OGŁOSZENIA

Między nami
o wodzach
Ponieważ nie jestem zwy−
kłą Barbarzynką (co tam −
lepiej powiem − prawie nie−
zwykłą!), to mam wgląd w
teksty ukazujące się następ−
nego dnia w “Gazecie bisku−
pińskiej”.
I co czytam?! Kat zgubił
pieniądze. Ja też zgubiłam − 5
zł czyli 5 podpłomyków.
Cóż, ale to moja wina. Dob−
rzy ludzie trzymają więc mo−
je talony na jedzenie, cobym
ich nie zgubiła. Dziwnym
mogłoby wydawać się takie
nagłe, seryjne gubienie pie−
niędzy. Dziwne?
Ależ! Dowiedziałam się,
że we wtorek ma odbyć się
kąpiel Wodza Bursche w ba−
lii klepkowej z dziewczy−
ną... No właśnie − z dziew−
czyną, która przelicytuje po−
zostałe miłośniczki Wodza
B. Zapewne któraś z pań my−
śli, że konkurencja będzie
duża i dokonuje nawet czy−

zielarka radzi

Jemioła
Najlepiej zbierać ja z dę−
bu, topoli, brzozy. Należy
zbierać ją w marcu i kwiet−
niu. Później − od październi−
ka do czasu, aż mróz sięgnie
10 stopni Celsjusza. W mo−
mencie, gdy mróz przekro−
czy 10 stopni, jemioła traci
lecznicze właściwości. Zbie−
ra się owoce, a także liście i
łodygi.
Owoce stosuje się zewnę−
trznie przy przeziębieniach
małe listki z łodygami, wy−
płukać, drobno pociąć, roz−
łożyć na płótnie cienką wars−
twą do suszenia.
Z suszonej łodygi i liści
robi się herbatę. Pomaga ona
w chorobach nerek, wątroby,
pęcherza, obniża ciśnienie
krwi, działa przeciwkrwoto−
cznie − hamuje wylewy, wpły−
wa dobrze na trzustkę, likwi−
dując zawroty glowy, zabu−
rzenia wzroku i słuchu.
WASZA ZIELARKA

nów tak niegodnych jak kra−
dzież pieniędzy?
Nie, ja wcale nie rekla−
muję tego wydarzenia. Po
prostu łączę różne fakty. Ale
akurat ten Wódz nie jest w
moim guście. Mam swój in−
ny typ wśród wodzów. Ten
zaś jest mało przystojny. Ale
− w końcu nie uroda jest naj−
ważniejsza, a charakter. A jak
mam już być szczera (za co
często obrywam), to nad cha−
rakterkiem też radziłabym
popracować.
BARBARZYNKA

Wódz − oczywiście w centrum.

fot. Maria Warda

iskierki:
v Wczoraj o 10.30 rozpoczął
się proces wygrzewania dy−
marki (stanowisko 28), a ok
godz. 17.00 rozpoczęto pro−
ces dymarski, czyli wytop
żelaza. Będzie on trwał przez
całą noc i zakonczy sie on
dziś ok. 13.00−14.00. Jego e−
fektem będzie prawdopodob−
nie bryła żelaza. Po prze−
kuciu będzie służyć jako su−
rowiec do produkcji broni i
narzędzi, a także ozdób. Dy−
markę obsługuje Władysław
Weker i Tomasz Mayer z
Pracowni Konserwacji Pan−
stwowego Muzeum Arche−
ologicznego
(dk)
v Obsługa parkingu działa
wspaniale. Dzisiaj obsługa
kierowała samochody osobo−
we na parking “polowy”, bo
na asfaltowym musiało się
zmieścić dużo autobusów
(wycieczki, które zamówiły
swój udział w festynie).
Chłopiec widząc nadjeżdża−
jący autobus, wybiegał, ki−
wając i biegnąc przed autobu−
sem, wskazywał kierowcy
miejsce postoju. Wszystko
zostało zaplanowane.
v W poniedziałek o godzi−
nie 13.50 na parkingu znajdo−
wało się 40 autobusów. Do
konca dnia festyn odwiedziło
ok. 3000 zwiedzających − w
tym − co najmniej 500 osób
niepełnosprawnych.

Ü Noclegi dla 8 osób po 10
zł od głowy. Gilowie, We−
necja Dolna, obok skrzy−
żowania torów wąskotorów−
ki z drogą z Wenecji Górnej
na Łysą Górę.
Ü Rozpisujemy konkurs na
ekslibris Doroty i Dominika
Księskich. Na ekslibrisie ma
być człowieczek, siedzący na
księżycu. Projekty prosimy
składaćw redakcji "Gazety
Biskupińskiej" do piątku.
Rozstrzygnięcie − w niedziel−
nym numerze.
Ü Planujemy zebrać eks−
pozycję etnograficzną do
chaty pałuckiej. Jeśli ktoś z
osób, przebywających na fes−
tynie ma jakiś przedmiot i
chciałby go sprezentować,
proszę skontaktować się z
zielarką.
Ü Oczekuję ofert na ko−
rzystną wymianę talonów na
piwo. Dorota, kontakt w
redakcji.
Ü Namiot "komodo"
dwuosobowy, trzykilowy,
kopułka, sprzedam za 300 zł.
kontakt w redakcji.

Dużym powodzeniem cieszy się warsztat mincerski, gdzie każdy
może wybić okolicznościową monetę.
fot. Paweł Dobies
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kącik kulinarny

W różb
y
różby
na dziś

Nale
wka z
Nalewka
bursztynu

Zabawa trwa. Pogoda, jeśli
się zmieni, to tylko na lepsze.
Zdrowie: Możliwe przezię−
bienia. Dziś nie będzie rady,
tylko ostrzeżenia: Wszystkie
przedmioty należące do miesz−
kańców Biskupina zostały ob−
łożone klątwą. Każdego, kto po−
życzy coś bez wiedzy właścicie−
la, dosięgnie nieszczęście.
WIEDŹMA
P.S. Wiadomość od Kata:
Kat przeklął pieniądze które mu
wczoraj zginęły. Klątwa Kata
jest nieodwracalna.

UWAGA − OSTATNIA STRONA! TERAZ ZWIEDŹAJCIE ŻNIN

A mianowicie: 50 gram spo−
roszkowanego bursztynu nale−
ży rozpuścić w 1 litrze czystego
alkoholu. Następnie należy go
odstawić na trzy dni w ciepłe
miejsce i nalewka gotowa! Mo−
żna jej używać na reumatyzm,
tudzież i nacierać sobie obolałe
KSIĘŻYC
części ciała.
Wszystkich,
chcących
przyłączyć się do ekipy redak−
cyjnej Gazety biskupińskiej, za−
praszamy do redakcji − najlepiej z
tekstami (budynek Muzeum, pier−
wsze drzwi na wprost).

Migawka z pokazu mody.
fot. Maria Warda

