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Mit o orce

Gulasz
po ostiañsku

Dawno, dawno temu,
kiedy jeszcze myszy ostrzy³y
sobie zêby na Bohdana Stupkê, Wódz Pó³wyspu dla atrakcji sprowadzi³ na Ziemiê z
g³êbin Atlantyku orkê i wyznaczone dla niej miejsce
nazwa³ "orka pradziejowa".
Dlaczego pradziejowa? Ano
dlatego pradziejowa, ¿e wszystko, co na Pó³wyspie istnieje, musi byæ mniej lub bardziej niedzisiejsze. Bia³orusini, na co dzieñ mieszkaj¹cy w
bloku i s³uchaj¹cy Stinga,
musz¹ na stanowisku ubraæ
³apcie i wygl¹daæ jakby ¿yli
w kurnej chacie, a Wojtek
Piotrowski mêczy siê z produkcj¹ dziegciu, jakby nie
móg³ kupiæ towotu (czy homeopatycznych kropelek).
Ale orka - zanim jeszcze
j¹ kto zobaczy³ - zosta³a
uwiêziona. Jeden z faunów
podmieni³ szalachetne i cenne zwierzê na parê pospolitych wo³ów. Jak uda³o siê
wyjaniæ dociekliwym reporterom ledczym Gazety
Biskupiñskiej, tam gdzie
powinno staæ potê¿ne akwarium z m³od¹ ork¹, jeden z
faunów, codziennie punktualnie o dwunastej zaprzêga³
dwa stare wo³y do prymitywnego rad³a, przytwierdzonego do grz¹dzieli za
pomoc¹ widlicy i dla niepo-

Od tej pory, gdy faun
zaprzêga (do prymitywnego
rad³a przytwierdzonego do
grz¹dzieli za pomoc¹ widlicy) punktualnie o dwunastej swe wo³y, kolejne pokolenia Mi³oników demonstruj¹ na kraalu.
I bêd¹ tak demonstrowaæ,
póki bogowie nie zwróc¹ delikatnie faunowi uwagi na to,
¿e on tylko ora i ora, tyra i
tyra, a m³odzie¿ ca³y czas
bawi siê weso³o. Wtedy faun
uwolni orkê, prymitywne wo³y odele tam, sk¹d przyby³y - do Polskiej Akademii
Nauk (oddzia³ Popielewo),
sam do³¹czy do uczynionych wówczas dla uczczenia tego dnia bachanaliów,
a Klub Mi³oników Walenia rozwi¹¿e siê i zostanie
wykrelony z KRS-u.

No i s³owiañscy bogowie
przestali raczyæ rzymskich
przybyszów piêknym s³oñcem,
a Pochwist przywia³ nam
chmury, które przes³oni³y niebo. Deszcze nam nie gro¿¹
(moje mod³y choæ trochê ratuj¹ sytuacjê), wiêc ciê¿kie
sanda³y rzymskich legionis-

tów nie ugrzêzn¹ w biskupiñskim b³ocie. Wydaje siê
jednak, ¿e s³owiañski ubiór
oka¿e siê przydatniejszy ni¿
ródziemnomorskie przecierad³a, które nie chroni¹ nóg
ani r¹k przed wiatrem. Pogoda dzi przestaje zachwycaæ.
Sk¹d ta zmiana? Odpowied

jest prosta: mieszkañcy grodu
zajêci handlem i od czasu do
czasu tocz¹cy boje z rzymskim legionem zapomnieli o
z³o¿eniu ofiar i mod³ach.
Czas naprawiæ b³êdy, póki nie
bêdzie za póno. (ofiary
nale¿y sk³adaæ na moje rêce).
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punktem centralnym by³a
rekonstrukcja bramy wjazdowej do grodu w Biskupinie.
J Dr W. Kocka (1911-1965),
wieloletni uczestnik badañ
i dokumentalista wykopalisk w Biskupinie, otrzyma³
nominacjê na profesora nadzwyczajnego przy Katedrze
Archeologii Polski UAM
w Poznaniu.
J Wykopaliska i muzeum
zwiedzi³y 50.772 osoby.
1960
J 25 lutego - w 75. rocznicê
urodzin prof. J. Kostrzewskiego (1885-1969), d³ugoletniego badacza Biskupina, Se-

nat UAM w Poznaniu uczci³ wielkie zas³ugi uczonego na polu polskiej archeologii nadaniem mu tytu³u
doktora honoris causa.
J W dalszym ci¹gu udostêpnione s¹ dla zwiedzaj¹cych
wystawy - Osiedle ³u¿yckie w Biskupinie oraz Biskupin i jego okolica (pow.
¯nin) od epipaleolitu do
XV wieku.
J 16 maja - w maj¹cym
wiatowy zasiêg tygodniku Time (t. 75 nr 20), w
dziale Science ukaza³ siê
artyku³ zatytu³owany People of the Lake powiêcony wykopaliskom w Bis-

kupinie. Artyku³ oparty na
rozmowie z prof. Z. Rajewskim przedstawia³ krótko
historiê badañ oraz ich wyniki, informacje o wierzeniach mieszkañców grodu
i zwi¹zkach z Europ¹ oraz
wiatem staro¿ytnych cywilizacji.
J 30 maja - Ministerstwo
Szkolnictwa Wy¿szego, Departament Studiów Uniwersyteckich, powierzy³o prof.
Z. Rajewskiemu kierownictwo naukowe i ogólne kolejnego miêdzyuczelnianego
obozu wakacyjnego dla studentów archeologii w Biskupinie.

1959
J Czerwiec - w miesi¹cu
tym wykopaliska i muzeum
zwiedzi³o 21.755 osób,
14.787 to m³odzie¿, z zagranicy 362 osoby, wycieczek
1021.
J Po prawie 25 latach starañ
ukaza³y siê wydane przez
Ministerstwo £¹cznoci
dwie pierwsze w Polsce karty pocztowe o tematyce archeologicznej, zwi¹zane z
wykopaliskami w Biskupinie, w nak³adzie 150.000
sztuk. Jedna z nich posiada

motyw misy ze scen¹ ³owów na jelenie z jedcami
na koniach, a na znaczku
niepe³ny wizerunek jedca
na koniu. Druga, poza znaczkiem - z ornamentowanym czerpakiem i napisem
2500 lat Biskupina, zaopatrzona jest w plan schematyczny osiedla obronnego z
napisem Biskupin - gród
pras³owiañski z przed 2500
lat. Urz¹d Pocztowy w
G¹sawie przez ca³y sezon
letni stosowa³ okolicznociowy datownik, którego

DOMINIK KSIÊSKI

Do przygotowania tej jak¿e zacnej potrawy potrzebna
bêdzie sztuka miêsa, pieprz,
lubczyk ogrodowy, koper,
kminek, jagoda lauru, sos ze
sfermentowanych ryb, w
przypadku gdy w sklepie siê
skoñczy sos maggi, s³odkie
wino najlepiej rocznik 56
n.e.
Najpierw musimy przygotowaæ miêso. W tym celu
nale¿y ponacinaæ je na mniejsze kawa³ki, uwa¿aæ przy tym,
by ciêcia nie by³y zbyt g³êbokie. Nie zdejmowaæ skóry. Miêso umieciæ w prostok¹tnym naczyniu. Nastêpnie w osobnym naczyniu
utrzeæ pieprz, lubczyk ogrodowy, koper, kminek jedn¹
jagodê lauru, dodaæ sosu ze
sfermentowanych ryb.

Wszystko razem wymieszaæ i polaæ nim sztukê miêsa. W tym stanie potrawa
powinna le¿eæ 2-3 dni. Nastêpnie porcjê miêsa nale¿y
nadziaæ na dwa krzy¿uj¹ce
siê ro¿na i w³o¿yæ do pieca.
Kiedy miêso siê upiecze,
nale¿y je pokroiæ na wczeniej oznaczone kawa³eczki.
W miêdzyczasie w mosiê¿nym rondelku utrzeæ pieprz
i lubczyk ogrodowy, dodaæ
sosu ze sfermentowanych ryb
oraz s³odkiego wina (ale z
umiarem). Po ugotowaniu,
sos zagêciæ m¹k¹ i polaæ
nim kawa³ki miêsa. Tak
przygotowana potrawa jest
gotowa do spo¿ycia najlepiej w akompaniamencie lutry. Smacznego!
SARA MATUSZEWSKA

pogoda na dzi

Bogowie czekaj¹ na ofiarê

^

Z

znaki poczyna³ jak gdyby
nigdy nic uprawiaæ ziemiê.
Widz¹c to, heros Aleksander zebra³ sw¹ wiern¹
dru¿ynê. Poszli za nim ¿upnicy, br¹zownicy, synowie
Hefajstosa i Eola. Ruszyli
na kraal, by zdj¹æ zatrudnionym do ciê¿kiej pracy
bykom ich jarzmo i uwolniæ orkê. - Precz z dwupolówk¹! Uwoniæ orkê! Kochamy walenie! - z takimi okrzykami pod¹¿ali dzielni wojowie na kraal, domagaj¹c siê
zlikwidowania zacofanego widowiska zwanego "ork¹ pradziejow¹ i powierzenia biskupiñskiej ziemi omioskibowemu p³ugowi obracalnemu.
Ani jednak leniwych wo³ów, ani pracowitego fauna,
który dzieñ w dzieñ w samo
po³udnie ci¹gn¹³ z wysi³kiem zwierzêta, zaprzê¿one
do prymitywnego rad³a
(przytwierdzonego do grz¹dzieli za pomoc¹ widlicy)
nie wzruszy³y pokojowe demonstracje. Wierna dru¿yna herosa Aleksandra z czasem przekszta³ci³a siê w trzeciosektorowy ruch pod nazw¹ "Klub Mi³oników Walenia Mobydick, który
wpisa³ w swój statut
przezwyciê¿anie wszystkich
przeciwnoci mi³oci¹ i niestosowanie si³y.
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