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�     Uruchomiono pracownię fo−
tograficzną. Nad odsłoniętym
wykopem ustawiono pomost
dla zwiedzających o wysokoś−
ci 8 m do oglądania odkrytych
na półwyspie fragmentów osie−
dla obronnego.
�      od 15 V−30 X − od 15 V−30 X − od 15 V−30 X − od 15 V−30 X − od 15 V−30 X − wykopalis−
ka można zwiedzać codziennie
od rana do zmroku. Do Bisku−
pina można dojechać: koleją
powiatową wąskotorową, au−
tobusem PKS, można też
dojść pieszo 2,5 km lub doje−
chać taksówką, samochodem
osobowym, ciężarowym, au−
tobusem, wozem konnym dro−
gą bitą z Gąsawy.
� czerwiec czerwiec czerwiec czerwiec czerwiec − wykopaliska zwie−
dzili przebywający w Polsce
uczony szwedzki dr Holger
Arbman (1904−1968), profesor
prehistorii na uniwersytecie w
Lundzie oraz archeolog duński
Ole Klindt−Jensen (1918−1980) z
Muzeum Narodowego w Ko−
penhadze.
� 7 VII 7 VII 7 VII 7 VII 7 VII − Biskupin zwiedziło
120 uczestników zjazdu Pol−
skiego Towarzystwa Geologi−
cznego. Wśród nich byli wybi−
tni uczeni: botanik prof. dr
Władysław Szafer (1886−1970) i
geolog prof. dr Walery Goetel
(1889−1972), rektor Akademii
Górniczej w Krakowie, uczes−
tnik konferencji pokojowej w
Poczdamie.
� 6 IX 6 IX 6 IX 6 IX 6 IX − grupa 22 uczestników
międzynarodowego Kongresu
Intelektualistów w Obronie
Pokoju, który odbył się 25−28
sierpnia we Wrocławiu, zwie−
dza wykopaliska na półwyspie
Jeziora Biskupińskiego (w Kon−
gresie uczestniczyło 600 wybi−
tnych przedstawicieli świata ku−
ltury i sztuki z 45 krajów, m.in.
Pablo Picasso).
� 12 IX 12 IX 12 IX 12 IX 12 IX − przybywa do Bisku−
pina Kazimierz Rusinek (1905−
1984) minister Pracy i Opieki
Społecznej w celu zapoznania
się z wynikami badań i postępa−
mi prac. Minister przywiózł ze
sobą jako dar Ministerstwa z
Wydziału UNRRA 80 par obu−
wia skórzanego dla pracowni−
ków fizycznych i umysłowych
ekspedycji.
� jesień jesień jesień jesień jesień − w okresie jesien−
nym i zimowym czynna jest
świetlica socjalistycznego
Związku Młodzieży Polskiej
(ZMP − powstało 20−21 lipca),
Koła Biskupin.

Swojego czasu usiadł
Stwórca z fajką i dumał.
Pomyślał sobie, że powinien
stworzyć istotę, która opie−
kowałaby się ziemią. W tym
celu zbudował piec i rozpalił
w nim ogień. Następnie
zmieszał ziemię z gliną i
ulepił z niej figurkę człowie−
ka. Włożył ją do pieca i
dorzucił drewna do ognia.
Usiadł, zapalił fajkę i cze−
kał, aż figurka się wypali.
Jednak, gdy otworzył piec
okazało się, że wrzucił za
dużo drewna, skutkiem cze−
go ogień okazał się zbyt
mocny. Pierwszy człowiek

uważać, żeby nic niepożąda−
nego nie dostało się do pieca.
Ulepił kolejną figurkę, roz−
palił ogień i czekał. Tym
razem praca zakończyła się
pomyślnie. Człowiek, który
powstał, miał lekko czerwo−
ną skórę, jak glina, z której
został wypalony. Miał dłu−
gie czarne włosy oraz słuszną
budowę ciała. Stwórca umie−
ścił go na kontynencie ame−
rykańskim i oddał mu tę zie−
mię pod opiekę. W taki właś−
nie sposób powstała rasa czer−
wona.
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był więc czarny, miał krót−
kie kręcone włosy, był co
prawda silny, ale nie takiego
efektu spodziewał się Stwór−
ca. Cisnął więc tego człowie−
ka za Wielką Wodę na kon−
tynent afrykański, tak po−
wstała rasa czarna.

Stwórca ponownie zabrał
się do pracy, rozpalił ogień w
piecu, z ziemi i gliny ulepił
następną figurkę człowieka i
umieścił ją w piecu. Tym
razem postanowił jednak kró−
cej wypalać tę istotę. Nie
zauważył jednak, jak wąż pod−
stępnie wśliznął się do pieca i
pozostawił tam swoją skórę.

Dlatego człowiek, który po−
wstał, miał jasną karnację,
był wątłej budowy ciała, na
dodatek miał podwójny węży
język. Co innego myślał, a
co innego mówił. Stwórca
nie był zadowolony ze swoje−
go dzieła, więc cisnął czło−
wieka na wschód za Wielką
Wodę do Europy, tak powsta−
ła biała rasa.

Stwórca nadal nie miał
komu powierzyć ziemi, ani
czarny, ani biały człowiek
nie spełnili jego oczekiwań.
Zabrał się więc znowu do
pracy, jednak tym razem po−
stanowił, że będzie bardzo
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wrażeniem ogromnego pędu
do wiedzy, który ogarnia mło−
dych ludzi odwiedzających
Biskupin. Wszak wiadomo,
że festyn jest po to, aby uczyć
przez zabawę. Zapał niektó−
rych dzieci, pragnących od−
kryć wszystkie tajemnice Bi−
skupina jest często nie do
ujarzmienia.

Zamiast korzystać z wy−
tyczonych szlaków, młodzi
goście wyznaczają sobie no−
we drogi, często nie zważając
na tabliczki informacyjne.
Wczoraj byłam świadkiem,
jak grupa dzieci znalazła so−
bie skrót, przechodząc przez
ogrodzone stanowisko. Po−
nieważ barierka grodząca wej−
ście stanowiła bezsprzeczną
zaporę, znalazła się na ziemi.

Mimo wielkiej motywa−
cji, aby zdobyć nowe do−
świadczenie, młodzi goście
często zapominają o wiedzy
już posiadanej. Częstym przy−
padkiem jest analfabetyzm.
Pomimo licznych wskazówek
i tabliczek pozostawionych
przez wykonawców, dzieci
nagminnie nie czytają zawar−
tych tam informacji.

Na przykład w zagrodzie
Wisza, na kole garncarskim

znajduje się napis “Nie doty−
kać”, Cóż z tego! Pani
Adrianna zmuszona jest ciąg−
le ponawiać prośby, aby zwie−
dzający zachowywali bezpie−
czną odległość. A przecież
zbyt bliskie podchodzenie do
koła garncarskiego może
wzbogacić niedługo stano−
wisko o nową atrakcję − ucię−
te palce, które będą wisieć ku
przestrodze następnych od−
wiedzających.

Festyn oferuje bardzo wie−
le atrakcji, jedną z nich jest
strzelanie z łuku. Niektórzy
amatorzy tego pięknego spor−
tu zbyt gorliwie podchodzą
do nauki i na środku drogi
urządzają sobie zawody, ce−
lując do kosza na śmieci.
Ofiar na razie nie odnotowa−
liśmy.
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do kąpieli. Szczególnie dobra
aura do baliowania będzie dziś
dla studentów etnologii i
archeologii. Rycerze znajdą
nieco rycerskich odruchów nie
tylko wobec kolegów, ale i
wobec koleżanek.
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Moja prowokacja udała się.
Byłem pewien, że jeśli ogłoszę
na wczoraj deszcz − pogoda
będzie jak drut. I nie myliłem
się. Dlatego też na dziś  prze−
powiadam deszcz ze śniegiem
i mżawkę, przechodzącą w
gołoledź. Pogoda zachęcająca

życia (wynalazki, kobieta i
mężczyzna, władza, pienią−
dze). Od kilku lat jest ina−
czej. Był Egipt, czasy Popiela,
teraz Indianie, za rok − Cel−
towie.

Jaki jest mój indiański
most? Otóż okazuje się, że
wielu Indian odróżnia Po−
laków, nie wiążąc nas ściśle z
przedstawicielami białej rasy
swoich prześladowców. Tu
most buduje nasza historia.
Indianie żyją przecież cały
czas pod zaborem. Zabór jest
w miarę oświecony, ale po−
czytajcie sobie tekst z pierw−
szego numeru Gazety Bis−
kupińskiej, aby dostrzec na−
macalne podobieństwa mię−
dzy tym, jak traktowano In−
dian w XIX wieku, a tym, jak
swych obywateli − w tym
Polaków − traktowało imper−
ium rosyjskie.

Wiedza o Polsce rozcho−
dzi się wśród Indian w zna−
cznej mierze za sprawą Ruchu
Przyjaciół Indian, które w
obie strony zapewnia
przepływ informacji o kul−
turze.

Tak więc mosty powstają.
W tym roku wyjątkowo duży,
bo przez Wielką Wodę.
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Nasz gość zza Wielkiej
Wody, Richard Ground pow−
tarza co pewien czas, że festyn
to budowanie mostów po−
między kulturami i po każdej
imprezie powinien tu pozo−
stawać most w stylu nawią−
zującym do kolejnych przed−
stawianych tu kultur festynu.
Raz egipski, raz − lednicki,
raz − indiański.

Most zostaje. Nie sztuką
inżynierską wzniesiony co
prawda, ale zostaje. Więk−
szość z tysięcy zwiedzających
wywozi jakąś mniejszą czy
większą wiedzę na temat
przedstawianych tu kultur.
A wszyscy tak czy tak zabierają
ze sobą aurę innych czasów, w
które festyn przenosi.

Pierwsze festyny były os−
nute wokół pewnych dziedzin


