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1947
� 14 X 14 X 14 X 14 X 14 X − Ambasada Polska
w Waszyngtonie przesyła na
ręce dr Z. Rajewskiego list,        w
którym komunikuje, iż zorgani−
zowanie wyjazdu archeologów
amerykańskich na wykopaliska
do Biskupina, jest niemożliwe.
List podpisał Attaché Kultural−
ny Ambasady Czesław Miłosz
(ur. 1911), laureat  Nagrody Nobla
w dziedzine literatury z 1980 r.
� 23  23  23  23  23 X X X X X − Urząd Zatrudnienia
w Poznaniu,     zatwierdza przy−
jęcie 8 pracowników umysło−
wych i 74 pracowników fizy−
cznych do prac wykopalisko−
wych (są to m.in. mieszkańcy
Biskupina, Gąsawy, Godaw, Ko−
mratowa i Łysinina).
� 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X − 7 Samodzielny Pułk
Lotnictwa Pikująco−Bombardu−
jącego WP wykonuje z wyso−
kości 300 m zdjęcia lotnicze
półwyspu biskupińskiego i oko−
licy na potrzeby badań archeo−
logicznych.
�     14 i 15 XI14 i 15 XI14 i 15 XI14 i 15 XI14 i 15 XI − m.in. w Biskupi−
nie obraduje komisja zwołana
przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki w celu omówienia
zagadnień dotyczących konty−
nuowania prac wykopalisko−
wych. Ustalono, że badania w
Biskupinie należy doprowadzić
do końca i przeprowadzić kon−
serwację całego obiektu.
�     Od maja do końca listopada
Biskupin zwiedziło 24 000 osób.

1948
� 16 I  16 I  16 I  16 I  16 I − w tygodniku chorwac−
kim Naprijed ukazuje się, ilus−
trowany fotografiam, i obszer−
ny felieton o wykopaliskach
w Biskupinie.
� 1 1 1 1 1 IV IV IV IV IV − w budynku dawnego
gospodarstwa Ericha Rusta
otwarto dzieciniec dla dzieci
z Biskupina, założony i wypo−
sażony przez Instytut Badania
Starożytności Słowiańskich   z
Poznania (IBSS).
�      15 IV15 IV15 IV15 IV15 IV − IBSS rozpoczął
wstępne prace na półwyspie
Jeziora Biskupińskiego, a od 44444
majamajamajamajamaja wznowił prace wykopali−
skowe, które trwały do 12 lis−
topada. Odkryto łącznie 990
m2 terenu.
� 7 V −  7 V −  7 V −  7 V −  7 V − Kierownictwo Ekspe−
dycji Wykopaliskowej w Bis−
kupinie i Komitet Powiatowy
Polskiej Partii Robotniczej
w Żninie ustaliły ścisłe wyty−
czne dotyczące zasad przyjmo−
wania robotników do prac wy−
kopaliskowych.
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Gluskapi i Wietrzny OrzełGluskapi i Wietrzny OrzełGluskapi i Wietrzny OrzełGluskapi i Wietrzny OrzełGluskapi i Wietrzny Orzeł
dział się, kto jest sprawcą
kłopotów. Odnalazł skunk−
sa i postanowił go ukarać.
W tamtych czasach skunks
był najładniejszym zwierzę−
ciem, dumnym ze swego pu−
szystego, białego, lśniącego
futerka. Gluskapi wykulał
go w popiele i, aby zwierzę
nie zapomniało o swej mi−
nionej urodzie, przeciągnął
dwoma palcami wzdłuż jego
ciała, od głowy aż po ogon.
Aby kara była dotkliwsza
wrzucił go w bardzo śmier−
dzące krzaki. Od tego czasu
skunks nie jest już najładniej−
szym stworzeniem w lesie.
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Pewnego dnia Gluskapi
wypłynął łodzią na jezioro
łowić ryby, ale wiał tak sil−
ny wiatr, że jednym podmu−
chem zepchnął go na brzeg.
Powtórzyło się to aż trzy
razy.

Gluskapi nie był zwy−
kłym człowiekiem, ale po−
mocnikiem Stwórcy na zie−
mi. Powstał z pyłu, który
strzepnął on ze swych rąk
po zakończeniu stworzenia.
Gluskapi wyczuł więc, że
dzieje się coś niedobrego i
postanowił udać się w góry.
Powiedział swojej babci Świ−
stak, z którą mieszkał, że
wyrusza do Orła Wietrzne−
go. Pierwszą noc spędził w

lesie i spotkał skunksa. Ten
dopraszał się, aby Gluskapi
zabrał go ze sobą. Niechęt−
nie i po długich namowach
wędrowiec przystał na ten
pomysł.

Szli bardzo długo i powo−
li, bo wiatr, im bliżej byli
celu, tym bardziej utrudniał
im marszrutę. Musieli owi−
nąć głowy, aby móc oddy−
chać i niełatwo było im otwo−
rzyć zamknięte oczy. W koń−
cu, po wielu trudach, dotarli
na górę, gdzie siedział Orzeł
Wietrzny i machając skrzyd−
łami wytwarzał wiatr. Glus−
kapi porozmawiał z ptakiem i
uprosił go aby machał tylko
jednym skrzydłem. Dzięki te−

mu wiatr osłabł. Gluskapi
wrócił zadowolony do domu
a skunks, trochę zazdrosny,
postanowił, że on też dokona
jakiegoś chwalebnego czynu.

Wdrapał się więc do Orła
Wietrznego i wychwalając pię−
kno jego piór i skrzydeł na−
kłonił go, aby na chwilę
przestał nimi ruszać. Kiedy
ptak znieruchomiał chytry
skunks związał go liną i wiatr
zupełnie ustał.

Woda przestała falować,
powietrze zaroiło się od owa−
dów, a ludziom dokuczał
upał. Gluskapi znowu zrozu−
miał, że dzieje się coś złego i
wyruszył w góry, tam znalazł
Orła, uwolnił go i dowie−
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W wiosce indiańskiej, w jednym z otwartych tipi,
można zobaczyć jak suszy się mięso. Suszone mięso
było w diecie Indian ważne jako źródło białka, szcze−
gólnie zimą. Dzisiaj też jest cenionym przysmakiem.

Przygotowaniem mięsa zajmują się kobiety, które
znają skomplikowaną sztukę krojenia go w odpowiednio
cienkie kawałki. Nie ma znaczenia kierunek krojenia, ale
ważne jest, aby plastry były duże. Do suszenia nadaje się
doskonale wołowina, dziczyzna z jelenia lub z łosia oraz
inne. Mięso jest moczone, myte i następnie przyprawiane,
w zależności od gustu: pieprzem, mietą bądź czosnkiem.
Ostry zapach przypraw odstrasza muchy i inne owady.

Niekiedy mięso suszy się bez żadnych dodatków.
Przygotowane kawałki rozwiesza się na sznurkach w
miejscu dobrze przewietrzonym, bowiem do suszenia
potrzebne jest suche powietrze. Niedobrze jest nato−
miast poddawać mięso działaniu promieni słonecznych.
Końce każdego zwisającego kawałka są oddzielane od
siebie za pomocą patyczków, dzięki czemu powietrze
szybciej je wysusza.

Proces suszenia można też przyspieszyć rozpalając
małe ognisko. Wtedy mięso jest też podwędzone
w dymie, co zmienia się jego smak i zapach. Do ognia
wrzucane są liście drzew, np. topoli, dzięki którym staje
się ono bardziej miękkie. Suszenie mięsa trwa, w
zależności od warunków, trzy lub cztery dni. Gotowe
mięso jest bardzo drobno krojone i mieszane z suszonym
tłuszczem i suszoną miętą. Taka mieszanka w języku
Czarnych Stóp nazywa się Mokakin. Niekiedy składni−
kiem mieszanki są również czarne jagody. Używana jest
nie tylko jako pokarm, ale także podczas ceremonii.
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O czymO czymO czymO czymO czym
myśli kozioł?myśli kozioł?myśli kozioł?myśli kozioł?myśli kozioł?

Eech... życie... muszę tu
siedzieć i pełnić rolę, jaka mi
przypadła  i udawać, że mi się
podoba.

Nie ma to jak pobiegać
sobie swobodnie po rezerwa−
cie, z rozwichrzoną grzywą
przeciąć w poprzek półwysep,
przegonić łabędzie coraz czę−
ściej panoszące się przy rekon−
strukcjach, z dala od proble−
mów, narzekających kobiet
i przemądrzałych koni...
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Siedzę sobie w zagrodzie. Nu−
dno tu trochę. Oprócz tego, że
moje kobiety (30 owiec) wysku−
bują ostatnie źdźbła trawy, nic się
nie dzieje.

W zasadzie to nie wiem, czy
cieszyć się z festynu. Z jednej
strony dostaję co jakiś czas sma−
kołyki od dzieciaków, choć cza−
sem aż chciałoby się użyć rogów
za te paczki po chipsach. Z drugiej
zaś strony muszę tu siedzieć zam−
knięty, żony narzekają, beczą mi
tu, po jakimś czasie głowa od tego
wszystkiego pęka.

WróżbyWróżbyWróżbyWróżbyWróżby
na dziśna dziśna dziśna dziśna dziś

Dziś zostaniemy oskalpowani
z ładnej pogody. We wtorkowy
dzień aura uraczyła nas spadkiem
temperatury o 10 stopni Celsjusza
w ciągu kilkunastu minut. Dzi−
siaj tak się nie zdarzy, bo od rana
będzie jednakowo zimno. Dym
unoszący się znad kotła z grzanym
piwem mówi jednoznacznie: by−
dzie loć. Jak nie dysc z nieba, to
złoty trunek z kranu. A najpewniej
− i jedno i drugie.
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