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Dzielni i bezwzględni
Waregowie z Moskwy krzy−

żują miecze z rycerzami Sto−
warzyszenia Miłośników
Dawnych Słowian Jantar z
Poznania.

Podczas walki stoczonej

w niedzielę polała się krew.
Główni winowajcy to  nieo−

kiełznani Waregowie, którzy

zachowywali się bardzo nie−

przystojnie. Zaczepiali, po−
klepywali wymownie po tej

części ciała, gdzie kończą się

plecy. Swym zachowaniem
sprowokowali spokojnych

zazwyczaj Słowian. Musieli

oni sięgnąć po miecz, by bro−

nić swojego honoru.
Walka była krótka, ale

jakże bolesna. Po obu stro−

nach zginęło wielu rycerzy,
kilku było rannych. Zmarli

zostali ograbieni z pieniędzy,

zbroi, a nawet butów. Trupy

zabrano z pola walki i porzu−
cono na jego skraju na past−

wę dzikiej zwierzyny i kru−

ków.
Walki rycerzy cieszą się

ogromnym zainteresowa−

niem. Zwiedzający starają się
znaleźć jak najbliżej walczą−

cych rycerzy i nie zdają so−

bie sprawy, że to wcale nie

jest zabawa i naprawdę należy
być ostrożnym. Sami wal−

czący niejednokrotnie ulega−

ją nieprzewidzianym kontu−
zjom, a informacja, że walka

była krwawa jest jak najbar−

dziej prawdziwa. Rannych zo−

stało dwóch rycerzy z dru−
żyny Jantar − Radziu Kurpa−Radziu Kurpa−Radziu Kurpa−Radziu Kurpa−Radziu Kurpa−

ski ski ski ski ski miał lekko przecięty nos

i Michał BogackiMichał BogackiMichał BogackiMichał BogackiMichał Bogacki, który zos−

tał odwieziony karetką po−
gotowia do szpitala powiato−

wego w Żninie. Rana głowy

na szczęście okazała się nie−
groźna i chłopak po opatrze−

niu wrócił do grodu.
MARIA WARDAMARIA WARDAMARIA WARDAMARIA WARDAMARIA WARDA

na stoisku są replikami
zabytków od epoki brązu do

średniowiecza. Zatem widzi−

my zapinki (łac. fibule), amu−

lety, krzyżyki maltańskie,
młotki Thora symbolizują−

ce waleczność i moc (ozdoba

raczej męska) oraz lunale −
kobiece ozdoby symbolizu−

jące płodność i macierzyńst−

wo. Po raz pierwszy na fes−

tynie pojawiły się też znaki
pielgrzymie, a cały warsztat

znacznie powiększono. Po

prostu warto znaleźć się w
momencie pokazów i zoba−

czyć oryginalne i misterne

techniki wykonywania

ozdób. Tu zobaczymy bran−

soletkę, jakiej nie ma w żad−

nym sklepie.
ALICJA DUŻYKALICJA DUŻYKALICJA DUŻYKALICJA DUŻYKALICJA DUŻYK

W dawnych czasach uży−
wano stopów miedzi, mosią−

dzu, brązu, srebra, złota oraz

ołowiu i cyny ( dla biednie−
jszych). Jak to wyglądało

można zobaczyć na stanowis−

ku jubilerów: Dariusza Cze−Dariusza Cze−Dariusza Cze−Dariusza Cze−Dariusza Cze−

rniakowskiego rniakowskiego rniakowskiego rniakowskiego rniakowskiego i JarosławaJarosławaJarosławaJarosławaJarosława

StrobinaStrobinaStrobinaStrobinaStrobina, na kraalu.

Stosowano dwie techni−

ki: kucia i odlewania. W pie−
rwszej wykorzystywano na−

stępujące narzędzia: młotek,

kowadło, szczypce, sztabkę.

Do odlewania wykonano na−
tomiast specjalne palenisko,

głębokie na ok. 30 cm, wyło−

żone kamieniami, do które−
go podłączono miech. Pod−

czas pokazu jubiler na pale−

nisku z węglem drzewnym

topi w glinianym tyglu, w
temperaturze 1000°C, zasto−

sowany metal. Tak wysoką

temperaturę uzyskano dzię−

ki zastosowaniu miecha.
Można w niej  stopić wszyst−

ko, oprócz żelaza, które roz−

grzewa się do czerwoności, a
później dopiero kuje. Płyn−

ny surowiec wlano do wyża−

rzonej formy glinianej, a gdy

wystygnie wystarczy już ty−
lko ozdobę wypolerować i

wyszczotkować.

Wzory wykorzystywane
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Serdecznie przepraszam i proszę o wybaczenie, za nie

wydrukowanie w folderze V Festynu Archeologicznego na−
zwisk: J. Andrzejowskiego J. Andrzejowskiego J. Andrzejowskiego J. Andrzejowskiego J. Andrzejowskiego − autora tekstu, według którego

opracowano tekst folderu, J. Żero J. Żero J. Żero J. Żero J. Żero − autorki projektu plakatu

oraz M. Dąbskiego, A. Ringa M. Dąbskiego, A. Ringa M. Dąbskiego, A. Ringa M. Dąbskiego, A. Ringa M. Dąbskiego, A. Ringa i B. Tropiło B. Tropiło B. Tropiło B. Tropiło B. Tropiło − autorów zdjęć.
ANNA GROSSMANANNA GROSSMANANNA GROSSMANANNA GROSSMANANNA GROSSMAN

Wyniki konkursuWyniki konkursuWyniki konkursuWyniki konkursuWyniki konkursu

Pierwotne uzdolnieniaPierwotne uzdolnieniaPierwotne uzdolnieniaPierwotne uzdolnieniaPierwotne uzdolnienia

W konkursie przeprowa−
dzonym w poniedziałek, na

stanowisku nr 27, polegajcym

na malowaniu gipsowych mo−

deli grzechotek, pierwsze
miejsca zajęli (po kolei): Łu−

kasz Hnatkowski, Maciek

Wydrych i Andrzej Waśkie−

wicz. Wszyscy zwycięzcy by−

li uczniami z prywatnej Szko−

ły Podstawowej nr 98 w Wa−
rszawie. Cóż, i w stolicy pie−

lęgnuje się historyczne tale−

nty.                                  (ad) (ad) (ad) (ad) (ad)

Straszliwe walki trwają...Straszliwe walki trwają...Straszliwe walki trwają...Straszliwe walki trwają...Straszliwe walki trwają...

IdziemyIdziemyIdziemyIdziemyIdziemy
na żywioł!na żywioł!na żywioł!na żywioł!na żywioł!

Wczoraj, 20 września

o godz. 14.20  wojownicy

gnieźnieńscy z drużyny

“Gniazdo” stoczyli spon−

tanicznie walkę z moskie−

wską grupą “Rotnik”. Dru−

żyny walczyły zaciekle.

Drużyna z Gniezna na−

śladuje wojska polskie z

X − XI wieku, czyli czasy

panowania Mieszka I i Bo−

lesława Chrobrego. Jak sa−

mi mówią nie było wtedy
sprecyzowanej sztuki wa−
lki. Wszystko szło na ży−
wioł. Było rąbanie, ten
kto trafił, ten wygry−
wał!”. Drużynę tworzą

dzielni: Sławomir. Prze−

 Nocne życie grodu,

kwitnie u hutników. Ogień,

który płonie u nich dzień i
noc przyciąga nocnych mar−

ków. Każdy gość jest zobo−

wiązany choć kilka razy po−

dymać w dmuchawę.      (wa)

mysław, Sambor, Racibór,

Wata Stary, Krut oraz nie−

wiasty: Świętosława i

Dobrochna. Drużyna wo−

jowników gnieźnieńskich

“Gniazdo” powstała we

wrześniu 1997 roku. Jej

inicjatorami byli: Sławo−Sławo−Sławo−Sławo−Sławo−

mir Piaseckimir Piaseckimir Piaseckimir Piaseckimir Piasecki, Leszek Ma−Leszek Ma−Leszek Ma−Leszek Ma−Leszek Ma−

łeckiłeckiłeckiłeckiłecki, Przemysław No−Przemysław No−Przemysław No−Przemysław No−Przemysław No−

wakwakwakwakwak, Grzegorz Gorący Grzegorz Gorący Grzegorz Gorący Grzegorz Gorący Grzegorz Gorący.
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