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II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD WOJÓW SŁOWIAŃSKICH — GRZYBOWO 2001

W ostatni piątek i sobotę wakacji roku 2001 (24 -  25 sierpnia) gród w Grzybowie 
(niedaleko Wrześni) przeżywał prawdziwy najazd — tym razem turystów. Już 
w czwartek do grodu zjechały drużyny wojów — pasjonatów i miłośników kulty
wujących tradycję wczesnośredniowieczną. Najczęściej są to młodzi ludzie zafascyno
wani przeszłością, pragnący nie tylko zbierać informacje poszerzając swoją historyczną 
wiedzę, ale w oparciu o zdobyte wiadomości starają się odtwarzać zarówno dawne stro
je jak i przedmioty, a także rzemiosła i zwyczaje. Uczestnicy Zjazdu we wnętrzu grodu 
grzybowskiego rozbili namioty gdzie mieszkali przez cztery dni festynu.

Piątek i sobota to dni, kiedy gród z obozem wojów stał się miejscem odwiedzin tu
rystów. Każdy kto zawitał do grodu mógł zobaczyć fragment życia „wczesnośrednio
wiecznych wojów” — zapoznać się z ich strojami, uzbrojeniem, obejrzeć przygoto
wania do bitwy, a także uczestniczyć w różnego rodzaju grach i zabawach. Podczas 
pobytu na grodzie można było zobaczyć aktualnie trwające badania archeologiczne. 
Prowadzone przez mgra Mariusza Tuszyńskiego z ramienia Komisji Archeologicznej 
PTPN ujawniają niezwykłe dzieje grodu, poszerzając nasze wiadomości o tworzeniu 
państwa przez Mieszka I. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszyły się po
jedynki wojów, a w końcu bitwa — inscenizacja napadu na gród. Jednak to, co wyróż
niało grzybowskie spotkanie spośród innych festynów organizowanych na obiektach 
archeologicznych, to plenerowy spektakl „Wesele Słowiańskie”. Jego scenariusz przy
gotował Maciej Kuźniewski z Gniezna. Widowisko wyreżyserowane zostało przez nie
go, przy współpracy Mirosławy Bilińskiej i Krystyny Nowak z Wrześni. Wzięli w nim 
udział nauczyciele, rodzice i uczniowie ze szkół we Wrześni. Dzięki dużemu zaanga
żowaniu wykonawców, oraz ich doskonałemu przygotowaniu widowisko cieszyło się 
niebywałym powodzeniem. Wielu widzów podejrzewało, iż w spektaklu wzięli udział 
profesjonalni aktorzy.

Ilość uczestników, a przede wszystkim zadowolona publiczność, budzą nadzieję na 
kontynuowanie tego rodzaju imprez na grzybowskim grodzie. Nadzieje tym większe, 
że zaangażowanie organizatorów i osób pomagających było imponujące. Wielu spo
śród uczestników i organizatorów związanych jest z Towarzystwem Przyjaciół grodu 
w Grzybowie. Dwaj panowie: Zbigniew Dzierżyński z Wrześni i Maciej Kuźniewski 
z Gniezna potrafili zarazić swoją pasją wielu młodych i nieco starszych. Przy organiza
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cji zaangażowało się wiele instytucji z Wrześni, lokalna społeczność, władze, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy (właściciel grodu). Z kronikarskiego obowiązku należy 
dodać, iż I Zjazd Wojów odbył się na Ostrowie Lednickim (w 1999 r.).

Znając energię obu głównych inicjatorów, a także obserwując zaangażowanie i spon
taniczność uczestników (i pomocników) wydaje się, że planowane kolejne Zjazdy Wo
jów Słowiańskich na trwałe znajdą swoje miejsce na grodzie w Grzybowie.

Jacek Wrzesiński



Rye. 1. Uczestnicy widowiska „W esele Słowiańskie”
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W ystąpienie mgr T. Krysztofiak w sali ekspozycyjnej pawilonu muzealnego. Fot. P. Namiota


