
Dawno temu plemię Cze−
jenów − myśliwych, miesz−
kało w górnym biegu stru−
mienia, który wpływał do
rozległej jaskini. Ponieważ
potrzebowali oni dużo no−
wej żywności dla swojego
plemienia, wódz zwołał na−
radę.

− Powinniśmy zbadać tę
dużą jaskinię − powiedział.
Jak wielu dzielnych myśli−
wych zgłosi się na tą wy−
prawę? Oczywiście może
być ona niebezpieczna, ale
mamy przecież dzielnych
myśliwych.

Nikt nie odpowiedział
na pytanie wodza. W koń−
cu, jeden młody, odważny
pomalował się w barwy my−
śliwego i wystąpił, odpo−
wiadając wodzowi:

− Ja pójdę i poświęcę się
dla naszego plemienia.

Poszedł do jaskini. Ku
swojemu zdziwieniu, Pierw−
szy Odważny spotkał dwóch
innych czejeńskich myśli−
wych, niedaleko miejsca
gdzie strumień wpływał do
jaskini.

− Jesteście tu żeby wyś−
miewać się ze mnie? − Pierw−
szy Odważny zdziwił się. I
jednocześnie pomyślał: Czy
oni będą tylko udawać, że
skaczą, gdy ja będę skakał?

Ale dwaj dzielni chcieli z
nim pójść.

− Nie, pomyliłeś się co do
nas. Naprawdę chcemy wejść
do jaskini z tobą − powiedzie−
li. Pierwszy Odważny złapał
się z nimi za ręce i razem
skoczyli do olbrzymiej jaski−
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� styczeń − styczeń − styczeń − styczeń − styczeń − wybitny prehisto−

ryk prof. Jan Filip (1900−1981) z
Uniwersytetu Karola w Pra−
dze wygłasza w rozgłośni czes−

kiej Praga II odczyt pt.  Pom−
peje polskie”, poświęcony wy−
kopaliskom w Biskupinie.

�� 5 III5 III5 III5 III5 III − do Czechosłowacji
udali się dr Z. Rajewski (1907−
1974), kierownik Ekspedycji

Wykopaliskowej w Biskupinie
i dr W. Hensel (ur. 1917), kiero−
wnik badań w Poznaniu na Ostro−

wie Tumskim. Program obej−
mował zwiedzenie ważnie−
jszych wykopalisk oraz wy−

głoszenie szeregu wykładów na
temat wykopalisk w Biskupi−
nie, Gnieźnie i Poznaniu.

� 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV 12 IV − prof. J. Kostrzewski
(1885−1969) przedstawia Minis−
terstwu Kultury i Sztuki preli−
minarz prac wykopaliskowych

w Biskupinie (od 20 IV−15 X)
na kwotę 7.884.000 zł. We
wszystkich planowanych pra−

cach ma brać udział 160 pracow−
ników fizycznych i 28 człon−
ków Ekspedycji.
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ni. Ponieważ było tam ciem−
no stanęli, aby przyzwyczaić
oczy. Odkryli coś, co przypo−
minało drzwi. Pierwszy Od−
ważny zapukał, ale nie było
odpowiedzi. Zapukał ponow−
nie − głośniej.

− Czego chcesz, mój Pier−
wszy Odważny? − zapytała
stara indiańska babcia, która
otworzyła drzwi.

− Babciu, szukamy no−
wych zapasów żywności dla
naszego plemienia − odpo−
wiedział. Nasi ludzie nie ma−
ją dość pożywienia.

− Jesteście teraz głodni? −
zapytała.

− O tak, miła Babciu,
jesteśmy bardzo głodni − od−
powiedzieli wszyscy trzej od−
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Będąc w rezerwacie na−

wet nie zdajemy sobie spra−
wy ile informacji umyka na−
szej uwadze, choć czasem
niemal ocierają się o nas.
Niemal każde stoisko próbu−
je nas przyciągnąć w jakiś
sposób, wysyłając w naszą
stronę nie do końca tajemne
sygnały.

W tym roku, z uwagi na
tematykę festynu najbardziej
adekwatnym okazują się zna−
ki dymne wszelakiego ro−
dzaju, włączając w to efekty
kurzopodobne.

Kierując się do pawilonu
muzealnego możemy do−
strzec unoszący się nad bu−
dynkiem snop dymu. Wytra−
wny znawca dymnego tema−
tu z łatwością odczyta, że
nie jest to pożar muzeum, a
jedynie wiadomość od opie−
kunów balii, że woda do
kąpieli już prawie gotowa.
Wiadomość nadawana jest
nieustannie podczas festy−
nu, od rana do wieczora.
Ciągłość sygnału potwier−
dzona jest przez kształt wia−
domości − prosty, gęsty słup
dymu, łatwy do zauważenia.

Podobne sygnały nada−
wane są na krallu. Na przy−

kład na stanowisku warzel−
ników soli nadawana jest
wiadomość, która może być
znacznie trudniejsza do od−
czytania. Dym jest rozlazły,
nie ma jednego określonego
kierunku i można go raczej
poczuć niż zobaczyć. Szczerze
mówiąc, sam nie rozumiem
sedna informacji, więc po−
przestanę jedynie na wymie−
nieniu tego gatunku dymu.

Bardzo ciekawym przy−
kładem jest wiadomość na−
dawana ze stoiska “Lesz−
ka”, gdzie warzone jest pi−
wo. Kształt wiadomości jest
charakterystyczny. Wpraw−
ne oko wypatrzy, że chmura
ma kształt regularny, jakby
walca, z pustym środkiem,
który trzeba byłoby napeł−
nić...

Chyba najbardziej sma−
kowitą dla wszystkich jest
wiadomość nadawana ze
stoisk gastronomicznych.
Tutaj charakterystyka kszta−
łtów wiadomości jest zależ−
na od asortymentu danego
stoiska i kształtu pomiesz−
czenia, z którego jest owa
wiadomość nadawana. Jed−
nak wiadomości pochodzą−
ce z tego typu miejsc mają

raczej charakter chmur zapa−
chowych, co nie zmienia fa−
ktu, że dochodzą do nas
falowo i mają za zadanie
przyciągnąć nas za nos.

Ostatnim szczególnym
przypadkiem, trochę z innej
beczki, jest wiadomość z ty−
pu kurzopodobnych, ale za−
liczanych do ogólnego ro−
dzaju wiadomości dymnych.
Jest to wiadomość, którą
możemy ujrzeć na alejkach
rezerwatu. Mogą one być
generowane przez pojazd,
bądź szybko przemieszcza−
jącą się grupę zwiedzających.
Zajmę się tu tym pierwszym
przypadkiem.

Widząc taką chmurę, bar−
dzo łatwo odczytać przesła−
nie, które chce nam przeka−
zać przemieszczający się przy
pomocy pojazdu człowiek.
Wiadomość ta brzmi: Ja
jestem kimś, ty jesteś nikim.
Wiadomość ma dwie części.
Pierwsza jest zawarta przed
pojazdem. Występuje rzad−
ko, w zależności od kierun−
ku wiatru i ma na celu ostrze−
żenie przechodnia, że można
zostać okurzonym. Najle−
piej wtedy się schować.
Najczęstsza jest część dru−

ga, występująca za pojaz−
dem. Jest to szczególnie do−
kuczliwa wiadomość, draż−
niąca nie tylko ucho odbie−
rającego, ale i oczy, nos
oraz inne części ciała.

Będąc zatem w rezerwacie
biskupińskim warto mieć oczy
dookoła głowy, by nie przeo−
czyć jakiejś ważnej wiadomo−
ści lub nie zostać przysypa−
nym metrową warstwą kurzu.
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WRÓŻBY
NA DZIŚ

Pogoda jak na razie jest łaska−

wa dla biskupińskiego grodu. Sło−
neczko przygrzewa, jakby było la−

to. Dziś będzie podobnie. Wilgoci

nie uświadczymy, chyba że posta−
nowimy zakosztować kąpieli w Je−

ziorze Biskupińskim.
Samopoczucie doskonałe, łu−

pać w kościach nie będzie, a katar

wystąpi tylko w sporadycznych
przypadkach.

Z dobrze poinformowanych
źródeł uzyskaliśmy informację, że

duchy Prasłowian spotkały się nocą
z duchami indiańskich wodzów i

wspólnie załatwili na wysokim

szczeblu słoneczko.
Nie ma więc obaw co do dzi−

siejszego dnia. Co będzie jutro?
O tym jutro.
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ważni. Staruszka otworzyła
drzwi szerzej i zaprosiła ich
do środka.

− Spójrzcie na zewnątrz −
powiedziała wskazując na
okno.

Zobaczyli piękną szeroką
prerię, na której pasło się
stado bizonów. Młodzi myś−
liwi z trudem mogli uwie−
rzyć w to, co zobaczyli. Bab−
cia przyniosła każdemu w ka−
miennej misce mięso z bizo−
na. Tak doskonale smakowa−
ło, że jedli i jedli, aż byli
pełni. Ku ich zdziwieniu w
kamiennych miskach nie uby−
wało mięsa.

− Chcę, abyście wzięli te
miski do waszej wioski −
powiedziała Babcia. Powie−

dzcie im, że wkrótce przy−
ślę wam kilka żywych bi−
zonów.

− Dziękujemy, dziękuje−
my, dziękujemy życzliwa
Babciu − powiedzieli trzej
młodzi odważni Czejeno−
wie.

Kiedy wrócili do wios−
ki z mięsem ludzie cieszy−
li się z prezentu. Wszyst−
kim smakowało i byli
wdzięczni Babci za trzy
magiczne kamienne mis−
ki. Kiedy Czejenowie
obudzili się o świcie na−
stępnego dnia, w tajemni−
czy sposób pojawiło się
stado bizonów wkoło ich
obozu. Byli bardzo wdzię−
czni starej indiańskiej Ba−
bci i Duchom Nieba za
ich dobry los.
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