
Od pierwszego dnia fes−

tynu po Jeziorze Biskupińs−

kim pływa, czasem żegluje

łódź Welet, której kapita−
nem i właścicielem jest Hen−Hen−Hen−Hen−Hen−

ryk Wolskiryk Wolskiryk Wolskiryk Wolskiryk Wolski. Stałą załogę

oprócz kapitana w czasie fes−
tynu tworzą: bosman Jerry −

Jarosław BogusławskiJarosław BogusławskiJarosław BogusławskiJarosław BogusławskiJarosław Bogusławski, Edy−Edy−Edy−Edy−Edy−

ta Mazurkiewiczta Mazurkiewiczta Mazurkiewiczta Mazurkiewiczta Mazurkiewicz, Bogna Łu−Bogna Łu−Bogna Łu−Bogna Łu−Bogna Łu−

komskakomskakomskakomskakomska, Błażej ŁukomskiBłażej ŁukomskiBłażej ŁukomskiBłażej ŁukomskiBłażej Łukomski,

Kuba ŁukomskiKuba ŁukomskiKuba ŁukomskiKuba ŁukomskiKuba Łukomski, BognaBognaBognaBognaBogna

FoksFoksFoksFoksFoks, Hubert Bogusławski Hubert Bogusławski Hubert Bogusławski Hubert Bogusławski Hubert Bogusławski i

chętni do wiosłowania uczes−
tnicy festynu. Przez pierw−

sze trzy dni wiał silny wiatr

od 3 do 7 w skali Beauforta.

W takich warunkach  trudno
jest postawić żagiel, to też

najczęściej rejsy odbywają się

dzięki wiosłowaniu.
Kapitan i bosman obiecu−

ją, że przed zakończeniem

festynu wykąpią się w balii,

jednak chcieliby to uczynić
w towarzystwie pięknych ła−

ziebnych. W zamian gwaran−

tują bezpieczne żeglowanie
po ... Również zapowiadają,

że ostatniemu rejsowi łodzi

Welet (a odbędzie się on w

niedzielę) towarzyszyć bę−
dzie wielka niespodzianka.

Po festynie łódź będzie

zimować w Biskupinie, by

wiosną wypłynąć w nowe,
nieznane rejsy. Być może z

okazji 1000 lecia Kołobrze−

gu odbędzie rejs z Gniezna
do Kołobrzegu przez Wolin

lub z Krakowa do Elbląga.

Kapitan wspomina, że w

czasie pierwszego rejsu po
Jeziorze Biskupińskim, gdy

na pokładzie byli WiesławWiesławWiesławWiesławWiesław

Zajączkowski Zajączkowski Zajączkowski Zajączkowski Zajączkowski − wódz, JanJanJanJanJan

Szopiński Szopiński Szopiński Szopiński Szopiński − marszałek, Do−Do−Do−Do−Do−

minik Księski minik Księski minik Księski minik Księski minik Księski − naczelny to

tylko ten ostatni rzetelnie

wiosłował, a pozostali chcie−
li rządzić na jego statku. Za−

łoga Weleta bunt opanowa−

ła, a żądnych władzy wysa−
dziła na ziemię biskupińską.
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Magia kartMagia kartMagia kartMagia kartMagia kart
Z czarnego pudełka wy−

ciąga karty tarota. Klient wy−
biera daną ilość kart, a ona
układa je w przedziwne figu−
ry. Przejdą razem przez bra−
mę oddzielającą teraźnie−
jszość od przyszłości.

Wróżka Regelinda (moż−
na mówić: czarownica) zaj−
muje się magią. Magią, która
obejmuje wróżenie z kart (ta−
rota i zwykłych), runy, as−
trologię i mineralogię.
Wszystkie te nauki odkry−
wają przed człowiekiem taj−
niki jego osobowości i przy−
szłości.

− Tarot ma ogromną ener−
gię − mówi wróżka. − Karty
te są bardzo filozoficzne. Nie
mówią sprecyzowanie tylko

wskazują drogę osobie, któ−
rej się wróży.

Wróżka uważa, że wiedzę
magiczną trzeba przekazywać
umiejętnie. Niekiedy osoba
wróżąca może człowieka, po−
przez źle dobrane słowa i
określenia, skierować na nie−
odpowiednią drogę.

Inną częścią magii są ru−
ny. Słowo “run” oznacza “ta−
jemnica”. Runy to magiczne
znaki przekazujące moc. Kie−
dy człowiek wsłucha się w
wibrację runów i zrozumie
je − odkryje ich siłę. Tajemna
wiedza o runach pochodzi od
germańskiego boga mądroś−
ci, poezji i czarów − ODI−
NA.

Pani Hanna potrafi okre−
ślić także osobowość czło−
wieka na podstawie jego oso−
bistych liczb. Cyfry mówią
Regelindzie o psychice i za−
chowaniu osoby, która za−
pozna ją ze swoim nazwis−
kiem i datą urodzenia. Dzię−
ki tej informacji wróżka
określa liczbę osobistą, licz−
bę imienia itp. Mimo, że cy−
fry kojarzą się większości z
matematyką, pani Hannie
mówią o  osobie prawie wszy−
stko.

− Czasem wystarczy mi
kilka sekund, żeby poznać
kogoś. Spojrzę na osobę i
wiem, czy jest ona na “tak”,
czy, na “nie” − mówi pani
Hanna. To dowód na to, że
przed Regelindą nie ukryje
się nic. Może ona poznać
kogoś nie przebywając z nim
długo.

Wróżka nie jest przesądna.
Przyznała nawet, że lubi czar−
ne koty. Jednak ma swój amu−
let. Metalowy krążek na jej
szyi połyskuje w słońcu. Jest
na nim znak − horoskop ideal−
nie pasujący do horoskopu
wróżki i dwa kamienie, które
dają jej właściwą energię.

Kiedy siadałam przy sto−
liku przykrytym czerwoną
tkaniną, przeplataną złotymi
nitkami poczułam strach.
Miałam rację − tarot nie dał
mi najlepszych perspektyw
na przyszłość. Mam jednak
nadzieję, że wróżka, jak to
człowiek, też miewa złe dni.
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W jednej z chat na półwy−

spie wiele kobiet przychodzi i

patrzy z zazdrością i podzi−
wem na warsztat tkacki, przy

którym Anna Grossman Anna Grossman Anna Grossman Anna Grossman Anna Grossman i ucz−

niowie z liceum plastycznego:

Agnieszka NiewińskaAgnieszka NiewińskaAgnieszka NiewińskaAgnieszka NiewińskaAgnieszka Niewińska, Doro−Doro−Doro−Doro−Doro−

ta Onopiukta Onopiukta Onopiukta Onopiukta Onopiuk, Anna Sidoryk Anna Sidoryk Anna Sidoryk Anna Sidoryk Anna Sidoryk i

Maciej Zdenowicz Maciej Zdenowicz Maciej Zdenowicz Maciej Zdenowicz Maciej Zdenowicz pokazują ja−

kie cuda można było kiedyś
utkać.

Przędło się przy pomocy

drewnianego wrzeciona ob−

ciążonego glinianym krąż−
kiem — przęślikiem. Dzięki

przęślikowi wrzeciono wisia−

ło pionowo, a to pozwalało
na wprowadzenie go w ruch

wirowy i skręcanie się wełny

w nitkę. Nitkę robiono z

wełny owczej lub lnu. Taki
sposób uzyskiwania nitek

znany był od neolitu, aż po

średniowiecze, kiedy zaczę−
to stosować kołowrotek. Ale

i dzisiaj zdarza się, że są bab−

cie, które potrafią prząść za

pomocą przęślika i wrzecio−
na. Natomiast w innych re−

jonach świata, tj. Ameryce

Południowej, Afryce, In−
diach jest to metoda do dzi−

siaj powszechnie znana.

Wczoraj w południe odbył

się na stanowisku konkurs

przędzenia wełny na wrzecio−
nie z przęślikiem. Chętni prze−

szli najpierw szybki kurs przę−

dzenia u pani Anny Grossman.

Niestety konkurs odbył się w
tempie błyskawicznym, narzu−

conym przez panie nauczyciel−

ki, które nie chciały czekać na

wyniki swoich uczniów.

Na stanowisku odbędzie
się w najbliższym czasie tak−

że konkurs robienia pasków

zwanych krajkami. Wtedy

też napiszemy o technice ta−
bliczkowej przędzenia.
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WenusWenusWenusWenusWenus
z glinyz glinyz glinyz glinyz gliny

ulepionaulepionaulepionaulepionaulepiona
Wczoraj odbył się kon−

kurs lepienia Wenus z gliny.

Liczyło się podobieństwo fi−

gurki do wzoru, ale również

oryginalność wykonania.
Najpiękniejszą Wenus ulepi−

ła Agnieszka Niestój Agnieszka Niestój Agnieszka Niestój Agnieszka Niestój Agnieszka Niestój z Ol−

sztyna. Drugie miejsce zaję−
ła Ola Polowy Ola Polowy Ola Polowy Ola Polowy Ola Polowy z Sieradza, a

trzecie Magda Siupa Magda Siupa Magda Siupa Magda Siupa Magda Siupa z No−

wej Wsi Wlk. Rozdano oczy−

wiście nagrody od organiza−
torów. Każde z dzieci mogło

również zabrać ulepioną

przez siebie Wenus.
PAULINAPAULINAPAULINAPAULINAPAULINA

SZMYTSZMYTSZMYTSZMYTSZMYT

To nic,To nic,To nic,To nic,To nic,
że sąże sąże sąże sąże są

zbite...zbite...zbite...zbite...zbite...
To nic, że niektóre pięk−

ne garnki są zbite, skoro pod−

czas konkursu klejenia cera−

miki na stanowisku nr 27

dzieci nauczyły się jak je
sklejać. A najlepiej robili to:

Ewelina Banaszak Ewelina Banaszak Ewelina Banaszak Ewelina Banaszak Ewelina Banaszak z Nakła

(I), Aleksandra Plitt Aleksandra Plitt Aleksandra Plitt Aleksandra Plitt Aleksandra Plitt (II) i

Sebastian Lewandowski Sebastian Lewandowski Sebastian Lewandowski Sebastian Lewandowski Sebastian Lewandowski (III).

Gratulujemy!
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 Tegoroczny, V Festyn Ar−

cheologiczny w Biskupinie cieszy

się dużym powodzeniem. Wczoraj,

tj. w czwartek wykopaliska oglą−

dało ponad 13 tysięcy osób.    (mr)


