O mitach
Jedn¹ z wa¿niejszych biskupiñskich animizacji jest
M³odoæ. W micie o orce
wciela siê ona w postaæ orki,
która ostatecznie zwyciê¿a
Staroæ, ukazan¹ pod postaci¹ starych byków z Popielewa.
Mit o Pras³owianach
wprowadza nas w atmosferê
umownoci. Czy to, co jest,
jest tym, co jest, czy
tym, czym siê nam
wydaje? Pamiêtajmy o
zaburzeniach, powstaj¹cych we wrotach
percepcji. O tym, ¿e
nazwanie zmienia rzecz
nazwan¹ i nic tak
naprawdê nie istnieje
samo w sobie, tylko o
tyle, o ile istnieje w nas.
Mit za³o¿ycielski
zwraca nasz¹ uwagê na
genius loci, jaki na
pó³wyspie istnieje genius loci, upostaciowany w Walentym
Szwajcerze. Nawet ci,
co go znali, a jest ich
przecie¿ wielu, wiedz¹,
¿e ju¿ za ¿ycia by³
postaci¹ mityczn¹. On
z kolei wiedzia³, ¿e o
legendê trzeba zadbaæ
Rysunek Micha³a Graczyka, uczestnika II Ogólnopolskiego Pleneru
za ¿ycia i wiedzê tê w
Satyrycznego w Biskupinie w lipcu
praktyce potrafi³ za2006 r. Wystawê poplenerow¹
stosowaæ.
mo¿na obejrzeæ w sali kinowej
Mit o Architekcie,
muzeum.
to tak naprawdê mit o
fot. Jacek Mielcarzewicz

Biskupiñska mitologia nie
zosta³a dot¹d skodyfikowana,
co wiêcej - nie zosta³a w pe³ni
jeszcze zapisana. Pierwsze
niemia³e próby czytalimy
w poprzednich numerach
Gazety Biskupiñskiej, jednak
gdzie¿ mit o piwie? Gdzie
mit o mamonie? O prasie
lokalnej? O Welecie? O
Filmowcach?
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KALENDARIUM BISKUPIÑSKIEGO
DANUTY PIOTROWSKIEJ

1965
J Wykopaliska i Muzeum
zwiedzi³o 65.130 osób, w
tym 1.217 goci zagranicznych.
1966
J Styczeñ - w czasie
pobytu w NRF prof. Z.
Rajewski wyg³asza szereg
wyk³adów na uniwersytetach i w muzeach, m.in.
w Kolonii, Bonn, Moguncji, Heidelbergu, z zakresu archeologii i muzeologii, a w tym dotycz¹ce problematyki osiedli

obronnych na przyk³adzie
Biskupina.
J 14 stycznia - Pañstwowe Muzeum Archeologiczne stwierdza, ¿e projekt wstêpny Rezerwatu
Archeologicznego w Biskupinie opracowany przez
PP PKZ w Warszawie projektant mgr in¿. arch.
J. Gontarczyk - opracowany zosta³ zgodnie z wytycznymi i ¿yczeniami
zleceniodawcy. Projekt
uwzglêdnia postulaty archeologiczne i we w³a-

Doskona³oci, mit o poganach - o B³êdzie. Obie
personifikacje obecne s¹
wród nas na co dzieñ. I tak
owo ¿ycie w Biskupinie p³ynie - miêdzy doskona³oci¹
a b³êdem.
Mit o balii to tak naprawdê historia, której powiêcony by³ ca³y jeden festyn
- historia o Mê¿czynie i
Kobiecie. O zrozumieniu i
niezrozumieniu, o patrzeniu,
widzeniu i niewidzeniu.
Pozosta³ nam na koniec
do omówienia mit o Wodzu.
To nie mit, to wiêta prawda
- powiedzia³ mi jeden z pracowników Muzeum. Podnios³em rêkê z wymownym
gestem, bo przecie¿ mity,
przedstawiaj¹c autentyczne
postawy i wybory - s¹ zawsze
prawdziwe.
DOMINIK KSIÊSKI

z rzymskiego menu

Kurczak
po numidyjsku
Dzi specja³ z kuchni rzymskiej
(stan. 42), przygotowywany dawniej dla wybrednych podniebieñ
patrycjuszy.
Do przygotowania tej potrawy potrzebny bêdzie kurczak, najlepiej bia³y, którego po starannym oprawieniu nale¿y ugotowaæ w miedzianym rondelku w bulionie z warzyw. Nastêpnie kurczaka trzeba wyj¹æ z garnka
i posypaæ czosnkiem oraz
pieprzem. W osobnym naczyniu nale¿y przygotowaæ
sos: utrzeæ pieprz, kmin rzymski, nasiona kolendry, rutê, daktyle i orzeszki piniowe. Wszystkie te niezbêdne
w kuchni przyprawy mo¿na
bez problemu kupiæ na Fo-

rum Romanum. Potem dodaæ odrobinê octu, miód,
sól, wlaæ wodê oraz oliwê z
oliwek, sk³adniki te dok³adnie wymieszaæ i postawiæ
na ogniu. Pod koniec gotowania sos trzeba zagêciæ
krochmalem lub m¹k¹. Aromatycznego kurczaka nale¿y polaæ sosem i posypaæ
pieprzem. Miêso najlepiej
spo¿ywaæ podobnie jak kiedy Rzymianie, czyli na sofie w pozycji pó³le¿¹cej podpieraj¹c siê lewym ³okciem.
Smacznego!
SARA MATUSZEWSKA

Jesieñ siê spóni³a na festyn
Festyn dobiega koñca.
Wojowie barbarzyñscy s¹
zmêczeni, rzymscy legionici chêtniej oddaj¹ siê spokojnemu ¿yciu obozowemu,
ni¿ drêczeniu Gotów i Celtów napaciami, rzemielnicy kryj¹ siê przed s³oñcem w
g³êbi chat i warsztatów. Przez
ca³y festyn pogoda nam sprzyja³a, co niew¹tpliwie jest

zas³ug¹ starañ odtwórców i
dzielnoci wojowników, co
z pewnopci¹ zauwa¿yli bogowie. Dzisiejszy dzieñ jest
ostatnim, w którym pogoda
mog³aby zrobiæ nam niespodziankê, jednak wbrew regu³om prawa Murphiego nie
dotycz¹ festynu i choæ
deszcz i chmury mog³yby
zjawiæ siê w Biskupinie, to

nie zjawi¹ siê. Wynika to po
prostu ze zwyk³ego determinizmu - ca³y tydzieñ piêknej pogody wymusza s³oneczny ostatni dzieñ. Niech
ten dzieñ bêdzie te¿ zwiastunem podobnie udanej pogody za rok, czego wam i
sobie ¿yczê!

ciwy sposób organizuje
uk³ad przestrzenny Rezerwatu.
J 1 kwietnia - Oddzia³
PTTK w ¯ninie przyjmuje
obowi¹zek odprowadzenia
na rzecz Skarbu Pañstwa konto PMA w Warszawie op³at za wstêp do Oddzia³u PMA w Biskupinie w
wysokoci okrelonej zarz¹dzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16
sierpnia 1952 r.
J PTTK oprócz wczeniejszych ustaleñ zobowi¹za³ siê do wp³acania
na dochody bud¿etu PMA

w Warszawie kwoty 10.000
z³, jako zrycza³towanej
nale¿noci za nie pobieranie przez PMA op³at za
wstêp od zwiedzaj¹cych
wykopaliska w Biskupinie.
J 27 maja - dyr. PMA Z.
Rajewski przes³a³ do Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Ministrze Kultury i Sztuki projekt wstêpny zadrzewienia
Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie.
J Koniec maja - wykopaliska i wystawê w Biskupinie zwiedzili: cz³onek Biu-

ra Politycznego Komitetu
Centralnego (KC), sekretarz Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej (PZPR)
- Zenon Kliszko (19081989), kierownik Wydzia³u Kultury KC PZPR Wincenty Krako (19161976), I sekretarz KW
PZPR - Marian Mikiewicz i sekretarz KW w
Bydgoszczy Józef Majchrzak, uczestnicz¹cy wczeniej w Zjedzie Pisarzy
Ziem Zachodnich i Pó³nocnych w Bydgoszczy. Oprowadza³ prof. dr Z. Rajewski.
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