biskupiñski browar

Koi podniebienie
i uderza do g³owy
Podczas festynu na stanowisku nr 28 warzone jest piwo zgodnie z
dawn¹ receptur¹ z ziarna, chmielu i wody. Dzisiaj nieliczni szczêliwcy
bêd¹ mogli poznaæ smak trunku, z którym obecnie produkowane piwa
nie mog¹ siê równaæ.
Historia
dodawane s¹ przyz³otego trunku
prawy, zazwyczaj
siêga 6 tys. lat,
szyszki chmieloczasów, kiedy
we. - Chmiel zaSumerowie pawiera zwi¹zki,
nowali nad Euktóre dzia³aj¹ na
fratem i Tygrycz³owieka usposem. - Istnieje
kajaj¹co.
Ma
jednak prawrównie¿ dzia³adopodobieñstnie bakteriobójwo, ¿e piwo
cze, co przed³ujest starsze ¿a trwa³oæ pimówi Marian
wa. Wiemy rówKawka, piwonie¿, ¿e pewne
war z dwudziezwi¹zki w chmiestoletnim stalu usuwaj¹ nie¿em, dzi hobpotrzebne zwi¹bysta. - Piwo
zki bia³ki, które
mog³o
popowoduj¹ zmêtwstaæ na skunienie piwa - t³utek samoistnej
maczy Marian
fermentacji
Kawka. - S¹ te¿
ziarna, które
pewne badania
mog³o byæ zawiadcz¹ce
o
lane przez po- Biskupiñskie piwo warz¹ Sylwester Grabowski (z tym, ¿e substanwód, a nastê- lewej) i Marian Kawka, niegdy szef browaru Leszek. cje zawarte w
pnie podgrze- Panowie podkrelaj¹, ¿e ju¿ nie odpowiadaj¹ za smak s z y s z k a c h
piwa ¿niñskiego browaru.
fot. Tomasz Rogacz
wane przez s³oñchmielowych
ce. W tamtym rejonie jest piwowara. Podstawowym maj¹ dzia³anie zapobiegaodpowiedni klimat dla tego sk³adnikiem piwa jest jêcz- j¹ce powstawaniu nowoprocesu. Sumerowie zauwa- mieñ, produkowane jest ró- tworów u ludzi - dodaje.
¿yli, ¿e napój dzia³a ciekawie wnie¿ z pszenicy, ry¿u i
Nastêpnie roztwór ulena organizm. Tak piwo za- kukurydzy. Proces warzenia ga intensywnemu gotowaczê³o podbijaæ Europê, naj- polega na przemianie zawar- niu. Po ods¹czeniu pozostapierw trafi³o do Egiptu, a tej w ziarnach skrobi w cu- ³oci szyszek chmielowych,
potem byæ mo¿e wraz z Rzy- kry proste, która zachodzi ch³odzi siê go i pozostawia
mianami lub ich niewolnika- przy udziale enzymów, po- do fermentacji.
mi z Egiptu, którzy znali wstaj¹cych w momencie kie³Proces trwa kilka dni. recepturê, rozprzestrzeni³o siê kowania ziaren jêczmienia. Dlatego piwo cieszy³o siê
w prawie ca³ej Europie - przy- Enzymy odpowiadaj¹ za pro- takim powodzeniem. Mo¿dukcjê cukrów, a po ich na by³o je zrobiæ w obozie
puszcza Marian Kawka.
Aby bursztynowy napój fermentacji alkoholu.
w stosunkowo nied³ugim
Pierwszym krokiem pro- czasie, ale trzeba by³o pomia³ odpowiedni¹ jakoæ, wa¿na jest nie tylko znajomoæ cesu jest moczenie ziaren w siadaæ du¿¹ wiedzê, wiêktechniki warzenia, ale rów- wodzie do czasu ich kie³ko- sz¹ ni¿ przy produkcji wina
nie¿ wiedza i dowiadczenie wania, otrzymywany jest - mówi piwowar.
s³ód. Nastêpnie s¹ rozgniaW Biskupinie Marian KaPrzy szkolnym stoisku z tane i wrzucone do kot³a, wka warzy z³oty napój zgodg¹sawskim smalcem, toczy gdzie powoli i skokowo pod- nie z pradawn¹ receptur¹ i w
noszona jest temperatura. myl niemieckiego prawa czysiê rozmowa. - Co ty tak
Gdy wnêtrze ziarna rozpu- stoci piwa, to znaczy, ¿e nadu¿o jesz tego chleba ze
ci siê i przechodzi do roz- pój otrzymywany jest jedynie
smalcem? -A by³am tutaj w tworu, ods¹cza siê wówczas z ziarna, wody i chmielu.
ubieg³ym roku i tak mi on ³uski oraz inne pozosta³o- Kunszt piwowara bêdzie mozasmakowa³, ¿e jestem i w ci. Do wyklarowanego za- ¿na oceniæ dzisiaj samemu.
tym. !
(jm)
TOMASZ ROGACZ
czynu piwa, tzw. brzeczki,

Skóra, wosk i dratwa
Na stanowisku 68, w rekonstrukcji chaty
biskupiñskiej mieci siê cichy, ciemny i pachn¹cy skórami warsztat skórnika.
he³mów. Skórzana zbroja to tzw.
lamelka wykonana z ma³ych
p³ytek ze skóry
utwardzanej woskiem pszczelim.
Lamelka taka
jest twarda i odporna. W dawnych
czasach
skórzane pancerze by³y tañsze
od metalowych,
obecnie lamelka
jest dro¿sza od
kolczugi.
Szymon Nowaczyk w skupieniu zszywa np.
skórzan¹ sakiewkê przy u¿yciu ig³y z Szycie skóry wybr¹zu i dratwy
fot. Rafa³ Tr¹bski maga u¿ycia specjalnych techSzymon Nowaczyk i
Sebastian Pruchnik z dru- nik. Zanim u¿yje siê ig³y i
¿yny Siekiera spokojnie, nici, trzeba wykonaæ sobie
bez popiechu szyj¹ sakiew- dziurki w skórze szyd³em,
ki, torebki, buty, odpowia- gdy¿ jest to zbyt twardy
daj¹c czasem na pytania tu- materia³, aby szyj¹c robiæ
rystów, czy opowiadaj¹c o dziurki ig³¹. Skóra jest uniskórnictwie wycieczkom. wersalnym materia³em - woNarzêdziami skórnika s¹ doodpornym, elastycznym,
szyd³o, no¿e do skór (wyj¹t- wytrzyma³ym i eleganckim.
kowo krótkie i bardzo Jej dostêpnoæ w dawnych
ostre), ig³y i dratwa zastê- borach i kniejach doskonale
puj¹ca zwyk³e nici. Skóra w t³umaczy jej szerokie zastodawnych czasach s³u¿y³a po- sowanie. Kto chce siê dowszechnie ludziom i stoso- wiedzieæ wiêcej szczegó³ów
wano j¹ do produkcji wielo- na temat pracy skórnika,
rakich przedmiotów: ubrañ, mo¿e wybraæ siê na stanowibutów, toreb, sakiew, buk³a- sko nr 68.
RAFA£ TR¥BSKI
ków, a nawet pancerzy i

Wystarczy trochê
wyobrani
Krystyna Sempska i jej
córka Katarzyna w roli bukieciarek przyjecha³y do Biskupina ju¿ jedenasty raz.
Zajmuj¹ siê wykonywaniem
suchych kompozycji z kwiatów, ze zbo¿a i z trawy.
Trawy trzeba zebraæ jeszcze przed kwitnieniem t³umaczy pani Krystyna jeli zbierze siê je za póno,
to bêd¹ siê kruszyæ i bukiety nie bêd¹ trwa³e. Dobrze
jest konserwowaæ suche roliny w glicerynie z wod¹.
Ona sama wraz z mê¿em
zajmowa³a siê kiedy ogrod-

nictwem, teraz jest na emeryturze. Natomiast kompozycje z suchych kwiatów
uk³ada od 30 lat. Nie uczy³am siê tego specjalnie mówi. - Po prostu na pocz¹tku podgl¹da³am, jak inni to
robi¹, a potem ju¿ sama
zaczyna³am wymylaæ ró¿ne rodzaje bukiecików.
Jej córka, Katarzyna, z
zawodu terapeutka dodaje, ¿e
wystarczy wyobrania i dobre chêci. Zaczyna siê co
robiæ, a pomys³ rodzi siê
dopiero w trakcie" - wyjania.
MAGDALENA KRUSZKA

