Kobieta i mężczyzna
w przeszłości
Często w przeszłości nie istniał podział na
zajęcia typowo męskie i kobiece. W czasie trze−
ciego festynu archeologicznego trzeba było wie−
dzieć i umieć więcej niż współcześnie, aby
przeżyć. Dla wszystkich jedyną szkołą przetrwa−
nia były trudy codziennego życia. Trzecia edycja
festynu pokazała, że kobiety i dzieci często
zastępowały mężczyzn, kiedy ci opuszczali na
dłużej osadę. Kobiety stawały się wówczas rol−
nikami, myśliwymi lub rybakami, a nawet kowa−
lami czy też wojownikami. Dzieci zdobywały
pożywienie i opał. Mężczyźni na długich wypra−
wach musieli gotować i szyć. I w te role
przeistaczali się, w niepowtarzalnej atmosferze

Dzień brytyjski i leśnictwa
Druga sobota trzeciego festynu archeologicznego, odbyła
się jako dzień brytyjski i dzień leśnictwa. Tego dnia na
półwyspie biskupińskim przebywał pionier brytyjskiej archeo−
logii, prof. John Coles wraz z żoną oraz inni goście z Wielkiej
Brytanii, którzy przygotowali wiele atrakcji, między innymi na
stanowisku Jacqui Wood można było skosztować typowej
brytyjskiej strawy. Tego dnia również doszło do wkopania
Aktu Erekcyjnego pod Pawilon Edukacji Ekologicznej Lasów Państwowych. Wmurowania aktu
dokonali: dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu − Wojciech Wiciński,
Generalny Konserwator Zabytków − Andrzej Tomaszewski, Główny Archeolog Kraju − Zbigniew
Kobyliński, wicedyrektor PMA w Warszawie Wojciech Brzeziński, wójt gminy Gąsawa − Zdzisław
Kuczma oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki − Franciszek Jacek Fiutak i kierownik oddziału
PMA w Biskupinie Wiesław Zajączkowski.
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Podczas trzeciego festynu ar−
cheologicznego do godności trze−
ciego wodza został podniesiny Ja−
cek Andrzejowski, który był tak−
że Aniołem Stróżem “Gazety Bi−
skupińskiej”. Program bytności
“Kobiety i mężczyzny w przeszłoś−
ci”, jakim dla zwiedzających stał
się Biskupin, obejmował: “Miłe
złego początki” − dzień pierwszy,
“Kto z babą wojuje łacno pożału−
je” − dzień drugi, “Baba do cepów a
chłop do kądzieli” − dzień trzeci,
“Starożytne jadło i napitki” − dzień
czwarty, “Tradycyjne zajęcia” −
dzień piąty, “Łowiectwo i rybołów−
stwo” − dzień szósty, “Na dwoje
babka wróżyła” − dzień siódmy,
“The British Day in Biskupin”
“Dzień brytyjski” i “Dzień leśnic−
twa” − dzień ósmy, “Finis coronat
opus” − dzień dziewiąty.
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biskupińskich festynowych dni licznie przybyli z
całej Polski głównie młodzi ludzie ze szkół
podstawowych i średnich. Do grupy wykonaw−
ców i uczestników archeologicznego festynu
dołączyli nowi goście z zagranicy: prof. J. & B.
Coles (Exeter), E. Aveling (Bradford), Chr.
Chippindale (Antiqity, Cambridge), zespół ar−
cheologii doświadczalnej J. Wood (Greenbot−
tom, Anglia).

Nowa

wystawa

Po dwudziestu latach eksponowania stałej
wystawy w pawilonie wystawowym biskupiń−
skiego Muzeum została otwarta nowa wystawa.
Poprzednia powstała z inicjatywy prof. Zdzisła−
wa Rajewskiego. Otwarcie nowej wystawy było
najważniejszym i trwałym śladem trzeciej edycji
festynu archeologicznego. Wystawa na stałe nosi
tytuł “Świt historii nad Jeziorem Biskupiń−
skim”. Autorami wystawy są Anna Grossman,
Danuta Piotrowska i Wojciech Piotrowski.
Oprawa plastyczna to dzieło Jana Żabko−Potopo−
wicza. Ekspozycja została podzielona na trzy
części. Pierwsza związana jest z życiem ludzi
epoki kamienia, druga − z końcem epoki brązu i
dotyczy osady na półwyspie biskupińskim. Trze−
cia to czasy późniejsze, okres wpływów rzym−
skich i średniowiecze. Podczas uroczystego otwar−
cia wystawy, słowo wstępne wygłosił dyrektor
PMA w Warszawie Jan Jaskanis, a przecięcia
wstęgi dokonali: wójt gminy Gąsawa Zdzisław
Kuczma i prof. Instytutu Archeologii PAN z
Wrocławia Bogusław Gediga.

