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Wystawa, którą prezentu−
ją Lasy Państwowe, zbudo−
wana została w stylu ekolo−
gicznym, jej głównym celem
jest przybliżenie wiedzy o
ekosystemie. Na miejscu zo−
baczyć można nie tylko inte−
resujące okazy fauny i flory
występującej w polskich la−
sach, lecz także obejrzeć efek−
ty destrukcyjnej działalności
człowieka w lesie.

Stanowisko składa się z
dwóch części. Przed budyn−
kiem znajduje się szkółka leś−
na z młodymi sadzonkami
drzew m.in.: jednorocznymi
sosnami pospolitymi, modrze−
wiem europejskim, olchą czar−
ną. Po drugiej stronie nato−
miast urządzone jest oczko
wodne, przy którym stoją bob−
ry i kaczki, imituje ono małe
stawy spotykane w lasach.
Okazuje się, że zwiedzający
wrzucają tam drobne monety
na szczęście, by powrócić do

gapić starych narzędzi, uży−
wanych do sadzenia i wycin−
ki drzew. Większość ekspo−
natów jest własnością Nad−
leśnictwa Gołąbki. Leśnicy
prezentujący wystawę dostar−
czają mnóstwa wiadomości,
warto więc przywitać ich swoj−
sko brzmiącym powitaniem
“Darz Bór”.

Opuszczając wystawę, każ−
dy zwiedzający ma prawo za−
brać ze sobą szyszkę szczęś−
cia, do tej pory leśnicy rozda−
li już jedenaście worków. Las,
który żywił i Indian, i Pra−
słowian (patrz Gazeta Bis−
kupińska rocznik 2002) jest i
dziś na Pałukach źródłem
życia − i zwierząt, i ludzi.
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ryzoncie pojawiły się dziwne
postacie. Niczym nie przypo−
minający Słowian osobnicy,
z głośnymi okrzykami: − "Wy−
ciągać białą świnię!” zbliżali
się bardzo szybko w kierun−
ku balii.

Kiedy byli kilkanaście
metrów od miejsca przezna−
czenia, można było już roz−
poznać tajemnicze sylwetki:
z tumanów kurzu ukazały się
mianowicie... postacie Indian.
Wódz Bursche zrozumiał, że
to on jest celem ataku. Despe−
rackimi próbami starał się
wydostać z mokrej pułapki.

Wódz Bursche spędzał
dzień jak codzień. Po ciężkiej
pracy postanowił zażyć kąpie−
li w balii. Oczywiście kąpiel
nie mogła obyć się bez ko−
biet, które jako pierwsze zaję−
ły miejsca w parującej wodzie.

Wódz zasiadł w towarzys−
twie trzech niewiast. Sielan−
kowa atmosfera sprzyjała ra−
dosnemu gaworzeniu oraz
śpiewom, które Wódz wraz z
kobietami uskuteczniał przez
dobrych kilkanaście minut.

Kąpiel przebiegała bez−
problemowo tylko do czasu.
W pewnym momencie na ho−

Bezskutecznie. Plątanina
członków poniżej zwierciad−
ła wody okazała się skutecz−
nym kajdanem.

W mgnieniu oka napast−
nicy byli już za plecami Wo−
dza. Nie bez trudu wyciągnę−
li go z balii i zaciągnęli do
pobliskiego drzewa, do któ−
rego został przywiązany. Przy−
wódca Czerwonoskórych gro−
żąc ściągnięciem skalpu, za−
żądał okupu za niewiasty, któ−
re w tym czasie przebywały
cały czas w balii.

Okup, który zapropono−
wał Wódz (jeden mustang)

okazał się niewystarczają−
cy. Skalp został zdjęty i roz−
wścieczona grupa Indian
rzuciła się na pozostające w
balii kobiety. Wszystkie trzy
zostały wyciągnięte z wody i
zaciągnięte w zakryte białymi
płachtami  miejsce. Co się z
nimi stało? Reporterowi Gazety
Biskupińskiej nie było już dane
tego oglądać.

Tak samo jak nie wiadomo,
jaką zemstę zaplanował Wódz,
którego Indianie pozostawili
nieopatrznie przy życiu.
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Biskupina w przyszłym roku.
Drugą część ekspozycji

stanowi wystawa, na której
można zobaczyć gatunki róż−
nych zwierząt i roślin wystę−
pujących na terenie Polski.
Poczynając od małego gro−
nostaja, przez jenoty i dziki,
na sowach skończywszy.
W ten sposób leśnicy starają
się przybliżyć polską faunę i
florę, ukazać jej bogactwo i
różnorodność. Uzupełnie−
niem prezentacji jest śpiew
ptaków, który cały czas pły−
nie z głośników.

Bardzo pouczające są tab−
lice przeglądowe drzew, z któ−
rych dowiedzieć się możemy,
czym różnią się poszczególne
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