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Owoce głogu są jednym

z najlepszych środków
wzmacniających serce i po−

magających w chorobach

układu krążenia. Stabilizują
ciśnienie krwi, obniżając je

(nie dla osób o niskim ciś−

nieniu). Zmniejszają również

szmery w sercu, obrzęk i
choroby tętnic, uszczelniają

zastawki. Stosowanie owo−

ców głogu działa też zapo−
biegawczo i uodparniająco, je−

śli chodzi o zakażenie pa−

ciorkowcem, gorączkę reu−

matyczną, stany zapalne mi−
gdałów.

Liście głogu stanowić mo−

gą namiastkę zielonej chińs−
kiej herbaty. Nasiona nato−

miast po wyprażeniu można

użyć podobnie jak ziaren ka−

wy. Osoby, które chcą odu−
czyć się palenia − mogą palić

młode liście głogu, nie za−

wierające nikotyny.

Głóg uważano też za drze−
wo, posiadające właściwości

magiczne. Był jednym z

trzech świętych drzew, obok
dębu i jesionu  starożytnych

Brytów i Celtów. Uważano,

że te trzy drzewa, rosnące

obok siebie, stawały się sie−
dzibą wróżek. W średnio−

wieczu głóg uważano za ulu−

bione drzewo czarownic, głó−
wnie dlatego, że kobiety

uprawiające sztukę uzdrawia−

nia często były widziane przy

drzewach głogu zbierające
kwiaty, liście, owoce.

Głóg jest drzewem ży−

wiołu ognia i był wiązany z
takimi bóstwami jak Karde−

a, Flora, Hymen, Thor. Sta−

rożytni Teutonowie układali

z drewna głogu stosy po−
grzebowe wierząc, że dusze

zmarłych odchodzą, przez pa−

lące się ciernie.
ZIELARKAZIELARKAZIELARKAZIELARKAZIELARKA

Bogowie przekazali mi

słowa uznania dla  wszyst−

kich uczestników festynu.
Uradowały ich Wasz trud i

starania. Wyroby rzemieśl−

ników zasłynęły w całym

kraju, biskupińskie fryzury

noszą wszystkie piękne ko−

biety, a wojowie są znani z
wielkiej siły i waleczności.

Dlatego też bóstwa przyzwa−

lają abyśmy w tym samym,

wybranym gronie spotkali

się za rok. Zsyłają nam bło−

gosławieństwa i pomyślność
losu.

Wysłanniczka Peruna
WIEDŹMAWIEDŹMAWIEDŹMAWIEDŹMAWIEDŹMA

Kto robiKto robiKto robiKto robiKto robi
Gazetę BiskupińskąGazetę BiskupińskąGazetę BiskupińskąGazetę BiskupińskąGazetę Biskupińską?????

Codziennie ( przez 9 dni)

uczestnicy i goście V Festynu
Archeologicznego  trzymali

w ręku nowe wydanie Gazety
Biskupińskiej. W tym roku
robiona była przez zespół re−

dakcyjny, którego średnia wie−

ku nie przekraczała 30 lat. Jak

się znaleźliśmy razem w małej
klitce redakcyjnej? Przyczy−

ny były różne: chęć spotkania

z przygodą, pomysł na waka−
cje (gdy nie wypalił zaplano−

wany wypoczynek w Turcji),

zastępstwa, obowiązki zawo−

dowe, chęć dorobienia. Na po−
czątku festynu młody zespół

redakcyjny wspierany był−

przez: Marię WardęMarię WardęMarię WardęMarię WardęMarię Wardę, EwęEwęEwęEwęEwę

SzczecińskąSzczecińskąSzczecińskąSzczecińskąSzczecińską, Basię Wagner, Jac−Basię Wagner, Jac−Basię Wagner, Jac−Basię Wagner, Jac−Basię Wagner, Jac−

ka Mielcarzewiczaka Mielcarzewiczaka Mielcarzewiczaka Mielcarzewiczaka Mielcarzewicza, Arka Maj− Arka Maj− Arka Maj− Arka Maj− Arka Maj−

szaka szaka szaka szaka szaka i Sławka KujawęSławka KujawęSławka KujawęSławka KujawęSławka Kujawę. Wspa−

niałymi zdjęciami ratował nas

***

Pytania do osób w punkcie

informacyjnym:

− Czy jest jakiś przewodnik

po tym jarmarku?

− Macie gazetę festiwalową?

(ad)

***

Dzieci przy piecu chlebowym:

Paweł DobiesPaweł DobiesPaweł DobiesPaweł DobiesPaweł Dobies. Niestety te pię−

kne dni trwały krótko. Ster w
rękach dzierżyła cierpliwie sze−

fowa − Mirka RoszakMirka RoszakMirka RoszakMirka RoszakMirka Roszak. Dwie

reporterki Alicja Dużyk Alicja Dużyk Alicja Dużyk Alicja Dużyk Alicja Dużyk i Pau−Pau−Pau−Pau−Pau−

lina Szmytlina Szmytlina Szmytlina Szmytlina Szmyt, dwoiły się i troi−

ły, by przybliżyć czytelnikom,

to co się dzieje na festynie.

Świeżość stylu Pauliny i
doświadczenie Alicji (który

to już festyn pracuje w Ga−
zecie Biskupińskiej?) stwo−
rzyły dobry zespół. MarcinMarcinMarcinMarcinMarcin

Witkowski Witkowski Witkowski Witkowski Witkowski cierpliwie prze−

pisywał nawet długie teksty

bardzo naukowe, których po−
prawność pod wszelkimi

względami dzielnie sprawdza−

ła Asia. Maciek Urbanows−Maciek Urbanows−Maciek Urbanows−Maciek Urbanows−Maciek Urbanows−

ki ki ki ki ki oprócz przełamywania

stron i ratowania nas felieto−

nami, zajmował się walką z

muchami (Mucha III).
Z drżeniem czekamy na

ocenę naszej pracy, dokona−

nej przez Naczelnego oraz
Aniołów Stróżów ( JerzyJerzyJerzyJerzyJerzy

Tomasz Bąbel Tomasz Bąbel Tomasz Bąbel Tomasz Bąbel Tomasz Bąbel i Andrzej Pio−Andrzej Pio−Andrzej Pio−Andrzej Pio−Andrzej Pio−

trowskitrowskitrowskitrowskitrowski), którzy zawsze by−

li “ku pomocy” i “bronili od
złego” − tzw. lapsusa języko−

wego.

Dziękujemy posłanniczce

wodzów − Roksanie Chowa−Roksanie Chowa−Roksanie Chowa−Roksanie Chowa−Roksanie Chowa−

niec niec niec niec niec za zawsze aktualny pro−

gram festynu.

P.S. Wnosimy o zmianę

siedziby redakcji, ze względu

na znikome rozmiary obecnej,

jej “zamuszenie” i zadymienie.
REDAKCJAREDAKCJAREDAKCJAREDAKCJAREDAKCJA

IlośćIlośćIlośćIlośćIlość
czy jakość?czy jakość?czy jakość?czy jakość?czy jakość?

Wydaje się, że V Festyn
Archeologiczny będzie ko−

jarzył się głównie z ilością.

Wodzowie cieszą się, że dzi−
siaj najedzie Biskupin 13 tysię−

cy zwiedzających. Potem sły−

szymy (patrz: "Gazeta Bisku−
pińska" nr 34/4), że na festy−
nie jest lepiej niż w Makro.

Przy tłumach zwiedzających

możliwość dotarcia dzieci do
stanowisk jest ograniczona, a i

wystawcy mają nieciekawe wa−

runki do prezentacji.

Gdyby była bardziej ka−
meralna atmosfera, archeo−

logia biskupińska byłaby ba−

rdziej doświadczalna niż ko−

mercyjna.
Może warto nastawić się

na ograniczoną liczbę grup

dziennie, może festyn orga−
nizować częściej w ciągu ro−

ku? Powiecie, że nie ma na

to pieniędzy... Ale przynaj−

mniej dziad proszalny, bę−
dzie na swoim miejscu.

JOANNA ŚWIDERJOANNA ŚWIDERJOANNA ŚWIDERJOANNA ŚWIDERJOANNA ŚWIDER

Proszę pana, czy tu można

kupić strzały?

Czy to jest pomnik czy gro−

bowiec?                                (ps)

***

Przy ogrodzeniu z końmi:

Chodźmy już stąd, źle im z

oczu patrzy.

                      (ps)
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