
Z KALENDARIUM
BISKUPIŃSKIEGO

DANUTY
PIOTROWSKIEJ

1947
� wrzesień wrzesień wrzesień wrzesień wrzesień − Ekspedycja Wy−
kopaliskowa U.P. w Biskupinie
razem z Urzędem Konserwa−
torskim Zabytków Sztuki w
Poznaniu przystąpiła do badań
ruin średniowiecznego zamku
w sąsiedniej wsi Wenecja. Bada−
niami kierował mgr Włodzi−
mierz Hołubowicz (1908−1962).
�     Wykopaliska zwiedzają: dr
Roman Jakimowicz (1889−1951)
− prof. Uniwersytetu w Toru−
niu, doc. dr Rudolf Jamka (1906−
1975) − prof. Uniwersytetu
Wrocławskiego, doc. dr Ta−
deusz Reyman (1899−1955) −
dyr. Muzeum Archeologicz−
nego PAU w Krakowie, Lud−
wik Sawicki (1893−1972) − dyre−
ktor PMA w Warszawie, dr
Witold Hensel (ur. 1917 r.) −
adiunkt Uniwersytetu Poznań−
skiego.
� 11 IX 11 IX 11 IX 11 IX 11 IX − do Biskupina przy−
była wycieczka uczonych, li−
teratów i publicystów czechos−
łowackich oraz polskich: prof.
Jan Filip, dr Karol Krejči z
Pragi − prof. literatury polskiej i
czeskiej, dr Josef Macůrek z
Brna − prof. historii, dr Pavel
Nauman − powieściopisarz, He−
lena Teigová − poetka i tłuma−
cze dr Jan Pilař, dr Jarosław
Zawáda oraz prof. Tadeusz Lehr−
Spławiński (1891−1965) − języko−
znawca, prof. Jan Czekanowski
(1882−1965) − antropolog,  prof.
Kazimierz Tymieniecki (1890−
1960) − historyk.
� 29 IX 29 IX 29 IX 29 IX 29 IX − Kierownik Ekspe−
dycji Wykopaliskowej dr Z.
Rajewski wysyła listy zaprasza−
jące najwyższych dostojników
państwowych: ministra Obro−
ny Narodowej, marszałka Pol−
ski Michała Rolę−Żymierskie−
go (1890−1989), premiera Józefa
Cyrankiewicza (1911−1989) i vi−
ce−premiera Władysława Gomu−
łkę (1905−1982) do zwiedzenia
wykopalisk. Z zaproszenia nie
skorzystano.
�  wrzesień i październik wrzesień i październik wrzesień i październik wrzesień i październik wrzesień i październik −
podczas pobytu w Szwecji i
Danii, prof. Józef Kostrzewski
wygłasza wykłady o Biskupinie
ilustrowane przezroczami.
� październik październik październik październik październik − przybywa 55
osobowa grupa rolników i eko−
nomistów czeskich. Przez kil−
ka dni przebywają także dr Jo−
sef Poulik (l910−1998), dyrek−
tor Instytutu Archeologiczne−
go w Brnie oraz dr Bedřich
Svoboda (1910−1975) kustosz Od−
działu Prehistorii Muzeum Na−
rodowego w Pradze.

Pewnego dnia bardzo
stary wojownik poczuł, że
zbliża się moment, gdy bę−
dzie musiał opuścić ten
świat. Wyszedł przed tipi i
zobaczył przelatującego or−
ła, który przemówił do nie−
go, że powinien zacząć przy−
gotowania. Wojownik zało−
żył więc swój piękny strój,
zapakował fajkę i udał się
na północ. Wraz z nim wy−
ruszyła rodzina oraz mały
piesek.

Wędrowali cały dzień, a
gdy zaszło słońce, córki wo−
jownika zwróciły się do oj−
ca z prośbą o zwolnienie z
dalszej drogi, Indianin wy−

raził zgodę, więc pożegnały
się i wróciły do wioski.

Znowu wędrowali cały
dzień, rozbili obóz nad poto−
kiem, a następnego dnia ra−
no, synowie wojownika zapy−
tali, czy mogą wracać do
domu. Indianin również wy−
raził zgodę.

W dalszej drodze towa−
rzyszyła mu żona oraz mały
piesek. Mijali lasy, strumie−
nie, wędrowali dolinami i po
grzbietach wzgórz. Po kilku−
nastu dniach także małżonka
Indianina oświadczyła wojo−
wnikowi, że nadeszła chwila,
pożegnania i zawróciła do
domu.

Wojownik rozumiał decy−
zje rodziny. To jego czas na
tym świecie zbliżał się ku koń−
cowi − nie ich. Jednakże stary
Indianin nie został sam. Nadal
towarzyszył mu mały wierny
piesek, który uparcie dotrzy−
mywał kroku swojemu panu.

Wreszcie po wielu dniach
wojownik doszedł do miejs−
ca gdzie stało tipi. Podrapał
ściankę żeby sprawdzić, czy
ktoś jest wewnątrz i usłyszał
zaproszenie.

W środku tipi siedział
Stwórca, który przemówił do
wodza: “Czekałem tu na cie−
bie. Byłeś szlachetnym czło−
wiekiem  i wielkim wojow−

nikiem, ale twój czas już się
skończył, więc zostaniesz tu
ze mną. Powiedz mi tylko,
co to za zwierzę stoi przed
tipi?” Indianin odpowie−
dział, że to jego piesek.
Stwórca na to: “Obserwo−
wałem twoją wędrówkę, wi−
działem, jak po kolei opusz−
czali cię członkowie twojej
rodziny, tylko to małe zwie−
rzę pozostało wierne ci do
końca. W nagrodę za wier−
ność nie dam mu zginąć i
pozwolę mu zostać z tobą.
Ani ty, ani on nie będziecie
sami".
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Czemu Indianie nie mają
mieczów? − podsłyszałem za−
dane pani nauczycielce przez
dociekliwego ucznia pytanie.
Odpowiedzi nie dosłyszałem,
ale jest prosta: do czasu najaz−
du na ten kontynent Białych,
Indianie żelaza nie znali.
Przez Cieśninę Beringa prze−
szli z Eurazji dawno przed
odkryciem tego metalu. Wy−
nalazek wytopu żelaza dato−
wany jest na 800 − 700 rok
przed naszą erą, czyli czasy
Troi i Biskupina − schyłek
epoki brązu i początek epoki
żelaza. I to odkrycie granicy
Wielkiej Wody Atlantyku
przez ponad dwa tysiące lat
nie przekroczyło.

Indianie więc nie mają
mieczów i pojedynek Ziemo−
wita ze Starej Baśni z Winne−
tou Karola Maya mógłby się
odbyć jedynie na łuki. Nic
dziwnego − i jeden i drugi to
myśliwy. Kto już oglądał
film Jerzego Hoffmana, ten
poznał przewagę broni miota−
nej nad sieczną. Nie trzeba
zresztą było aż filmu − prze−
cież pojedynek Dawida z Go−
liatem to przypowieść o prze−
wadze procy nad mieczem.

Indianom miecze potrze−
bne nigdy nie były. A gdy
już przyszło co do czego, to

od razu brali w ręce strzelby.
Rodzice i nauczyciele dzi−
siejszych dziesięciolatków
odkrywających dla siebie Bi−
skupin widzieli w swoim cza−
sie film o Winnetou i na
pewno przywołają w tej chwi−
li obraz skałkowej strzelby
wodza Indian.

O ile więc w pojedynku
na łuki szanse Ziemowita i
Winnetou byłyby zapewne wy−
równane, o tyle chwycenie
przez wodza Indian w ręce
strzelby przeciw mieczowi Zie−
mowita mogłoby się skoń−
czyć w jeden tylko sposób.
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Dziś pogoda będzie gó−
ralska. Będzie słońce, ale i
niewykluczony deszczyk.
Wiatr wiać będzie, Welet
może się obawiać o paliwo.
Temperatura letnia.

Nasze nastroje będą nadal
doskonałe. Tu nie ma żad−
nych wątpliwości. Bez wzglę−
du na aurę dopisywać będzie
humor.
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W niejakim Biskupinie,
grodzie położonym na pół−
wyspie na zachód od Wisły,
zamieszkujący tam czasowo
ludzie zaczęli się dziwnie
zachowywać. Zdjęcia sateli−
tarne potwierdzają, że na te−
renie półwyspu codziennie
przemieszczają się osobnicy
przypominający Indian. Nie
byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że razem z
Indianami pojawili się ryce−
rze. Co jakiś czas widać zacie−
kłe walki w miejscu, gdzie
stoją biskupińskie chaty. O
dziwo nikt nie ginie, chociaż
piorą się niemiłosiernie.

Potem blisko pola walki
pojawiają się ludzie ubrani w
spódniczki. Podskakują na
jakimś podeście jakby chcie−
li sprowokować rycerzy do
walki. Rycerze odchodzą jed−
nak nie oglądając się za sie−
bie.

Na końcu przybywają
wspomniani wcześniej India−
nie. Tańczą, co być może ma
być podziękowaniem za mi−
nimalne straty podczas walk
rycerzy. Albo wręcz przeciw−
nie: może tańczą, by wybła−
gać więcej ofiar? Kto to wie?

Podczas przesileń i rów−
nonocy ludzie różnie się za−
chowują. Biskupiński gród

nie jest wyjątkiem i chociaż
równonoc już minęła, to dzi−
wne zachowania jego miesz−
kańców będą trwać przynaj−
mniej do niedzieli.
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Wśród Indian są nie tyl−

ko smakosze suszonego mię−
sa, ale także łasuchy. Oni
swój apetyt mogą zaspokoić
słodyczami robionymi na ba−
zie czarnych jagód. Są to
najczęściej bardzo naturalne
słodycze, bo jagody miesza
się z miodem, niekiedy robi
się z tej mieszanki pyszny
syrop.

Zimą też nie brakuje łasu−
chom słodkości, bo Indianie
suszą duże ilości jagód, które
pod wpływem ciepłej wody
odzyskują swoje walory i wła−
ściwości. Na bazie jagód przy−
rządza się też słodką zupę
owocową spożywaną podczas
różnych ceremonii.
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