
Z pomocą przychodzi Festyn Archeolo-
giczny w Biskupinie, gdzie - jak każdego 
roku - wielu rekonstruktorów, pracowników 
muzeum i pasjonatów robi wszystko co w ich 
mocy, aby nie trzeba było sobie wyobrażać 
przeszłości, a znaleźć się w niej.

Przechodząc przez drewniane schody, 
cofamy się o kilka tysięcy lat. Zamiast pie-
karnika jest ognisko, a zamiast warzywnia-
ków są łąki i lasy. Poranne zakupy w piekar-
ni trwają o wiele dłużej niż kilka minut. Nie 
ma słonecznikowego, ani firmowego, jedyne 
co pozostaje to zrobić podpłomyki. Kolejki 
w mięsnym zastą-
piła całodniowa 
gonitwa za zwie-
rzęciem. Łatwo 
się domyślić, że 

w kuchni dominują znaleziska roślinne. 
Herbata jeszcze nie z torebki czy granulek, 
a z: jabłka, liści lipy, brzozy, miodu i wrząt-
ku znad ogniska, a nie z czajnika elektrycz-
nego. Jeśli ktoś miał ochotę na jajecznicę, 
musiał znaleźć ptasie gniazdo i zabrać jajka. 
W obecnych czasach trafiłby na policję za 
kradzież sklepową.

Bohaterami zostali dziś chłopcy, którym 
udało się zdobyć mięso dla wioski. Szczęśli-
we dziewczyny zabrały się do przygotowania 
długo wyczekiwanej potrawy.

Marta Gawrońska

Zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu był to bardzo popular-
ny materiał pisarski. - Tabliczki woskowe były dość tanie, niewymagające 
wykorzystania skomplikowanej technologii, zro-
bione z materiałów dostępnych wszędzie  - mówi 
kastuś szydłouski, od 20 lat zajmujący się wo-
skowymi tabliczkami. Pisało się na nich specjal-
nymi rysikami, zwanymi stylusami, z ostrą koń-
cówką do pisania i płaską bądź okrągłą stroną do 
zamazania tekstu.

Co na nich zapisywano? Jako że wosk jest szcze-
gólnie podatny na zmiany temperatury, były to prze-
ważnie zapiski bieżące. Rzemieślnicy i kupcy zapisy-
wali na nich rachunki, tabliczki służyły za notatniki 
w szkołach, wykorzystywano je do zapisywania ko-
respondencji i utworów literackich. Sporządzano na 
nich dokumenty dla administracji miejskiej, skarbo-
wej i sądowej. Do dnia dzisiejszego przetrwało wie-
le z nich, na ziemiach polskich można ich szukać 
m.in. w archiwach w Toruniu, Lublinie i Gdańsku.

- Tabliczki woskowe były wykorzystywane 
praktycznie w każdym regionie Europy. Naj-
bardziej rozpowszechnione były we Francji i w Niemczech - tam nawet 
w XIX wieku, zgodnie z tradycją, zdarzało się, że zapiski z odważania soli 
czy sprzedaży lasu zapisywano na wosku. Mniej popularne były w Anglii 
i Hiszpanii  - wyjaśnia Kastuś Szydłouski.

U pana Szydłouskiego w namiocie przy drodze do osady obronnej (ale 
jeszcze w obszarze zaznaczonym na mapie festynu numerem 8) można oglą-
dać tabliczki z różnokolorowym woskiem. Jak tłumaczy, wosk w natural-
nym kolorze szybko się brudzi. Bardzo dobrze pisze się na wosku czarnym, 
powstałym po dodaniu do niego sadzy czy popiołu drzewnego. Wosk w szla-
chetnym kolorze czerwonym (z dodatkiem ochry) był szczególnie popular-
ny w starożytnym Rzymie. Zielony (z domieszką miedzi) to wynalazek śre-
dniowieczny. Najrzadziej spotykany był wosk niebieski (barwiony np. lazu-
rytem) - ze względu na wysoką cenę.

aGnieszka zawisza

Wieloletnia roślina, dorastająca do pół metra wysokości o za-
okrąglonych liściach z karbowanymi brzegami i drobnych, białych 
kwiatach zebranych dookolnie w kątach liści, czyli szanta zwyczajna. 

Znana była już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. W Egip-
cie nazywano ją nasieniem Horusa i noszono jako amulet chronią-
cy przed złem. Wymieniana jest w dziełach Hipokratesa, Pliniusza, 
Teofrasta. Używana była w starożytności jako silny i wysoce sku-
teczny lek na dolegliwości górnych dróg oddechowych. W przy-
padku gruźlicy zalecano przygotowanie soku z szanty z miodem 
i codzienne picie. 

Na tereny Polski szanta trafiła we wczesnym średniowieczu do 
ogrodów przyklasztornych, ale dość szybko „uciekła“ stamtąd, do-
skonale się aklimatyzując i zajmując coraz to nowe tereny. Lubi sło-
neczne stanowiska, osłonięte od wiatrów i wapienną, suchą glebę. 

Gojnik, bo taką nazwę ludową również się spotyka, używany może 
być w barwiarstwie naturalnym. Z ziela otrzymuje się barwnik czarny.

Roślina ma działanie wykrztuśne, uspokajające, moczopędne, żół-
ciopędne, rozkurczowe, ściągające, przeciwzapalne, przeciwbakteryj-
ne. Zwiększa wydzielane soków trawiennych, pobudza krwawienia 
miesięczne. Należy uważać na dawki przyjmowanego ziela. Regular-
ne picie przez dłuższy czas, może spowodować spadek ciśnienia krwi 
i zaburzenia rytmu serca.

Jako surowca zielarskiego używa się ziela tej rośliny. Napary 
z niej przygotowane mają gorzki smak. Pita herbata z szanty zwy-
czajnej pomaga w nieżytach górnych dróg oddechowych, przy zabu-
rzeniach miesiączkowania, problemach z trawieniem, wątrobą i wo-
reczkiem żółciowym. Można jej używać przy kołataniu serca, przy 
zmianach miażdżycowych i braku apetytu.

Naparów z szanty używa się również zewnętrznie do przemywa-
nia i okładów przy schorzeniach skóry, trudno gojących się ranach. 
Można zażywać kąpieli z dodatkiem naparu z szanty w wypadku ta-
kich właśnie schorzeń skórnych, ale także w razie odmrożeń koń-
czyn, przy potliwości nóg, hemoroidach i chorobach kobiecych. 

wasza zieLarka

Nie pieśń żeglarska, 
ale...

Dziś będzie posiłek. Dzielni chłopcy, od lewej: Mateusz 
Jarecki, Albin Sokół. Szczęśliwe dziewczyny, od lewej: 
Basia Wielgus i Renata Pawlus. fot. Marta Gawrońska

Epoka kamienia i jej przysmaki

Powrót do przeszłości
w dzisiejszych czasach kuchnia to podstawa. Lodówka, piekarnik, a nawet mikrofala to sprzęty codziennego 
użytku. Dostęp do produktów z całego świata i pewność, że niezależnie od godziny w sklepie zawsze będzie 
to, na co mamy ochotę sprawia, że wyobrażenie sobie kuchni neolitycznej jest czymś na wzór science fiction.

Kastuś Szydłouski rzeźbią-
cy deszczułkę do tabliczki 
woskowej    
      fot. Agnieszka Zawisza

Dawne dokumenty

Zapisane na wosku
najstarsze tabliczki woskowe, zapisane pismem klinowym, 
pochodzą z Mezopotamii i liczą ok. 4 tys. lat. wy-
nalazek przejęli Fenicjanie, a od nich Grecy i cywili-
zacja śródziemnomorska.


