
Na piątym Festynie Ar−

cheologicznym po raz pier−
wszy pojawiło się stanowis−

ko bębniarza, na którym spo−

tykamy: Jacka TesławskiegoJacka TesławskiegoJacka TesławskiegoJacka TesławskiegoJacka Tesławskiego

z Bydgoszczy, jego żonę Ma−
gdalenę i córkę Igę. Stano−

wisko znajdziemy na mapie

pod numerem 9 − instrumen−
ty perkusyjne.

Każdyprezentowany bę−

ben ma swój własny orygina−

lny dźwięk. Jak się okazuje,
bębny wykorzystywano w

wielu dziedzinach życia co−

dziennego, np. podczas tańca,
koncertu, rytuału, czy nawet

walki. Właściwie trudno so−

bie wyobrazić dawną wioskę,

w której nie rozbrzmiewały−
by dźwięki tego instrumentu.

Dzisiaj na tym stanowis−

ku możemy zobaczyć jak wy−
konywane są przeróżne bęb−

ny. Jest także wiele goto−

wych już instrumentów. Wa−

rto dodać, że najczęściej spo−
tykane ich formy są kieli−

chowate, beczułkowate lub

tamburynowate. Prezentowa−

ne bębny są imitacją instru−
mentów z całego prawie świa−

ta, te duże − konga − pocho−

dzą z Południowej Ameryki
i Afryki, a prasłowiańskie

korpusy są niskie. Bębny wy−

konywane są z materiałów

dostępnych na terenie Pol−
ski. Korpusy są ręcznie dłu−

bane, a zwierzęce skóry po−

chodzą od cieląt, kóz, itp.
Warto nadmienić, że do pro−

dukcji bębnów wykorzystu−

je się często kaletnicze i ko−
walskie umiejętności.

Naprawdę warto udać się

na stanowisko bębniarza i po−

słuchać pięknych, niepowta−
rzalnych dźwięków.
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Modna fryzura bisupińskaModna fryzura bisupińskaModna fryzura bisupińskaModna fryzura bisupińskaModna fryzura bisupińska
Wszystkim gościom

chciałabym polecić komple−

ksowe usługi fryzjerki oraz

pracownię tatuażu. Jeśli chce
się być modnym Biskupiń−

czykiem lub Biskupinką nie

wystarczy wisiorek i kusza

w ręce. Trzeba pójść w ślady
przodków i postępować za

modą sprzed kilku tysięcy

lat. Zacznijmy od fryzury!

Stoimy przy stoisku i
oglądamy katalog modnych

fryzur z dawnego Egiptu,

Rzymu czy Grecji. Niestety
nie wszystkie fryzury z ka−

talogu są dostępne. Na mis−

terne układanie loczków po−

trzeba bowiem wielu godzin
pracy. Profesjonalne fryzje−

rki fryzjerstwa pradziejowe−

go Katarzyna AncKatarzyna AncKatarzyna AncKatarzyna AncKatarzyna Anc, Katarzy−Katarzy−Katarzy−Katarzy−Katarzy−

na Asińska na Asińska na Asińska na Asińska na Asińska i Iza KarbowskaIza KarbowskaIza KarbowskaIza KarbowskaIza Karbowska,

chętnie wykonują fryzurę,

splatając warkoczyki, używa−

jąc włóczki, paciorków i cho−

ćby kości cielęcych. Proste
fryzury z rzemykami i pa−

ciorkami najbardziej podo−

bają się dzieciom.
Panie fryzjerki, na co dzień

studentki archeologii, zdoby−

wały doświadczenie praktyku−

jąc na własnych włosach. Wy−
szukały w książkach fryzur,

sporządziły katalog i teraz są

do Państwa dyspozycji. Część

ich pracy to archeologia eks−
perymentalna. Trudno jest bo−

wiem na podstawie znalezisk

wnioskować o fryzurze. Moż−
na próbować je odtworzyć, po−

sługując się znajdowanymi

ozdobami. Jednym z wyzwań

dla naszych fryzjerek jest wę−
zeł swebski, fryzura dla męż−

czyzn z bardzo długimi włosa−

mi, fryzura wojownika. Fry−
zura ta pochodzi z II −III w. n.e.

i jest znana dzięki jednemu z

bardzo dobrze zachowanych

znalezisk ( zachowana  czaszka

z włosami). Naszym biskupń−

skim fryzjerkom nie udało się

do tej pory wykonać węzła,
gdyż wszyscy mężczyźni, na

których praktykowały mieli

zbyt krótkie włosy. Wymaga−
ne są włosy długie do pasa.

 Z piękną fryzurą można

się teraz udać do panów Ma−Ma−Ma−Ma−Ma−

riusza Kazika riusza Kazika riusza Kazika riusza Kazika riusza Kazika i Edwarda Ma−Edwarda Ma−Edwarda Ma−Edwarda Ma−Edwarda Ma−

ciejewskiegociejewskiegociejewskiegociejewskiegociejewskiego, którzy są goto−

wi ozdobić np. twarz tatua−

żem. Wzory tatuaży pocho−

dzą z profesjonalnej pracowni.
Możemy wybierać wśród mo−

tywów roślinnych, zwierzę−

cych lub wzorów geometry−
cznych. Nie wszystkie wzory

pochodzą z terenów zamieszka−

nych przez Słowian. Część z

nich to motywy orientalne ( z
Azji Wschodniej i Mniejszej

). Sporządzane są farbami, któ−

re łatwo zmyć, co oczywiście
odpowiada kobiecej potrzebie

zmian (niektórzy mówią − ko−

biecym kaprysom). Tak przy−

strojeni możemy śmiało ru−
szyć na Półwysep Biskupińs−

ki. Już nasi przodkowie wie−

dzieli jak cię widzą, tak cię
piszą.
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 Stałe pokazy przygoto−

wania papieru czerpanego i zdo−

bienia papieru starymi meto−
dami introligatorskimi będą

odbywać się codziennie w go−

dzinach 1130, 1400, 1600.        (ps)
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Za słowami pana Sylwes−Sylwes−Sylwes−Sylwes−Sylwes−

tra Grabowskiego tra Grabowskiego tra Grabowskiego tra Grabowskiego tra Grabowskiego podajemy:
Weźmy jęczmienia i wo−

dy stosowną ilość, jęczmień

w wodzie namoczmy aż za−

kiełkuje, wtedy kiełki od−
rzućmy i słód w ten sposób

otrzymany na śrut zmielmy.

Później z wszelką cierpliwo−
ścią warzmy słód z wodą

przez czas sposobny, najle−

piej około ośmiu do dzie−

więciu godzin. Tak przygo−
towany wywar, który brzecz−

ką zwie się, ze słodu odcedź−

my i z chmielem gotujmy

około dwóch godzin. Po
chmielu odrzuceniu dajmy

wywarowi odpocząć i na te−

mperaturze stracić, po czym

drożdży piwnych dodajmy i
czekajmy około tygodnia,

cierpliwie czekajmy aż w pro−

cesie fermentacji piwo do ko−
sztowania gotowym się sta−

nie.

Jakich temperatur do pi−

wa warzenia potrzeba, tej ta−
jemnicy mistrz warzenia

zdradzić nie pozwoli. Strze−

że jej pilnie każdy, kto wa−
rzeniem piwa się para, gdyż

to temperatura o smaku piwa

stanowi.
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