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� wykonać paciorki z mo−
deliny na wzór paciorków
szklanych (stanowisko 53)
� lepić ręcznie z gliny
(31,34) � wyczesać wełnę i
wziąć udział w tkaniu paska
na bardku (59) �  zrobić
pierścionek, bransoletkę lub
zawieszkę z drutu miedzia−
nego oraz ubrać się w stroje

stylizowane na łużyckie,
wczesnośredniowieczne i inne
(58) � spróbować gry na bęb−
nie (52) � podłubać dłubankę
(39,69) � wziąć udział w de−
gustacji miodu (38) � spró−
bować wiercenia drajlą i wio−
liną w rogu i kości (9) � dać
głowę katu � na własnej skó−
rze wypróbować dziegieć (23)

� próbować pisać runami (6)
� ulepić figurki lub garnu−
szek z gliny (14) � wybić
monetę (40) � postrugać
klepkę (28) � popróbować
wyplatania koszy z wikliny
(45) � uczestniczyćw war−
sztatach tanecznych (66)
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CEBULACEBULACEBULACEBULACEBULA
Wiele roślin, których nie

podejrzewalibyśmy o to, że są
roślinami leczniczymi rośnie
w naszych ogródkach. Dlate−
go zachęcam Państwa do je−
dzenia dużej ilości warzyw i
owoców, głównie surówek.

Dzisiaj proponuję zająć się
cebulą.

Cebula jest rośliną, która
pochodzi z terenu dzisiejsze−
go Iranu, Afganistanu i Tur−
cji. Była znana i ceniona już
w starożytności w Egipcie,
Grecji i Rzymie. W starożyt−
nym Egipcie cebula bardzo
często pojawiała się w moty−
wach roślinnych umieszczanych
na ścianach grobowców.

Cebula zawiera dużą ilość
składników mineralnych: po−
tas − 175mg w główce, 231mg w
szczypiorku wapń − 31mg w
główce, 51mg w szczypiorku
fosfor − 42mg w główce, sód −
9mg w główce. Cebula zawiera
też związki organiczne kwas
jabłkowy i cytrynowy, pekty−
ny, a poza tym hormon roślin−
ny podobny do insuliny.

Ponieważ cebula jest do−
skonałym środkiem na
usuwanie wody z organizmu,
dlatego powinny ją spożywać
osoby chore na reumatyzm,
artretyzm (czyli zapalenie sta−
wów) i inne choroby, którym
towarzyszy opuchlizna. Wska−
zana jest też przy zaburze−
niach oddawania moczu −
wtedy należy zjadać codzien−
nie jedną surową cebulę, cho−
ciaż w tej postaci jest ciężko−
strawna. (osobom, które nie
mogą jeść surowej cebuli, za−
leca się spożywać gotowaną −
cebula inaczej niż większość
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Dziś prezentujemy kolejną
wegierską potrawę − szlambuc,
czyli kluski. Do ich przygoto−
wani potrzebne nam będzie: 10
jajek najlepiej zniesionych
przez węgierską kurę, 1 kg
mąki (zmielonej w młynie
przez brodatego młynarza)
oraz szczyptę soli do smaku.

Produkty mieszamy w mi−
sce, a ciasto ugniatamy ręko−
ma. Nie należy jednak doda−
wać wody! Ciasto rozwałko−
wujemy i suszymy, a następ−
nie zawijamy je w folię.

W takim stanie może ono
być przechowywane nawet
rok. Przygotowując potrawę
bierzemy garść ciasta, które
podczas leżakowania zdążyło
skruszeć i wrzucamy je do
wrzącej wody. Gotujemy do
czasu aż kluski wypłyną.

W międzyczasie na patel−
ni kładziemy słoninę, wyta−
piamy ją i dodajemy do niej
pokrojoną w kostkę cebulę.
Później wrzucamy przygoto−
wane wcześniej kluski i ra−
zem smażymy. Podajemy na
stół, nie zapominając przy
tym, że spożywanie tej potra−
wy powinno odbywać się przy
akompaniamencie węgiers−
kiej muzyki. I coż by rzec na
koniec? Jó étvágyat!
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Obserwując faunę poja−
wiającą się na festynie do−
chodzę do wniosku, że w
zasadzie miejsce w któ−
rym się znajdujemy nie
powinno być rezerwa−
tem archeologicznym
tylko ogrodem zoolo−
gicznym. Przykładów
przemawiających za
moją teorią jest wiele.

Zacznijmy od pół−
wyspu. Oprócz jasz−
czurek, żab i innych te−
go typu stworzeń, spo−
tkać można tu ptaki
(niekoniecznie prawdzi−
we). Nad półwyspem
codziennie unosi się nie−
bieski ptak, o bardzo
płaskiej budowie. I jest
na uwięzi.

Opuszczając półwy−
sep można spotkać jeszcze
inne ptaki. Na przykład na
stoiskach z gastronomią po−
pularne są kurczaki.

Mijając budynek mu−
zeum, z tyłu natkniemy się
na koniki polskie, potężne

byki, owce i kozy.  Rok temu
mieliśmy tu nawet wielbłądy!
W samym budynku mamy
szansę zapoznać się z ży−
ciem najbardziej upierdliwe−
go owada na świecie − muchy.
Tego tematu nie będę rozwi−
jał, bo już dość o tym było
mówione.

Najważniejszy jednak w
mojej ocenie jest kraal.
Oprócz znanych wszystkim
prześladowców Popiela, czy−
li  myszy, najważniejszym
mieszkańcem kraalu jest or−
ka. I to pradziejowa.

Problem tylko w tym, że
nikt tak naprawdę jej nie
widział. W miejscu, gdzie
planowo pracownicy ZOO
powinni dostarczyć już
dawno potężne akwarium z
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Haa! Wykrakane! Wczo−
raj moje wróżby się sprawdzi−
ły. Podczas gdy wszystkie
dzienniki radiowe i telewi−
zyjne zapowiadały opady, zgo−
dnie z moją  zapowiedzią
słoneczko  przygrzewało,  de−
szczu  nie  uświadczyliśmy,  a
nastroje dopisywały.

Dziś będzie podobnie.
Tym razem jest to zasługa
Węgrów, którzy przywieźli
ze sobą z doliny karpackiej
ciepły front atmosferyczny.

Wbrew pozorom żaby wyle−
gujące się w spływie do deszczów−
ki (przy muzeum) nie są martwe.
One po prostu są dowodem na
to, że dziś będzie na tyle
ciepło i słonecznie, iż będzie−
my mogli się opalać. A w razie
niepogody będziemy mogli
zmienić kolor swojej skóry od−
wiedzając stanowisko z tatua−
żami lub biegając po kwaś−
nym deszczu.
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warzyw podczas gotowania tra−
ci niewiele składników odży−
wczych)

Cebula działa też korzystnie
na układ trawienny, zapobiega pro−
cesom gnilnym w jelitach, elimi−
nuje gazy, reguluje stolec. Pomoc−
na jest też jako środek na robaki,
szczególnie owsiki.

Wykrztuśne właściwości ce−
buli powodują, że jest cennym
lekiem na bronchit  i kaszel.

Dzięki zawartości hormo−
nu roślinnego zbliżonego do
insuliny, cebula obniża po−
ziom cukru we krwi, dlatego
polecana jest chorym na cukrzycę.

Zachęcam do stosowania tej
cennej rośliny ogrodowej.
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orką, jakiś facet punktual−
nie o 1200 zaczyna uprawiać
ziemię.

Jak udało się wy−
jaśnić dociekliwym re−
porterom śledczym Ga−
zety Biskupińskiej, pra−
wdopodobnie zwierzę
zostało ukryte  w oba−
wie przed demonstra−
cjami .

Jakby na zawołanie,
wczoraj na teren
naszego ZOO wtarg−
nęli ekolodzy. Okrzy−
kami:− "Uwolnić orkę!" i
"Orki, nie dajcie sobą
orać"! chcieli zwrócić
uwagę na to, że należy
wyżej wspomniane
akwarium na kraal w
końcu zawieźć, i
uwolnić męczone przez

poganiaczy byki, które
zatrudnione są do ciężkiej
pracy, a przecież powinien ją
w XXI wieku wykonać trak−
tor z pługiem dziewięcio−
skibowym.

Demonstracja została zo−
rganizowana przez klub Mi−
łośników Walenia “Moby−
dick” zawiązany naprędce w
Biskupinie. Inicjatorami byli
warzelnicy soli, a transpare−
nty wykonały działaczki ze
stanowiska z  papierem czer−
panym.

Ochrona nie interwenio−
wała, a po zakończeniu de−
monstracji ekolodzy rozeszli
się, by organizować na−
stępną.
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