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1947
� 19 IV 19 IV 19 IV 19 IV 19 IV − prof. J. Kostrzewski
zawiera umowę z Instytutem
Filmowym, Wydział Filmów
Oświatowych w Łodzi na napi−
sanie scenariusza do filmu krót−
kometrażowego  "Biskupin”.
� 15 V−25 XI 15 V−25 XI 15 V−25 XI 15 V−25 XI 15 V−25 XI − trwały prace
wykopaliskowe, z przerwą 10−
dniową w okresie żniwnym.
Rozkopano 670 m2, w części
północnej odsłonięto ponow−
nie 3000 m2 grodu przebadane−
go w latach 1937−39, oraz 600
m2 w części południowej. Za−
trudniono 80 robotników, ko−
szty badań wyniosły 6 mln. zł.
� 4 VI 4 VI 4 VI 4 VI 4 VI − wykopaliska zwiedza−
ją prof. dr Stanisław Lorentz
(1899−1991) − dyrektor Muzeum
Narodowego i Naczelnej Dyre−
kcji Muzeów i Ochrony Zabyt−
ków, dr Gwido Chmarzyński
(1906−1973) historyk sztuki i
dyrektor Muzeum Wielkopol−
skiego w Poznaniu oraz prof.
Wojsław Mol (1886−1973) z Uni−
wersytetu Jagiellońskiego, his−
toryk sztuki i poeta.
� czerwiec − czerwiec − czerwiec − czerwiec − czerwiec − postawiono dwa
baraki, ofiarowane Ekspedycji
przez Dowództwo Okręgu Woj−
skowego w Poznaniu. Mieszczą
się tam sypialnie pracowników
naukowych i technicznych oraz
magazyny zabytków i pracow−
nie. Zakończono rekonstrukcję
wału obronnego oraz odtworzo−
no i zmodernizowano wystawę.
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Pewnej nocy młoda pię−
kna dziewczyna o imieniu
Skrzydlata postanowiła się
położyć spać przed swoim
tipi. Leżała razem ze swoją
siostrą pod rozgwieżdżonym
niebem i razem opowiadały
sobie całą noc o przyjaciół−
kach i chłopcach. Gdy zbli−
żał się poranek, na niebie
pojawiła się Zorza Poranna
(widoczna także na polskim
niebie planeta Wenus).
Wtedy Skrzydlata, zachwy−
cona jej jasnością i blas−
kiem wykrzyknęła: “Spójrz
jaka ona piękna!”

Zorza Poranna był to
młody, piękny chłopiec,
który mieszkał w niebie
wraz ze swoją matką Księ−
życem i ojcem Słońce. Kie−
dy usłyszał to westchnienie
pełne zachwytu jakie wy−
szło z ust dziewczyny, spoj−

rzał na nią i się w niej zako−
chał. Postanowił, że pewnego
dnia przyjdzie po nią na Zie−
mię, aby pojąć ją za żonę.
Stało się to w pogodny wrze−
śniowy poranek. Zorza Po−
ranna stanął na drodze dziew−
czyny i nie pozwalał jej
przejść. Skrzydlata była obu−
rzona jego zachowaniem, tym
bardziej, że przez swoje jasne
włosy i cerę wyglądał na
kogoś obcego. Dziewczyna
była zagniewana i tłumaczy−
ła chłopcu, że nie ma prawa
tak jej traktować. Zorza Po−
ranna jednak nie ustępował i
w końcu powiedział jej kim
jest, skąd przychodzi i że
chce ją zabrać do siebie. Skrzy−
dlata przystała na propozycję,

stwo zostało ukarane. Po−
wróciła więc na Ziemię,
ale tam też nie przyjęto
jej tak serdecznie jak
oczekiwała. Nadal żyła
w smutku i tęsknocie, a
jej synek o jasnych wło−
sach i jasnej cerze czuł
się obco wśród indiańs−
kich kolegów.

Tę legendę opowiada−
no dzieciom, by się nau−
czyły i zapamiętały, że
nieposłuszeństwo nie po−
płaca i zostaje ukarane, a
wiele zakazów, które wy−
dają się tylko ograniczać
i utrudniać życie, tak na−
prawdę wynika z prawdzi−
wej troski bliskich im
osób i chęci ochronienia
ich przed różnymi niebez−
pieczeństwami.
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ale chciała przed odejściem
pożegnać się z bliskimi. Chło−
pak jednak zakazał jej: “Nikt
nie może wiedzieć dokąd od−
chodzisz!” − powiedział − i
oboje weszli do góry z pomo−
cą pajęczej sieci, którą Zorza
trzymał w ręce. Dostali się
do nieba przez nieruszający
się otwór czyli Gwiazdę Po−
larną. Skrzydlata poznała tam
matkę Księżyc, która zapro−
siła ją do tipi i podarowała jej
motykę zwracając się tymi
słowy: “Wolno ci używać jej
do zdobywania pożywienia,
możesz wykopywać nią wszy−
stko z wyjątkiem wielkiej
rzepy.”

Skrzydlata i Poranna Zo−
rza żyli szczęśliwi, urodził

im się synek, który tak jak
tata miał jasne włosy i jasną
cerę. Pewnego dnia, podczas
spaceru z małym synkiem,
Skrzydlata przechodziła obok
rzepy i choć pamiętała o za−
kazie, postanowiła ją wyko−
pać. Okazało się, że w ten
sposób odkryła dziurę poka−
zującą życie na Ziemi. Skrzy−
dlata spojrzała w dół i zoba−
czyła swoich krewnych i przy−
jaciół spędzających razem
czas, jeżdżących konno, ba−
wiących się. Zaczęła bardzo
tęsknić i posmutniała tak bar−
dzo, że kiedy wróciła do tipi
wszyscy poznali i domyślili
się co zrobiła. Jej mąż uznał,
że nie może już dłużej z nim
pozostać. Jej nieposłuszeń−
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Na temat relacji pomię−

dzy partnerami obojga płci
mówiono wiele podczas III
Festynu Archeologicznego,
pt. “Kobieta i mężczyzna w
przeszłości”, który odbywał
się w 1997 roku. Jak przed−
stawiają się one u Indian?

Znawcy tematu wyjaśnia−
ją, że rządzili mężczyźni,
starsi i doświadczeni pełnili
funkcję wodza. Kobiety in−
diańskie były jednak dobrze
traktowane, a nawet pełniły
rolę doradców. Warto zatem
przytoczyć pewną opowieść,
która dobrze obrazuje rolę
tych, które tylko teoretycz−
nie zajmowały się szyciem i
gotowaniem w obrębie tipi, a
także wychowywaniem dzie−
ci.

W pewnej wiosce toczącej
walkę z pobliskim szczepem,
wódz zwołał naradę wojenną.
Zgromadzeni wojownicy wy−
palili fajkę, a następnie wódz
zadał im pytanie: “Czy nale−
ży nadal prowadzić wojnę,
czy może ją zakończyć, zako−
pując topór wojenny?”. W
tym momencie prawie wszys−

cy wojownicy wstali i nagle
wyszli. Został przy ogniu
tylko jeden. Wódz zapytał
zdziwiony: “Gdzie oni wy−
biegli?". “Poszli zapytać swo−
ich żon, co sądzą w sprawie
wojny” − odpowiedział jedy−
ny pozostały. A dlaczego ty
nie poszedłeś? Potrafisz sa−
modzielnie podejmować de−
cyzje, to się chwali” − stwie−
rdził wódz. Wojownik od−
powiedział jednak: “Ja po−
zostałem, ponieważ moja żo−
na zawsze mi powtarzała,
abym nigdy nie robił tego,
co inni”.

Tę indiańską mądrość war−
to kultywować i w naszych
czasach; choć bez przesady.
Czasami bowiem kobiecy
głos doradczy może prowa−
dzić do tragedii, którą np.
sprowadziła  Małgorzata Fo−
remniak wcielająca się w rolę
żony Popiela w “Starej Baś−
ni”.

Jak we wszystkim − tak i w
relacjach między mężczyzną
a kobietą należy zachować
umiar.
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Nie każdy wie, że tak jak
każdy kraj ma swój język, tak
gród w Biskupinie, przynajmniej
na czas Festynu Archeologicz−
nego, ma swój dialekt.

Do wniosku takiego można
dojść bardzo szybko. Wystar−
czy przespacerować się alejka−
mi rezerwatu, by wychwycić
kilka zwrotów świadczących o
odmienności języka.

Jeden z takich usłyszałem
w wiosce indiańskiej. Brzmi
on “Paw Waw”, co pewnie ma
oznaczać pawia z Warszawy
(właściwe określenie powinno
brzmieć zapewne Paw z Wawy,
ale ucho ludzkie jest zawod−
ne). Najdziwniejsze jest to, że
w Biskupinie pawia nie uświad−
czysz, przynajmniej tego w fo−
rmie ptaka. Jedyne ptaki poró−
wnywalnej wielkości można
spotkać na półwyspie. Są to
łabędzie, które od czasu do
czasu wychodzą na alejki, by
przywitać się ze zwiedzający−
mi.

Kolejne sformułowanie to
“łupanka”. Jak sama nazwa wska−
zuje, czynność ta ma coś wspó−
lnego z łupaniem. Można by się
zastanawiać, o jakie łupanie tu
chodzi, więc przetnę spekula−

cje wiadomością, że chodzi tu o
łupanie dłubanki. Czynność tą
można zobaczyć, a nawet jej
zakosztować tuż przy chacie
pałuckiej. Dłubanka−łupanka − cię−
żko stwierdzić skąd to określe−
nie pochodzi. Jego twórca nie
pochwalił się skąd przybył do
biskupińskiego grodu.

Jeszcze jedno słowo, które
rzuciło mi się w uszy to “ki−
siel”. Bezskutecznie można go
szukać na terenie rezerwatu.
Żadne stanowisko gastronomi−
czne (z tego co wiem), nie ma
w swojej karcie dań owego
deseru. Rozwiązanie zagadki
znajduje się na półwyspie, a
dokładnie wokół niego. Wysta−
rczy popatrzeć z jakim trudem
łódź wikingów Wielet, prze−
dziera się przez toń Jeziora
Biskupińskiego, by stwierdzić,
że ma się z czymś gęstszym do
czynienia niż ze zwykłą wodą.
Zresztą kolorek wody mówi
sam za siebie.

Przemierzając zatem bisku−
pińskie alejki warto nadstawić
ucha. Można dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy, a przy
odrobinie szczęścia zostać po−

liglotą.
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