Cenieni w Europie

Polscy Wikingowie
Wikingami, ich kultur¹, mitami i ¿yciem codziennym fascynuje siê coraz wiêcej osób. Na ca³ym
wiecie, choæ przede wszystkim w Europie, powstaj¹ bractwa i grupy zrzeszaj¹ce odtwórców kultury
materialnej i duchowej Wikingów. Aby dowiedzieæ siê, jak wygl¹da ruch wikiñski w naszym kraju,
poprosilimy o rozmowê Igora Górewicza z Dru¿yny Grodu Trzyg³owa.
Rafa³ Tr¹bski: Jak wiele
jest grup wojów odtwarzaj¹cych dru¿yny Wikingów
w Polsce?
Igor Górewicz: Nale¿y
zacz¹æ od tego, ¿e nie mo¿emy przeprowadzaæ cis³ego
podzia³u na dru¿yny wikiñskie i niewikiñskie. W Polsce dzia³aj¹ bractwa s³owiañsko-wikiñskie, które odtwarzaj¹ najczêciej Wikingów
i S³owian. W dodatku nie
da siê dok³adnie okreliæ,
ile jest takich grup w Polsce.
- Dlaczego?
- Poniewa¿ obok oko³o
siedemdziesiêciu profesjonalnych i dzia³aj¹cych od
dawna grup, funkcjonuje
wiele ma³ych i niedowiadczonych stowarzyszeñ. Mówmy jednak o tej pierwszej
grupie.
- Jakie wiêc bractwa
mo¿emy wzi¹æ pod uwagê
mówi¹c o polskich Wikingach?
- Polski ruch wikiñski
skupia siê wokó³ kilku,
mo¿e kilkunastu najwiêkszych bractw. Parê lat temu cztery grupy z Polski,
czyli Nordelag z Trójmiasta, Kruki z Inowroc³awia,
poznañska Wataha Wilcze
K³y i my, czyli Dru¿yna
Grodu Trzyg³owa, wst¹pi³y do europejskiego zrzeszenia Jomsborgelag. To
powa¿na organizacja, do
której nale¿¹ elitarne grupy z Anglii, Szwecji czy
Niemiec. Obecnie do
Jomsborgelag nie nale¿¹
Kruki i Wilcze K³y, zostalimy my i Nordelag.
- A poza cz³onkami
Jomsborgelag? Istniej¹ inne zrzeszenia?
- Nie, nie ma w Polsce
jakiego zrzeszenia Wikin-

gów. Istotn¹ grupê stanowi¹
bractwa z Wolina, jak Jomsborg Wolin-Wineta, czy grupa Dziedzictwo Wolina.
Prócz nich mamy w kraju
wiele innych bractw, choæby Wikings Hird. Wiele
jednak grup odtwarza realia
S³owian - Jantar czy Krak z
Krakowa.
- Jak wielu ludzi mo¿na
zatem w Polsce zaliczyæ
do grona polskich Wikingów?
- Mylê, ¿e jeli chodzi
o te du¿e, jak powiedzia³em
dowiadczone bractwa, nale¿y do nich oko³o - podkrelam, ¿e to tylko moja statystyka - trzystu ludzi. Ale
bior¹c pod uwagê wszystkie
inne grupy, to mo¿e i nawet
tysi¹c osób.
- To dosyæ, du¿o, ale
jak to siê przedstawia na
tle ruchu wikiñskiego na
przyk³ad w Skandynawii?
- Wbrew pozorom Polacy stanowi¹ liczn¹ grupê. Przede wszystkim jestemy dobrze znani w Europie. My, mówiê tu o
Dru¿ynie Grodu Trzyg³ów, bardzo wiele podró¿ujemy. Prowadzimy w³aciwie wikingi wzorem
tych historycznych. P³ywamy do Szwecji i tam
bierzemy udzia³ w wielu
imprezach. Polacy s¹ znani w Europie z profesjonalizmu i umiejêtnoci bitewnych. Tak samo Rosjanie,
ale oni budz¹ na zachodzie lêk, bo bij¹ siê zbyt
ostro. Polacy s¹ cenieni w
Europie. Mamy dobr¹ reputacjê. To lata praktyki i
dowiadczenie.
- A czy istniej¹ jakie
grupy Wikingów z egzotycznych, niezwyk³ych krajów?

- Polska na pewno egzotyczna nie jest, ale np. w
Jomsborgelag jest grupa z
W³och a nawet bractwo z

Teksasu, to potomkowie dawnych Skandynawów. Prezentuj¹ siê na dobrym poziomie.
Wiem, ¿e istnieje nawet grupa

Wikingów, a w³aciwie Waregów z Australii.
z Igorem Górewiczem
rozmawia³ Rafa³ Tr¹bski

Uczestniczy³em w bitwie

S³owianie - Wikingowie
Wczoraj po po³udniu mia³em okazjê spojrzeæ na bitwê
wojów z zupe³nie innej ni¿
zwykle perspektywy. Miast
zasi¹æ na trybunach i robiæ
zdjêcia, znalaz³em siê na polu
i stan¹³em pomiêdzy innymi

wojami, naprzeciw wrogiej
dru¿yny. Choæ by³o parno a
kurz wzniecany krokami ciê¿kozbrojnych wojowników
k³u³ w oczy, dzielnie ruszy³em do boju, aby wraz z
Dru¿yn¹ Grodu Trzyg³ów po-

Na zgubê

Z³oty napój
W czasie wielu bitew najwiêkszym mêstwem wród wojowników wikiñskich odznaczali siê berserkerzy. By³y to
oddzia³y sk³adaj¹ce siê g³ównie z osób wykluczonych ze
spo³eczeñstwa, na przyk³ad przestêpców wygnanych z powodu
zabójstwa. W czasie wojen licznie prowadzonych przez skandynawskich w³adców miejscowy król chêtnie werbowa³ banitów w szeregi swojego wojska. Przed bitw¹ ka¿dy
z nich pi³ specjalny wywar,
który warzono z lenych zió³ i
halucynogennych grzybów.
Z³oty napój, o którym mowa,

mia³ silne w³aciwoci odurzaj¹ce. Berserkerzy po spo¿yciu
takiego wywaru nie odczuwali
bólu, przez co szli do boju bez
uzbrojenia i ze s³awn¹ pian¹ na
ustach. Na skutek dzia³ania
napoju walczyli do upad³ego,
a¿ do ostatniej kropli krwi.
Niewielu z nich do¿ywa³o koñca bitwy, a pozosta³ych król
przewa¿nie pozbawia³ ¿ycia. W
czasie festynu nasi wojowie
racz¹ siê innym z³otym napojem, na szczêcie jego skutki
uboczne s¹ zdecydowanie mniejsze.
SARA
MATUSZEWSKA

W Biskupinie

 w i a t ow e D n i Tu r y s t y k i
Po raz kolejny obchody
wiatowych Dni Turystyki
odby³y siê w Biskupinie podczas XI Festynu Archeologicznego. W czasie oficjalnych uroczystoci wicemarsza³ek Jan Szopiñski podziêkowa³ wszystkim za zaanga-

¿owanie w rozwój turystyki
w województwie kujawskopomorskim, a nastêpnie wrêczy³ odznaki, statuetki, listy
gratulacyjne i nagrody rzeczowe najaktywniejszym.
Odznak¹ Za zas³ugi dla turystyki wyró¿niony zosta³

biæ obroñców biskupiñskiej
osady i zdobyæ z³oto, dziewki i niewolników. Pró¿no
jednak marzy³em o ³upach i
chwale. Byæ mo¿e to zdrada
s³owiañskiej krwi zemci³a
siê na mnie, a mo¿e zwyk³y
niedostatek wyszkolenia i
brak dowiadczenia w bitwach sprawi³, ¿e rych³o poleg³em. W ferworze walki,
gdy adrenalina uderzy³a mi
do g³owy, ciê¿ko dysz¹c, i
siek¹c wokó³ toporem, da³em siê zajæ wrogom. Orê¿
mój, a by³ to d³ugi topór,
zahaczy³ siê o brzegi tarczy
wroga i nie mog³em siê wyrwaæ. Moi kompani wycofali
siê, a ja bezbronny pozosta³em otoczony przez nieprzyjació³ i poleg³em pobity przez
przewa¿aj¹cych liczebnie
wrogów. Tak skoñczy³a siê
moja parszywa dola Wikinga. Cieszy mnie tylko fakt,
¿e poleg³em z broni¹ w rêku,
jak godny wojownik i z pewnoci¹ moja dusza odesz³a
do Walhalli.
RAFA£ TR¥BSKI

Zbigniew Prywer ze ¯nina. Listami gratulacyjnymi wyró¿niono Justynê Marciniak z Hufca Pa³uki w
¯ninie i Teresê Bachtê, komendantkê Hufca ZHP
Nak³o, a nagrodami rzeczowymi Kazimierza Szulca i Wies³awa Zaj¹czkowskiego z Biskupina.
JACEK
MIELCARZEWICZ

