
23 września, czwartek23 września, czwartek23 września, czwartek23 września, czwartek23 września, czwartek
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Nie zapominajcie drodzy

biskupinianie, aby oddać dzi−

siaj cześć bóstwom rozpusty,

zamieszkującym Prasłowian−

kę. Niechaj bogowie ześlą na
nas dar mocnej głowy i du−

cha tańca. Tak więc zaopatrz−
cie się w jadło i napoje. I nie

obawiajcie się dnia następne−

go, gdyż  uzdrowicielki zad−

bają o nasze ciała.
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Dąb jest drzewem używa−

nym już od dawna jako zio−

ło. Posiada silne właściwoś−

ci ściągające. Herbata z kory
dębu pomaga przy krwiomo−

czu, zatrzymuje krwotoki

wewnętrzne. Stosowana na−
tomiast zewnętrznie zmniej−

sza żylaki oraz bóle i podra−

żnienia skóry, a stosowana

do płukania włosów zapo−
biega ich wypadaniu i łupie−

żowi. Kora dębu w postaci

naparu pomaga przy proble−
mach z zatokami, katarze,

przekrwieniu płuc. Liście i

kora dębu stosowane mogą

być jako opatrunek przy opa−
rzeniach. Z żołędzi i kory

robi się wywary, które poda−

wane z mlekiem przeciwdzia−

łają niekorzystnym efektom
ubocznym niektórych leków.

Kora dębu jest bardzo bo−

gata w garbniki, dlatego czę−

sto stosowana była do garbo−

wania skór. Poza tym wyko−
rzystywana była do barwie−

nia materiałów, dając różne

odcienie brązu.

Dąb był uważany za nie−
zwykle magiczne drzewo na−

leżące do świętej trójcy

drzew obok jesionu i ciernia.

Dąb posiada właściwości och−
ronne, uzdrawiające, zapew−

nia sukces. Kojarzony jest ze

Słońcem, ogniem. Uważano,
że podczas zbierania liści, ga−

łęzi, żołędzi koniecznie na−

leży dąb “nakarmić”, czyli

wylać na korzenie wino w
charakterze obiaty. Żołędzie

umieszczano w oknie jako

ochronę przed piorunami, no−
szono przy sobie w celu uni−

knięcia choroby, albo jako

talizmany zapewniające pło−

dność, nieśmiertelność, dłu−
gowieczność.

Indianie Seneka uważają

dąb za drzewo siły, dające
poczucie ładu, symbolizują−

ce samodyscyplinę. Wyko−

rzystywali oni drzewa do roz−

woju osobowości jako na−
rzędzia do określania poje−

dynczych ludzi. Ludzie − dę−

by określani byli jako pełni

inicjatywy, pewni siebie,

szczerzy, milczący, o licz−
nych duchowych talentach,

wierzący w intuicję.
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***
Dziecko u kowala:
− Czy mogę wymienić 1

zł na 2 zł?
***

Przy stanowisku z jedze−
niem:

− Dzień dobry, z czym są
naleśniki − pyta klient.

− Z dżemem i serem −
odpowiada sprzedawca.

− To poproszę z serem.
− Nie ma.
− To z dżemem − mówi

klient.
− Też nie ma − odpowiada

sprzedawca.                    (ad)

***
Okrzyki dzieci w muzeum:

− Ale tu fajnie, świetnie,
można chodzić wkoło tych
słupów!

***
Proszę pani, po ile jest ta

informacja?
***

Proszę pani, a o czym jest
ta informacja?                (mr)

***
Przewodnik do grupy:
− A tutaj, spójrzcie, piękna

kobieta sprzed dwóch tysięcy
lat (o Kasi).                   (mr)

***
Słowa opiekuna do dzie−

ci, które z zainteresowaniem
zatrzymały się przy strawie
brytyjskiej:

− Panowie, nie traćcie cza−
su, bo im szybciej zwiedzi−
cie, tym więcej czasu będzie
dla Was.                          (ad)

***
Logiczne wnioski dzieci:
1. − Dlaczego rycerze i

wojownicy mają telefony ko−
mórkowe?

− Bo przecież kiedyś nie
było linii telefonicznych.

2. − Skąd tyle pobitych
skurupek?

− Bo kiedyś zrzucali z
wału garnki na pale.        (ad)
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Uwaga! We wtorek w
godzinach popołudniowych
miało miejsce uprowadze−
nie (lub jak kto woli porwa−
nie) pewnej cnotliwej Sło−
wianki.

Nieświadoma niebezpie−
czeństwa przyjęła zaprosze−
nie na rejs łodzią. Łódź owa
nikomu nie była znana, po−
jawiła się ni z tego, ni z
owego zza zielonych trzcin.
Dowodzona była przez pi−
rata (znaki szczególne: za−
miast jednej nogi − drewnia−
ny kikut i oczywiście czarna
przepaska na prawym oku).

Słowianka  weszła do
łodzi z nadzieją pożeglowa−
nia po wodzie jeziora bisku−
pińskiego. O! naiwna!  Pi−
rat postanowił zabrać nie−
wiastę ze sobą i nikomu nie
oddać. W tym czasie zebra−
ni na pomoście próbowali
pertraktować. Nieugięty pi−
rat, rzekł: “Przypłyńcie po
nią sami”. Znalazło się
trzech śmiałków płci od−
miennej, rzucili się w spie−
nione wody jeziora, by uwo−
lnić brankę. Pirat − przebie−
gła bestia − przekupił śmiał−
ków piwem, a niewiasta za−
lewając się  rzewnymi łza−
mi, omal półwyspu nie zala−
ła. Ostatni raz spojrzała na
półwysep, wyszeptała sło−
wa pożegnania i ... tu zało−
ga zbuntowała się, a dokła−
dniej to jeden z majtków.
Sam jeden doprowadził
łódź do brzegu i w obję−
ciach wniósł Słowiankę na
półwysep. Radość z powro−
tu niewiasty nie miała gra−
nic.   Pirat uciekł! A niewia−
sta powróciła do braci fes−
tynowej. Dlatego też kto−

kolwiek widział pirata i sły−
szał cokolwiek o nim pro−
szony jest o kontakt z reda−
kcją. Strzeżcie się zabłąka−

PodsłyszanePodsłyszanePodsłyszanePodsłyszanePodsłyszane

że nic mi tak na Festynie nie
smakowało jak wasze gorące
chlebki, które zresztą rozchodzą
się lepiej niż świeże bułeczki.
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Mój ojciec jest piekarzem i
wiem, że praca przy piecu wy−
maga poświęceń. Dlatego pot−
rafię docenić wasze podpłomyki!
Obwieszczam więc wszystkim,

nych łodzi (na “Weleta” za−
praszamy!) i niebezpiecz−
nych jednookich piratów ...
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