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BĘDZIE NAM
POTRZEBNE

− papier z zeszytów lub

kserograficzny, mało zapisany

− garnek z gorącą wodą
− mikser

− sito z ula pszczelego lub

malarskie do przesiewania fa−

rby malarskiej
− nożyczki

− gruba tektura

− wałek lub butelka
− roślinki, zdjęcia, kwiat−

ki do ozdoby.

PRZEPIS
Krok pierwszy:Krok pierwszy:Krok pierwszy:Krok pierwszy:Krok pierwszy:

przygotowanie papieruprzygotowanie papieruprzygotowanie papieruprzygotowanie papieruprzygotowanie papieru
Wieczorem drzemy pa−

pier i wrzucamy do garnka z

gorącą wodą, namaczamy
przez całą noc. Papier można

też w garnku gotować, co

przyspieszy proces.

Następnego dnia rozdrab−
niamy rozmoczony papier przy

pomocy miksera na papkę.

Uzyskana papka powinna mieć

jednorodną konsystencję.

Krok drugi:Krok drugi:Krok drugi:Krok drugi:Krok drugi: wycinaniewycinaniewycinaniewycinaniewycinanie

W dopasowanym do

kształtu sita kawałku grubej
tektury wycinamy jakiś

kształt; może to być prosto−

kąt, serduszko, kwiatek czy

cokolwiek innego, co nam
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Życie toczy sięŻycie toczy sięŻycie toczy sięŻycie toczy sięŻycie toczy się
jak zwyklejak zwyklejak zwyklejak zwyklejak zwykle

Zwiedzającym proponuje−
my przenieść się w czasie do

mezolitu. Wioska mezolity−

czna, która znajduje się tuż

obok pawilonu, oferuje kon−
takt z łowcami, zamieszku−

jącymi trzy szałasy. Szałasy

zbudowane są zgodnie z cyk−
lem rocznym; jest szałas let−

ni, zimowy i prowizoryczna

altanka.

Rekonstruując je opiera−
no się  na znaleziskach z

Danii i płn. Niemiec. Różnią

się sposobem i trwałością ko−

nstrukcji. Szałasy letnie mia−
ły chronić przed słońcem, a

zimowe przed wiatrem i na−

wałnicą. W związku z tym
używano różnych materia−

łów.

Latem w obozowiskach,

znajdujących się nad rzeka−
mi, do budowy szałasów uży−

wano trzciny, gałązek wierz−

by, jesienią natomiast budo−
wano z kory drzew, np. brzo−

zy i dębu. Stosowano też

pokrycia z mat.

Wódz łowców mezolity−
cznych zapewnia, że w takim

szałasie zmieści się nawet 10

osób (w różnym wieku).
Zwykle szałas taki zamiesz−

kiwała podstawowa rodzina,
tzn. ok. 5 − 6 osób. Dobytek

wieszano pod sufitem żeby

ochronić go przed wilgocią i

aby dzieci nie skaleczyły się
np. grotami strzał.

W szałasie płonie ognis−

ko, nad którym umieszczo−
ny jest rodzaj rusztowania.

Suszy się na nim mięso. Pa−

liki znajdujące się wokół

ogniska stanowiły również
ochronę, aby w czasie snu

przypadkiem w nie nie wpaść.

Dym z ogniska ulatnia się

przez stożek znajdujący się
w górnej części szałasu; nie−

wielka szczelina tworzy bar−

dzo dobry otwór wentylacy−
jny.

Łowca zaprasza do skosz−

towania mięsa suszonego.

Wczoraj przygotowano ty−
pową jesienną potrawę, która

wzbogacała jadłospis mezo−

litycznego łowcy; wędzoną
rybę i prażone orzechy las−

kowe. Prażone orzechy prze−

chowywano w woreczkach na

długie zimowe miesiące.
Poza tym życie w szała−

sach toczy się jak to zwykle

bywa w mezolitycznej wios−
ce; wyrabia się narzędzia i

broń − groty strzał, noże krze−

mienne w oprawach, strzały,

wiertła, drapacze do obróbki
i wyprawiania skór. W szała−

sie letnim po okresie wyro−

bu paciorków z muszelek na−
stała epoka produkcji igieł

kościanych. Moczone przez

całą noc kości (w czym są

moczone to podobno tajem−
nica łowców), są obrabiane

krzemiennymi wiórami, a na−

stępnie ostrzone i polerowa−
ne na piaskowcu. Na końcu

wierci się w nich otworek.

Jako nici używa się ścięgien

zwierzęcych lub sznurecz−
ków wyplatanych z trawy.

Łowczynie zapowiedziały

już, że będą przy pomocy

wyprodukowanych przez sie−
bie igieł szyć ubrania.
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podpowie wyobraźnia. Kawa−

łek, który pozostał po wy−

cięciu zatrzymujemy, będzie

nam potrzebny.
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Tekturkę układamy na si−
cie i wlewamy masę celulozo−

wą. Aby otrzymać grubszy pa−

pier, papka powinna być gęsta.
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Na wylany papier lub

wcześniej bezpośrednio na si−

tko kładziemy wszystko, co
może zdobić papier: roślin−

ki, kwiatki, zdjęcie itp.

Ozdoby wciskamy w masę.
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Na okienko w tekturze,

w którym ułożyliśmy ozdo−
by kładziemy teraz pozosta−

ły po wycięciu kawałek tek−

tury, na to kładziemy gazety
i wałkujemy butelką bądź wa−

łkiem aż woda spod tektury

wypłynie przez sitko.

Po zdjęciu gazet i tektu−
ry otrzymamy pięknie zdo−

biony papier czerpany. Za−

chęcamy do samodzielnych
prób i życzymy powodzenia.
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CzyCzyCzyCzyCzy
wiecie,wiecie,wiecie,wiecie,wiecie,

żeżeżeżeże
Fragment wału przy

wschodniej bramie grodu bi−
skupińskiego w tym roku po

raz pierwszy został udostęp−

niony zwiedzającym. A to
oznacza, że bez żadnych za−

kazów można na niego wejść,

spojrzeć na gród i jezioro z

wysokości. Fragment tego
wału ma  50 m długości oraz

4 m wysokości i 3,5 m szero−

kości. Do jego budowy uży−
to 1500 ton ziemi i 300 kubi−

ków drewna dębowego.
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