Wielkie odkrycia i wynalazki
Nowi organizatorzy
Próżno by szukać po świecie miejsc takich, jak
to, gdzie dzisiaj się gromadzimy. Upodobali je
sobie nasi przodkowie i obrali je dla pomieszka−
nia. Tu się trudzili, świętowa−
li, grzebali swych zmarłych.
Ziemia, dla nich łaskawa, i nas
szczodrze obdarzyła. Uchowa−
ła bowiem szczątki tych co
przed lat tysiącami żywot swój
tu wiedli, tudzież ich rzeczy
użytku powszedniego, domost−
wa, dobra rozmaite, skarby
przeróżne. Wydobyte na świat−
ło, są od mądrych ludzi ważo−
ne, badane i dla wiedzy po−
wszechnej na dalszy wiek poda−
wane. Przez to czas miniony objawia się naszym
oczom, tak iż się zdaje jakoby dawne przodki
pomykali między nami.
Jako, że nic nie trwa niezmienione, takoż i to
miejsce szacowne, poprzez rozdzielenie Państwo−
wego Muzeum Archeologicznego w mieście stołe−
cznym Warszawie, pomiędzy przybytkami prześwie−
tnego województwa kujawsko−pomorskiego się znaj−
dzie i nową nazwę przybierze. Odtąd Muzeum
Archeologicznym w Biskupinie zwać się będzie.

Odsłonięto
popiersie
Największym odkryciem w Biskupinie było
odkrycie Biskupina, którego dokonał Walenty
Szwajcer wiosną 1933 roku. Podczas otwarcia
szóstego festynu archeologicznego odbyło się
uroczyste odsłonięcie popiersia odkrywcy bis−
kupińskiej osady Walentego Szwajcera, zaprojek−
towane i wykonane w brązie przez Zbigniewa
Dolskiego. Wizerunek odkrywcy stanął w holu
pawilonu wystawowego, obok stojących już wi−
zerunków badaczy grodu: prof. Józefa Kostrzew−
skiego i prof.
Zdzisława Ra−
jewskiego.
Niekonwen−
cjalnego odsło−
nięcia: zdjęcia
czapki, kurtki
i fajki, doko−
nali przedsta−
wiciele trzech
szczebli samo−
rządu: Jan Szo−
piński, Zbig−
niew Jaszczuk
i Zdzisław Ku−
czma.

Muzeum z wolą i Uchwałą Sejmiku Wojewódz−
twa Kujawsko−Pomorskiego, nowe Statuta przyj−
mie. Nadając je wyrażamy życzenie, iżby jako
wprzódy wszelką pieczę nad dob−
rami kultury sprawowało, takoż
i myślą uczonych w tajemnice
czasu przeszłego się wgłębiając
nas wszech oświecało. My zaś
nijakiego wsparcia nie odmówi−
my, we wszystkich sprawach dopo−
możemy, a i groszem sypniemy.
Niech nam wszem się darzy!
JAN SZOPIŃSKI

Szósty festyn archeologi−
czny był pierwszym, którego
organizatorami byli: Muzeum
Archeologiczne w Biskupinie
i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszaw−
skiego.

Bal

Archeologów

Tradycją każdego festynu jest Bal
Archeologów, który odbywa się zawsze
w przedostatni dzień festynu. Podczas
balu kończącego szósty festyn archeolo−
giczny bawiło się sto sześćdziesiąt osób,
które w czasie jego trwania zostały
uraczone koncertem zespołu "Klub świę−
tego Ludwika" z Poznania. Muzycy
Jacek Kowalski i Tomasz Dobrzański ze
swojego bogatego repertuaru pieśni wy−
konali kilka, w czasie których słuchają−
cy śpiewali razem z wykonawcami. Po nastrojo−
wej muzyce i krótkich mowach wodzów, nastąpi−
ły tańce, śpie−
wy i wspólna
zabawa. Rów−
nież podczas
tego balu do−
szło do ubra−
nia (a przed−
tem do roze−
brania) przed−
s t awi c i e l i
władz samo−
rządowych
starosty Zbig−
niewa Jaszczu−
ka i wójta
Zdzisława Ku−
czmy oraz wo−
dzów Aleksan−
dra Bursche i
Wiesława Zają−
czkowskiego
w festynowe
koszulki.
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