
Strawa PiastaStrawa PiastaStrawa PiastaStrawa PiastaStrawa Piasta
pradziadapradziadapradziadapradziadapradziada

RybaRybaRybaRybaRyba
na descena descena descena descena desce

Na koniec naszegoNa koniec naszegoNa koniec naszegoNa koniec naszegoNa koniec naszego
cykcykcykcykcyklu kulinarnegolu kulinarnegolu kulinarnegolu kulinarnegolu kulinarnego
dziś prawdziwy spe−dziś prawdziwy spe−dziś prawdziwy spe−dziś prawdziwy spe−dziś prawdziwy spe−
cjał − przycjał − przycjał − przycjał − przycjał − przyrządzanarządzanarządzanarządzanarządzana
na festyniena festyniena festyniena festyniena festynie     wie−wie−wie−wie−wie−
lokrotnie przezlokrotnie przezlokrotnie przezlokrotnie przezlokrotnie przez
Mariana KawkęMariana KawkęMariana KawkęMariana KawkęMariana Kawkę
(stanowisko 28)(stanowisko 28)(stanowisko 28)(stanowisko 28)(stanowisko 28)
− − − − − rybarybarybarybaryba na desce. na desce. na desce. na desce. na desce.

Przepis na tę rybę pan
Marian podpatrzył u Jackie
Wood, która kilka lat temu
w Biskupinie prowadziła
stanowisko z tradycyjną kuchnią
angielską.

Żeby przygotować to
smaczne danie potrzebny jest
sandacz sporej wielkości (naj−
lepiej pięciokilogramowy).
Niestety w naszych jeziorach
coraz trudniej jest złowić tę
zacną rybę, więc ostatecznie
zadowolimy się też szczupa−
kiem podobnej wagi.

Zaczynamy od oczyszcze−
nia ryby, potem  ją faszeruje−
my. Do wykonania farszu wy−
korzystujemy: śliwki, owoce
dzikiej róży, jabłko, tarninę,
owoce głogu i oczywiście do−
prawiamy szczyptą soli do
smaku.

Tak przyrządzoną (całą!)
rybę zawijamy w liście ło−
pianu, które zrywamy (obo−
wiązkowo!) w głębi lasu,
dla pewności żeby nie zna−
lazły się w naszej potrawie
żadne niepożądane substan−
cje.

Następnie rybę  staran−
nie oblepiamy gliną, Najlepiej
to robić na desce, którą wraz
z rybą umieszczamy  w ognisku,
i dodatkowo okładamy węgalmi.
Po upływie 1 do 2 godzin, gdy
glina się wypali, danie jest goto−
we. Wyciągamy ją, rozbijamy
glinę, jemy i... jedziemy
do domu, by powrócić do
Biskupina za rok.

spisała
SARASARASARASARASARA

MATUSZEWSKAMATUSZEWSKAMATUSZEWSKAMATUSZEWSKAMATUSZEWSKA

Zielarka radziZielarka radziZielarka radziZielarka radziZielarka radzi

BURAKBURAKBURAKBURAKBURAK
CZERWONYCZERWONYCZERWONYCZERWONYCZERWONY

Wiele roślin, których nie
podejrzewalibyśmy o to, że są
roślinami leczniczymi roś−
nie w naszych ogródkach.
Dlatego zachęcam Państwa
do jedzenia dużej ilości wa−
rzyw i owoców, głównie su−
rówek. Dzisiaj proponuję za−
jąć się burakiem.

Ojczyzną tej rośliny były
wybrzeża Morza Śródziem−
nego. Wśród składników mi−
neralnych najwięcej jest po−
tasu − 336mg, sodu − 86mg,
fosforu − 45mg, wapnia −
29mg, śladowe ilości mag−
nezu, manganu i żelaza, ko−
baltu, litu, jodu, siarki, ru−
bidu. Swoją czerwień burak
zawdzięcza antocyjanom,
a betanina w nim zawarta jest
nośnikiem jego wartości le−
czniczych. Spośród witamin
zawiera witaminę C − 10,7mg,
B1 i PP. Burak ma też wyso−
ką zawartość kwasów organi−
cznych i pektyn.

Buraki stanowią doskona−
ły środek na poprawę składu
krwi. W tym celu należy co−
dziennie wypijać 50g świeżo
wyciśniętego soku (może być
posłodzony miodem) lub zja−
dać 100g utartych buraków.

Buraki normują pracę
układu krwionośnego, dla−
tego zaleca się je chorym na
serce, szczególnie mającym
niskie ciśnienie. Mają też
działanie uodparniające na
infekcje dróg oddechowych,
wzmacniają  organizm wy−
czerpany chorobami fizycz−
nymi lub psychicznymi.

Zawarte w burakach anto−
cyjany działają leczniczo na
nowotwory złośliwe, ponieważ
zmniejszają wielkość komórek,
a uszkodzone tkanki odzysku−
ją pierwotną strukturę.

Dzięki zawartości betaniny
buraki regulują pracę wątroby
i woreczka żółciowego.

Wskazane są również we
wszystkich chorobach, któ−
rym towarzyszy odminerali−
zowanie kości i zębów.

Zachęcam do stosowania
tej cennej rośliny ogrodowej.

WASZA ZIELARKAWASZA ZIELARKAWASZA ZIELARKAWASZA ZIELARKAWASZA ZIELARKA

piosenka Jackapiosenka Jackapiosenka Jackapiosenka Jackapiosenka Jacka
KowalskiegoKowalskiegoKowalskiegoKowalskiegoKowalskiego

Wpływ piwaWpływ piwaWpływ piwaWpływ piwaWpływ piwa
na politykę,na politykę,na politykę,na politykę,na politykę,

czyliczyliczyliczyliczyli
Leszek BiałyLeszek BiałyLeszek BiałyLeszek BiałyLeszek Biały
w Gąsawiew Gąsawiew Gąsawiew Gąsawiew Gąsawie

1. Książe Leszek Biały,1. Książe Leszek Biały,1. Książe Leszek Biały,1. Książe Leszek Biały,1. Książe Leszek Biały,
Kiedy był sflaczałyKiedy był sflaczałyKiedy był sflaczałyKiedy był sflaczałyKiedy był sflaczały
I na ludzi patrzył krzywo,I na ludzi patrzył krzywo,I na ludzi patrzył krzywo,I na ludzi patrzył krzywo,I na ludzi patrzył krzywo,
Zbierał łuki w jukiZbierał łuki w jukiZbierał łuki w jukiZbierał łuki w jukiZbierał łuki w juki
Poczem na PałukiPoczem na PałukiPoczem na PałukiPoczem na PałukiPoczem na Pałuki
Jechał strzelić sobie piwoJechał strzelić sobie piwoJechał strzelić sobie piwoJechał strzelić sobie piwoJechał strzelić sobie piwo
     Z Pałuczanami     Z Pałuczanami     Z Pałuczanami     Z Pałuczanami     Z Pałuczanami
      Do gębowej jamy      Do gębowej jamy      Do gębowej jamy      Do gębowej jamy      Do gębowej jamy
      Lał piwo, piiiwooo!      Lał piwo, piiiwooo!      Lał piwo, piiiwooo!      Lał piwo, piiiwooo!      Lał piwo, piiiwooo!
2. Miał dowodzić prawie2. Miał dowodzić prawie2. Miał dowodzić prawie2. Miał dowodzić prawie2. Miał dowodzić prawie
Krzyżowej wyprawie,Krzyżowej wyprawie,Krzyżowej wyprawie,Krzyżowej wyprawie,Krzyżowej wyprawie,
Aż tu nagle się odzywa:Aż tu nagle się odzywa:Aż tu nagle się odzywa:Aż tu nagle się odzywa:Aż tu nagle się odzywa:
Zaszczyt ten mię minie,Zaszczyt ten mię minie,Zaszczyt ten mię minie,Zaszczyt ten mię minie,Zaszczyt ten mię minie,
Bowiem w PalestynieBowiem w PalestynieBowiem w PalestynieBowiem w PalestynieBowiem w Palestynie
Nie ma pałuckiego piwaNie ma pałuckiego piwaNie ma pałuckiego piwaNie ma pałuckiego piwaNie ma pałuckiego piwa
     A doba straszliwa jest,     A doba straszliwa jest,     A doba straszliwa jest,     A doba straszliwa jest,     A doba straszliwa jest,
     kiedy upływa     kiedy upływa     kiedy upływa     kiedy upływa     kiedy upływa
     bez piwa, piiwaaa!     bez piwa, piiwaaa!     bez piwa, piiwaaa!     bez piwa, piiwaaa!     bez piwa, piiwaaa!
3. Potem w pewnej sprawie3. Potem w pewnej sprawie3. Potem w pewnej sprawie3. Potem w pewnej sprawie3. Potem w pewnej sprawie
Stanął raz w Gąsawie,Stanął raz w Gąsawie,Stanął raz w Gąsawie,Stanął raz w Gąsawie,Stanął raz w Gąsawie,
Wyschły jak suszona śliwa,Wyschły jak suszona śliwa,Wyschły jak suszona śliwa,Wyschły jak suszona śliwa,Wyschły jak suszona śliwa,
Mówi − Zginę marnieMówi − Zginę marnieMówi − Zginę marnieMówi − Zginę marnieMówi − Zginę marnie
Znajdźcie mi piwiarnięZnajdźcie mi piwiarnięZnajdźcie mi piwiarnięZnajdźcie mi piwiarnięZnajdźcie mi piwiarnię
Z kroplą pałuckiego piwa;Z kroplą pałuckiego piwa;Z kroplą pałuckiego piwa;Z kroplą pałuckiego piwa;Z kroplą pałuckiego piwa;
    Ach! uschnę jak sucharek    Ach! uschnę jak sucharek    Ach! uschnę jak sucharek    Ach! uschnę jak sucharek    Ach! uschnę jak sucharek
    Bez paru małych miarek    Bez paru małych miarek    Bez paru małych miarek    Bez paru małych miarek    Bez paru małych miarek
    Piwa! piiiwaaa!!!    Piwa! piiiwaaa!!!    Piwa! piiiwaaa!!!    Piwa! piiiwaaa!!!    Piwa! piiiwaaa!!!
4. Mówią Pałuczany4. Mówią Pałuczany4. Mówią Pałuczany4. Mówią Pałuczany4. Mówią Pałuczany
− Leszek, nie bij piany,− Leszek, nie bij piany,− Leszek, nie bij piany,− Leszek, nie bij piany,− Leszek, nie bij piany,
dzisiaj brak zaopatrzenia,dzisiaj brak zaopatrzenia,dzisiaj brak zaopatrzenia,dzisiaj brak zaopatrzenia,dzisiaj brak zaopatrzenia,
kiedy coś cię bolikiedy coś cię bolikiedy coś cię bolikiedy coś cię bolikiedy coś cię boli
łyknij sobie coli!łyknij sobie coli!łyknij sobie coli!łyknij sobie coli!łyknij sobie coli!
Czemuż cię brak piwa wpienia?Czemuż cię brak piwa wpienia?Czemuż cię brak piwa wpienia?Czemuż cię brak piwa wpienia?Czemuż cię brak piwa wpienia?
          Lecz Leszek gardziel chciwa     Lecz Leszek gardziel chciwa     Lecz Leszek gardziel chciwa     Lecz Leszek gardziel chciwa     Lecz Leszek gardziel chciwa
    T    T    T    T    Tak tylko się odzywak tylko się odzywak tylko się odzywak tylko się odzywak tylko się odzywa:a:a:a:a:
     Piwa! piiiwaaa!     Piwa! piiiwaaa!     Piwa! piiiwaaa!     Piwa! piiiwaaa!     Piwa! piiiwaaa!
 5. Drodzy Pałuczanie! 5. Drodzy Pałuczanie! 5. Drodzy Pałuczanie! 5. Drodzy Pałuczanie! 5. Drodzy Pałuczanie!
WWWWWasze pouczanieasze pouczanieasze pouczanieasze pouczanieasze pouczanie
Jest fałszywe, jako żywo!Jest fałszywe, jako żywo!Jest fałszywe, jako żywo!Jest fałszywe, jako żywo!Jest fałszywe, jako żywo!
Wywróżyłem sobie,Wywróżyłem sobie,Wywróżyłem sobie,Wywróżyłem sobie,Wywróżyłem sobie,
Że się znajdę w grobieŻe się znajdę w grobieŻe się znajdę w grobieŻe się znajdę w grobieŻe się znajdę w grobie
W dniu, gdy mnie ominie piwo,W dniu, gdy mnie ominie piwo,W dniu, gdy mnie ominie piwo,W dniu, gdy mnie ominie piwo,W dniu, gdy mnie ominie piwo,
     Rzecz niemożliwa     Rzecz niemożliwa     Rzecz niemożliwa     Rzecz niemożliwa     Rzecz niemożliwa
     By wyżyć dzień jeden     By wyżyć dzień jeden     By wyżyć dzień jeden     By wyżyć dzień jeden     By wyżyć dzień jeden
     Bez piwa, piiiwaaa!     Bez piwa, piiiwaaa!     Bez piwa, piiiwaaa!     Bez piwa, piiiwaaa!     Bez piwa, piiiwaaa!
6. Słysząc to wyzwanie,6. Słysząc to wyzwanie,6. Słysząc to wyzwanie,6. Słysząc to wyzwanie,6. Słysząc to wyzwanie,
Dranie PomorzanieDranie PomorzanieDranie PomorzanieDranie PomorzanieDranie Pomorzanie
Mówią − orzeł albo reszka!Mówią − orzeł albo reszka!Mówią − orzeł albo reszka!Mówią − orzeł albo reszka!Mówią − orzeł albo reszka!
Chwila to szczęśliwa!Chwila to szczęśliwa!Chwila to szczęśliwa!Chwila to szczęśliwa!Chwila to szczęśliwa!
Leszek jest bez piwa,Leszek jest bez piwa,Leszek jest bez piwa,Leszek jest bez piwa,Leszek jest bez piwa,
Można zlikwidować Leszka!Można zlikwidować Leszka!Można zlikwidować Leszka!Można zlikwidować Leszka!Można zlikwidować Leszka!
    Bo Leszek Biały    Bo Leszek Biały    Bo Leszek Biały    Bo Leszek Biały    Bo Leszek Biały
     Jest cały sflaczały     Jest cały sflaczały     Jest cały sflaczały     Jest cały sflaczały     Jest cały sflaczały
     Bez piwa, piiiwaaa!!!     Bez piwa, piiiwaaa!!!     Bez piwa, piiiwaaa!!!     Bez piwa, piiiwaaa!!!     Bez piwa, piiiwaaa!!!
7. Zanim żniński browar7. Zanim żniński browar7. Zanim żniński browar7. Zanim żniński browar7. Zanim żniński browar
Zdołał dowieźć towarZdołał dowieźć towarZdołał dowieźć towarZdołał dowieźć towarZdołał dowieźć towar
I pokrzepić Leszka piwem,I pokrzepić Leszka piwem,I pokrzepić Leszka piwem,I pokrzepić Leszka piwem,I pokrzepić Leszka piwem,
Pomorzanie śmialiPomorzanie śmialiPomorzanie śmialiPomorzanie śmialiPomorzanie śmiali
Go poszatkowali,Go poszatkowali,Go poszatkowali,Go poszatkowali,Go poszatkowali,
Zostawiając go nieżywem,Zostawiając go nieżywem,Zostawiając go nieżywem,Zostawiając go nieżywem,Zostawiając go nieżywem,
    Zabójczy bywa    Zabójczy bywa    Zabójczy bywa    Zabójczy bywa    Zabójczy bywa
    Dzień, który upływa    Dzień, który upływa    Dzień, który upływa    Dzień, który upływa    Dzień, który upływa
    Bez piwa, piiiwaaa!    Bez piwa, piiiwaaa!    Bez piwa, piiiwaaa!    Bez piwa, piiiwaaa!    Bez piwa, piiiwaaa!
(piosenka ma się ukazać na pły−(piosenka ma się ukazać na pły−(piosenka ma się ukazać na pły−(piosenka ma się ukazać na pły−(piosenka ma się ukazać na pły−
cie  Jacka Kowalskiego "Srebr−cie  Jacka Kowalskiego "Srebr−cie  Jacka Kowalskiego "Srebr−cie  Jacka Kowalskiego "Srebr−cie  Jacka Kowalskiego "Srebr−
nobiała rzeka", przygotowywanejnobiała rzeka", przygotowywanejnobiała rzeka", przygotowywanejnobiała rzeka", przygotowywanejnobiała rzeka", przygotowywanej
przez wydawnictwo "Wulkan")przez wydawnictwo "Wulkan")przez wydawnictwo "Wulkan")przez wydawnictwo "Wulkan")przez wydawnictwo "Wulkan")

O niektórychO niektórychO niektórychO niektórychO niektórych
zwyczajachzwyczajachzwyczajachzwyczajachzwyczajach

SłowianSłowianSłowianSłowianSłowian

Tak na początku biskupińskiego festynu wyglądała re−Tak na początku biskupińskiego festynu wyglądała re−Tak na początku biskupińskiego festynu wyglądała re−Tak na początku biskupińskiego festynu wyglądała re−Tak na początku biskupińskiego festynu wyglądała re−
konstrukcja obrzędu słowiańskich zaślubin.konstrukcja obrzędu słowiańskich zaślubin.konstrukcja obrzędu słowiańskich zaślubin.konstrukcja obrzędu słowiańskich zaślubin.konstrukcja obrzędu słowiańskich zaślubin.

fot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowski

za darmoza darmoza darmoza darmoza darmo
na Festyniena Festyniena Festyniena Festyniena Festynie

ArcheologicznymArcheologicznymArcheologicznymArcheologicznymArcheologicznym
można m.in:można m.in:można m.in:można m.in:można m.in:

� wykonać paciorki z mo−
deliny na wzór paciorków
szklanych (stanowisko 53)
� lepić ręcznie z gliny
(31,34) � wyczesać wełnę i
wziąć udział w tkaniu na
warsztacie tkackim lub pas−
ka 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 bębnie (52) � podłubać

dłubankę (39,69) � wziąć
udział w degustacji miodu (38)
� spróbować wiercenia drajlą
i wioliną w rogu i kości (9)
� dać głowę katu � na włas−
nej skórze wypróbować dzie−
gieć (23) � próbować pisać
runami (6) � ulepić figurki
lub garnuszek z gliny (14) �
wybić monetę (40) � po−
strugać klepkę (28) �

popróbować wyplatania ko−
szy z wikliny (45) �

uczestniczyć w warsztatach
tanecznych (66)

Kobiety ich [Słowian −
przyp. red.], kiedy wyjdą za
mąż, nie popełniają cudzołós−
twa; ale panna, kiedy poko−
cha jakiego mężczyznę, udaje
się do niego i zaspokaja u
niego swoje żądze. A kiedy
małżonek poślubi [dziewczy−
nę] i znajdzie ją dziewicą,
mówi do niej: ”Gdyby było
w tobie coś dobrego, byliby
cię pożądali mężczyźni i z
pewnością byłabyś sobie wy−
brała kogoś, kto by wziął
twoje dziewictwo”. Potem

ją odsyła i uwalnia się od
niej.

IBRAHIM IBN JAKUBIBRAHIM IBN JAKUBIBRAHIM IBN JAKUBIBRAHIM IBN JAKUBIBRAHIM IBN JAKUB
Przekład wg: T. Kowalski,
Relacja Ibrahima ibn Jakuba
z podróży do krajów sło−
wiańskich w przekładzie Al−
Bakriego, w: Pomniki dziejo−
we Polski, seria II, t. 1, Kra−
ków 1946, s. 48−54. Cytat za:
Norman Davies, Boże igrzys−
ko− Historia Polski, t. 1, Kra−
ków 1992, s. 28. Informację
wyszperał i do redakcji do−
starczył Rafał Kaźmierski.


