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� koniec roku koniec roku koniec roku koniec roku koniec roku − wykopaliska
w Biskupinie zwiedza sir Ha−
rold Spencer Jones (1890−1960),
dyrektor Obserwatorium As−
tronomicznego w Greenwich,
dziesiąty astronom królewski
Wielkiej Brytanii.
�     Wykopaliska zwiedzają: prof.
Peter N. Triet’jakov (1909−
1976) − radziecki archeolog i
slawista z Leningradu, archeo−
log, dr Bohuslav Klima (ur. 1925)
z Instytutu Archeologii w Brnie,
dr Jacques Mauduit, sekretarz
generalny Francuskiego Towa−
rzystwa Prehistorycznego w Pa−
ryżu oraz wiceminister Obrony
Narodowej gen. dyw. inż. arch.
Marian Spychalski (1906−1980).
�     Na kalce jedwabnej w skali
1:10 wykonano (na podstawie
przebadanych arów) plan od−
krytej części osady obronnej.
Sfotografowano także wszys−
tkie wykonane po wojnie pla−
ny i profile grodu.
�     W latach 1947/48 znalezio−
no 1870 zabytków (metalo−
wych, kościanych, kamiennych,
drewnianych i ceramiki), roz−
kopano 1820 m2 powierzchni i
wyrzucono 5619 m3 ziemi.
�     Ekspedycja Wykopaliskowa
IBSS U.P. w okresie od 1 I
1947 do 31 VIII 1948 r. zatrud−
niała od 5 do 198 robotników.
�     Wykopaliska zwiedziło oko−
ło 11 000 osób, w tym kilka
wycieczek z zagranicy.

Dwóch mężczyzn z ple−
mienia Lakota wybrało się
na polowanie. Weszli na
wzgórze i rozglądali się za
zwierzyną. Kiedy tak stali i
obserwowali okolicę, jeden
z nich nagle odwrócił się i
spojrzał za siebie. Zobaczył
w dali za swoimi plecami
piękną kobietę. Spodobała
mu się tak bardzo, że od
razu jej zapragnął. Drugi
mężczyzna też spojrzał na
kobietę, zachwycił się jej

ne. Zostawiła im kilka cere−
monii, które odprawiane są
do dzisiaj. Na końcu podaro−
wała im zawiniątko, w któ−
rym była fajka.

Gdy odchodziła z wioski,
ludzie śledzili ją wzrokiem i
widzieli, jak zmieniła się
w białą bizonicę, a potem
jeszcze kilkakrotnie w brązo−
wą, czarną i znowu w białą.
Zawiniątko istnieje do dziś,
jest uznawane przez Lakotów
za rzecz świętą. Opiekuje się
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urodą, ale jego myśli były
czyste.

Kobieta dała znak pierw−
szemu myśliwemu, aby do
niej podszedł, bo potrafiła
wyczuć jego pragnienia i czy−
tać jego myśli. Kiedy się zbli−
żył, parę osnuła gęsta biała
mgła, a gdy po chwili mgła się
rozpłynęła, obok kobiety na
ziemi leżały spopielone kości.

Wtedy spojrzała ona w kie−
runku drugiego myśliwego i
zwróciła się do niego tymi

słowami: − Wybrałam ciebie,
proszę, idź do swojej wioski i
powiedz, że mają się przygo−
tować na moje przyjście.

W wiosce rozpoczęto przy−
gotowania, zbudowano wiel−
kie tipi. Po kilku dniach ko−
bieta się pojawiła, w ręce nios−
ła podarunek − małe zawiniąt−
ko. Pozostała w wiosce kilka
dni, uczyła Lakotów śpiewać,
modlić się, tłumaczyła jak
należy postępować, by dobrze
żyć, dawała im nauki moral−

nim specjalnie wyznaczony
człowiek, który przekazuje
swoją funkcję swoim potom−
kom w linii męskiej. Obec−
nie jest to Arwol Looking
Horse. Zawiniątko przecho−
wywane jest w osobnym po−
mieszczeniu, codziennie się
je okadza szałwią. Jest
symbolem tradycji. Tego, co
w lakockiej kulturze
najcenniejsze.

                             spisała
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