupina z miasta Święte−
go Andrzeja. Zespół po−
wstał 30 lat temu. W jego
skład wchodzi 10 osób, na
festyn przyjechała jednak−
że tylko szóstka wykonaw−
ców. Wysokie głosy ko−
biece i niskie głosy męskie
w akompaniamencie daw−
nych instrumentów robią
na słuchaczach niesamowi−
te wrażenie.

Członkowie grupy "Ke−
cskés" grają na instrumen−
tach pochodzących z róż−
nych stron świata m.in. na:
rogu, celtyckiej harfie, na
instrumencie  strunowym,
tzw. koboz, kitrarze. Ze−
spół wykonuje muzykę śre−
dniowieczną, ale także staro−
grecką, usłyszeć można rów−
nież utwory wykonywane po
łacinie. W Biskupinie sły−
szymy go pierwszy raz.

W tym samym czasie,
czyli  o godzinie 1230, moż−
na na estradzie zobaczyć wy−
stęp litewskiego zespołu
“Kulgrinda”. Zespół wy−
konuje tradycyjne pieśni lu−
dowe przy akompaniamen−
cie bębna i istrumentu stru−
nowego zwanego kankles.
“Kulgrinda” istnieje już 10
lat, w jego skład wchodzi
25 osób. Do Biskupina
przyjechało jednak tylko 6
osób − najmłodsza wykona−
wczyni ma 10 lat. Wykony−
wane przez zespół pieśni −
sutaitenes (nazwa ta oznacza
harmonię, ład) powstały
ponad 500 lat temu, śpiewa−
ne są na głosy. Występ trud−
no jednak do udanych zali−

czyć. Widać było, że więk−
szość osób zasiadających na
widowni znalazła się tam
przez przypadek i naprawdę
niewiele z nich było zainte−
resowanych tym, co działo
się na estradzie. Zespół za−
prezentował tylko taniec.
Niemniej wszyscy zainte−
resowani brzmieniem tra−
dycyjnych, folklorystycz−
nych pieśni wykonywanych
na głosy na pewno będą
usatysfakcjonowani.
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Brzmi to naprawdę wspa−
niale. Zespół występuje dwu−
krotnie w ciągu dnia, więc
wszyscy, którzy nie zdążą na
godzinę 1300, mają jeszcze sza−
nsę zobaczyć grupę “Fide−
lius” o godzinie 1600.
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 Kolejnym wykonawcą
był zespół “Fidelius” , gra−
jący muzykę średniowiecz−
ną z regionu Francji i Nie−
miec. Zespół na biskupińs−
kim festynie pojawił się po
raz drugi. Od razu można
zauważyć, że skoczne utwo−
ry, choć skomponowane
między IX−XI wiekiem,
ożywiają zaspaną pub−
liczność. Na scenie rów−
nież panuje radosna atmos−
fera − Diego Scholz Diego Scholz Diego Scholz Diego Scholz Diego Scholz gawę−
dzi z osobami zebranymi
przed estradą zachęcając ich
do tańca i do włączenia się
w wykonywanie utworów.
Dowiedziałam się, że nazwa
“Fidelius” pochodzi od zbi−
tki dwóch słów − dawnej
nazwy skrzypiec oraz wy−
razu określającego osobę
jako wesołą i radosną.
Ostre dźwięki wydobowa−
jące się z fletu przy akom−
paniamencie gitary i bębna
przyciągają wiele przecho−
dzących przypadkiem osób.

� Dziś o 13.20 Sławomir Wiatr,
pełnomocnik rządu do spraw
integracji europejskiej, wsiądzie
w Żninie w kolejkę wąskotową
i po zwiedzeniu Muzeum Kolei
Wąskotorowej w Wenecji pojawi
się po południu na półwyspie, by
obejrzeć Festyn Archeologiczny.
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