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Stuk-puk, stuk-puk ? deszcz b?bni? o moje okno i nie mog?am zasn??. Kiedy ws?ucha?am si? 
uwa?niej w rytm d?d?ystej melodii, us?ysza?am co? ciekawego?  Przez zwyk?e ?stuk-puk? przebija? 
si? jaki? inny d?wi?k, jakby g?o?niejszy, mocniejszy ? takie ?Stuk? z wielkiej litery.

Wysun??am si? spod ko?dry i wyjrza?am przez okno. Na parapecie sta? ma?y mokry ptaszek 
z zakrzywionym orlim dzióbkiem i male?k? z?ot? koron? na ?ebku. Szybko wzi??am go do siebie, 
przytuli?am, ?eby si? ogrza?, i wkrótce oboje zasn?li?my. Zdawa?o mi si? jeszcze, ?e mój ma?y Orlik 
co? kwili? przez sen: ?Polonia, Apolonia?. Sk?d jednak mia?by zna? moje imi?? Bo ja nazywam si? 
Pola i mam dziewi?? lat. W?a?ciwie to jutro, 14 kwietnia, b?d? mia?a urodziny. A mo?e ten ptaszek 
to prezent? Zawsze chcia?am mie? zwierz?tko?

Urodziny Pol(sk)i
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Wstali?my z Orlikiem wcze?nie rano, ?eby jak najd?u?ej ?wi?towa? moje urodziny.

? Ju? nie ?pisz? ? zdziwi?a si? mama. ? Pewnie nie mo?esz doczeka? si? prezentów?

? A sk?d wiesz? Przecie? nie umiesz czyta? w moich my?lach. ? Nabra?am pewnych podejrze? 
co do ukrytych zdolno?ci mamy.

? Nie, nie umiem. Ale ja te? kiedy? by?am ma?a?  ? u?miechn??a si?.

Mama by?a ma?a, tata by? ma?y ? no przecie? wiem, nie jestem ju? dzieckiem! Wiem nawet, ?e 
babcia by?a kiedy? ma?a ? opowiada?a mi o tym wiele razy. I babcia babci, i prababcia babci?

? A czy Polska te? by?a ma?a? ? szepn?? mi do ucha ma?y Orlik, który siedzia? mi na ramieniu 
i którego rodzice jak dot?d nie zauwa?yli. Jego pytania te? nie dos?yszeli, wi?c ja powtórzy?am 
g?o?niej: ? A czy Polska te? by?a ma?a?

? Polska? ? ziewn?? zaspany tata.

Te dwa bobasy to ja i mama. 

Czy wiecie, na której fotograf ii 

jestem? Po czym poznali?cie?
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Wszyscy mówi?: ?Ale uparta ta nasza Pola?, wi?c po ?niadaniu dalej wypytywa?am rodziców 
o Polsk?.

? Polska?  ? Mama si? zamy?li?a. ? By?a ma?a, oczywi?cie. Ale bardzo dawno temu?

? Jeszcze zanim ja si? urodzi?am, prawda? ? zgadywa?am.

? Zanim urodzi?a? si? ty, Polu, ja, babcia, prababcia, a nawet praprababcia praprababci! ? 
za?mia? si? tata. ? Co? ci poka??. ? Wyci?gn?? z szuf lady kilka papierowych metrowych miarek. 
Sklei? ze sob? ko?cówkami trzy z nich. Umówili?my si?, ?e ka?da ma?a kreseczka, czyli milimetr, to 
rok. Tam, gdzie ko?czy si? drugi metr, a zaczyna trzeci, napisali?my ?rok 2000?. Odliczyli?my 
kilkana?cie kreseczek i zaznaczyli?my obecny rok. Potem z pomoc? mamy zaznaczy?am, kiedy 
urodzi?am si? ja, kiedy mama i tata, babcia, a nawet prababcia.

? A co z Polsk?? Kiedy Polska by?a ma?a? ? dopytywa?am, bo Orlik dzioba? mnie w ucho 
i coraz bardziej si? niecierpliwi?. Okaza?o si?, ?e musieli?my przewin?? ca?y ?rodkowy metr, 
dopiero pod koniec pierwszego, na 96 centymetrze i 6 milimetrach, tata napisa? ?POLSKA?. To si? 
nazywa dawno, prawda? Bardzo lubi? matematyk?, wi?c zaraz si? domy?li?am, ?e te 96 
centymetrów i 6 milimetrów to rok 966.

Potem odci?li?my cyfry, nakleili?my miarki na pasek z cienkiego papieru i mogli?my wszystko 
dok?adnie podpisa?!
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Ja te? lepiej si? czuj? 

w grupie. A oto moje 

osiedlowe plemi?!

? Zaznaczyli?my, ?e Polska urodzi?a si? w 966 roku. To znaczy, ?e to wtedy przyjechali tu Lech, 
Czech i Rus, Lech zobaczy? bia?ego or?a na tle zachodz?cego czerwonego s?o?ca i za?o?y? pierwsze 
miasto ? Gniezno? ? Chcia?am si? upewni?, bo w?a?nie te opowie?ci kojarzy?y mi si? z narodzinami 
Polski.

? To przecie? tylko legendy! Nie wiemy, czy Lech, Czech i Rus naprawd? istnieli ? u?miechn?? 
si? tata. ? Za to na pewno wiemy, ?e na ziemiach, na których dzi? le?y Polska, czyli mi?dzy 
Ba?tykiem a Sudetami i Karpatami, ludzie mieszkali od kilku tysi?cy lat. Tu? przed narodzinami 
Polski byli podzieleni na kilka plemion, czyli du?ych grup zajmuj?cych okre?lony teren. Jednym 
z tych plemion byli Polanie, a ich przywódc? ? ksi??? Mieszko I.
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? Ju? wiem! ? Domy?li?am si?. ? Czy to Mieszko za?o?y? w 966 roku Polsk??

? Nic nie rodzi si? ot tak, z niczego, ani cz?owiek, ani tym bardziej pa?stwo ? wyja?nia?a dalej 
mama. ? Ksi??? Mieszko by? dobrym wodzem, po wygranych bitwach przy??cza? do kraju Polan 
nowe tereny. W budowaniu silnego pa?stwa pomog?o wydarzenie, które mia?o miejsce w 966 roku, 
czyli przyj?cie chrztu. Tego okresu dotycz? pierwsze zapisy o naszym kraju w historycznych 
dokumentach, a nie legendy, i dlatego ten moment uznajemy za dat? narodzin Polski.

Z pomoc? rodziców znalaz?am zdj?cie ze swojego chrztu ?wi?tego. Tata opowiedzia? mi, ?e 
kiedy? wygl?da?o to zupe?nie inaczej. Mieszko by? ju? doros?y, mia? nawet ?on? ? Dobraw?. ?eby 
si? ochrzci?, musia? ca?y zanurzy? si? w wodzie ? by? mo?e by?a to wielka misa albo jezioro.

? Szkoda, ?e nie mamy zdj?cia z chrztu ksi?cia? ? westchn??am.

To zdj?cie 
z mojego chrztu ?wi?tego.
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? Ani zdj?cia, ani filmu, ani nawet ?adnego rysunku. Wszystkie przedstawienia tego momentu 
powsta?y du?o pó?niej i s? to jedynie wyobra?enia tej chwili. Nie tylko nie znamy miejsca, 
w którym ksi??? przyj?? chrzest, ale nawet nie wiemy, jak on sam naprawd? wygl?da?.

Tata si?gn?? do portfela i po chwili wyj?? banknot dziesi?cioz?otowy.

? Zobacz, tak wyobra?a? go sobie malarz Jan Matejko, ale namalowa? ten portret oko?o 900 lat 
po ?mierci Mieszka.

A to Mieszko I, który 
zapewne nieraz ukrywa? si? w Waszej skarbonce!
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Orlik znowu szepn?? mi co? do ucha, wi?c zapyta?am:

? Mieszko si? ochrzci?, a Polska te??

? Te?. Ksi??? by? w?adc? pa?stwa, wi?c je?eli on przyj?? religi? chrze?cija?sk?, oznacza?o to, ?e 
przyjmuje j? ca?e pa?stwo. Zanim ochrzcili si? wszyscy Polanie, min??o jednak jeszcze wiele, wiele 
lat?

Czy wiecie, co dosta?am od rodziców na urodziny? Mój wymarzony zestaw do nurkowania! 
Postanowi?am wypróbowa? go podczas wieczornej k?pieli. I znowu przypomnia? mi si? Mieszko. 
Przysz?o mi do g?owy, ?e ta misa, w której si? chrzci?, musia?a by? ogromna, ?eby zmie?ci? si? 
w niej doros?y m??czyzna. Ja w mojej ledwo mog?am wyprostowa? nogi.



? Mamo! ? zawo?a?am ju? po wynurzeniu. ? A w?a?ciwie dlaczego chrzest Mieszka i Polski by? 
taki wa?ny?

? Tysi?c lat temu najpot??niejsze kraje w Europie by?y ju? od dawna chrze?cija?skie. Chrzest 
Polski oznacza?, ?e wesz?a ona do ich rodziny. Tak samo jak dzi? chrzest dziecka symbolizuje 
przyj?cie go do rodziny Ko?cio?a, czyli osób wierz?cych w Jezusa Chrystusa ? przypomnia?a mi 
mama. ? Dzi?ki temu pa?stwo Mieszka zawar?o sojusz z chrze?cija?skimi Czechami przeciw 
poga?skim s?siadom i sta?o si? bezpieczniejsze.

? Poga?skim? ? Znowu us?ysza?am nieznane mi s?owo.

? Poga?ski znaczy niechrze?cija?ski. Polu?, wytrzyj si? i po?ó? do ?ó?ka ? to by? bardzo d?ugi 
dzie?, a jutro, je?li zechcesz, porozmawiamy jeszcze o ma?ej Polsce.

Nie lubi?, kiedy mama mówi do mnie ?Polu??. Kiedy by?am ma?a, mama nazywa?a mnie 
Polusi?, tata ? Poleczk?, a babcia z dziadkiem ? Poluni?. Teraz przedstawiam si? po prostu Pola, 
a jak b?d? doros?a, to inni b?d? mówi? o mnie ?Pani Apolonia? ? brzmi bardzo powa?nie, prawda?
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? Mamo, jeszcze ostatnie pytanie, obiecuj??  ? Wykorzysta?am moment, kiedy mama przysz?a 
da? mi buziaka na dobranoc. ? Na chrzcie dostajemy imi?. Polska te? jakie? dosta?a? 

? Chrzest w 966 roku przyjmowa? ksi??? Mieszko, by? mo?e wtedy otrzyma? nowe 
chrze?cija?skie imi? Dagobert. W tamtych czasach pa?stwo ksi?cia Mieszka nazywano Pa?stwem 
Gnie?nie?skim lub po prostu krajem Polan. Nazwa ?Polska? pojawi?a si? w dokumentach troch? 
pó?niej, oko?o roku 1000 ? po ?acinie brzmia?a: Polania, Palania, Polenia, a wreszcie: Polonia.

Niby to ju? nie mój dzie? urodzin, ale znowu wsta?am wcze?nie ? dzi? odwiedz? mnie babcia 
i dziadek?  i na pewno dostan? kolejny prezent! No w?a?nie: czy Polska z okazji swojego 
chrztu dosta?a jaki? podarunek? W ko?cu to taka wa?na okazja!

? O jednym darze ju? ci wczoraj wspomnia?am. To przyj?cie do chrze?cija?skiej rodziny 
i bezpiecze?stwo ? przypomnia?a mama. ? Poza tym nowa religia to tak?e nowa kultura. Zaraz po 
chrzcie Mieszka do Polski przyjechali zakonnicy ? benedyktyni. Mieli oni za zadanie opowiada? 
o nowym chrze?cija?skim Bogu, obja?nia? nowe zasady ?ycia, mówi? chrze?cijanom, co wolno, a co 
jest zakazane. Uczyli ludzi obchodzi? nowe ?wi?ta ? na przyk?ad Bo?e Narodzenie i Wielkanoc.

Benedyktyni uczyli te? Polaków umiej?tno?ci pisania i czytania. Czy wiecie, ?e w tamtych czasach wszystkie ksi?gi by?y pisane r?cznie? Pami?tam, jak ja próbowa?am kaligrafowa? piórem ze stalówk??  Ach, te kleksy ? by?y wsz?dzie!
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? O, to na pewno wszyscy si? ucieszyli! Nie wyobra?am sobie, jak mo?na ?y? bez Bo?ego 
Narodzenia! ? przerwa?am mamie. Bo ja tak lubi? jase?ka, choink? i oczywi?cie prezenty?

? Pewnie na pocz?tku dla wielu poddanych Mieszka by? to troch? niechciany i k?opotliwy 
podarunek?  ? Mama mnie zaskoczy?a. ? Nasi prapraprzodkowie nagle musieli zapomnie? 
o wszystkim, o czym s?yszeli do tej pory, i zacz?? ?y? zupe?nie inaczej. Na przyk?ad wcze?niej mieli 
swoich poga?skich bogów. Dziadkowie i rodzice uczyli ich, ?e to dzi?ki tym bogom pada deszcz, 
?wieci s?o?ce, a po zimie przychodzi wiosna. Po przyj?ciu przez Mieszka chrztu kazano ludziom 
zburzy? pomniki tych bóstw i modli? si? w obcym ?aci?skim j?zyku do kogo? zupe?nie nowego 
i obcego. Wyobra?am sobie, ?e najpierw bardzo si? bali, czy starzy bogowie si? nie pogniewaj?!

Rok temu na urodziny dosta?am rower. My?licie, ?e si? ucieszy?am? O nie! Wola?am moj? star? hulajnog??  A na tym rowerze tak t rudno by?o mi si? nauczy? je?dzi?, poobija?am sobie do krwi kolana i ?okcie. A teraz?  okaza?o si?, ?e rowerem poruszam si? du?o szybciej ni? hulajnog?!

11



12

Kiedy po po?udniu przyszli do mnie z urodzinow? wizyt? babcia i dziadek, zrobili?my sobie 
wspólne zdj?cie. Fotografujemy si? tak co roku. Potem mo?na porówna?, jak bardzo si? zmieni?am. 
Na pierwszym zdj?ciu z rodzicami, babci? i dziadkiem mam tylko jeden dzie? ? uwierzcie mi, 
wygl?dam tam zupe?nie inaczej, nikt by mnie nie pozna?!

? Jak Polska by?a ma?a, to te? wygl?da?a inaczej? ? Orlik chcia? si? upewni?, wi?c 
zapyta?am o to tat?.

? O tak! ? Tata nie mia? w?tpliwo?ci. ? Prawie ca?a by?a pokryta lasem, nie by?o ani autostrad, 
ani nawet zwyk?ych dróg. Zamiast miast istnia?y drewniane grody. Dawna Polska mia?a te? zupe?nie 
inne granice i do tego cz?sto je zmienia?a ? zobacz sama! ? Tata wy?wietli? mi na ekranie laptopa 
ró?ne mapy Polski. Okaza?o si?, ?e kiedy Mieszko przyjmowa? chrzest, Polska by?a bardzo ma?a. Za 
to przez kolejne lata ros?a jak na dro?d?ach! Na pierwszym ?zdj?ciu? z 966 roku by?a rzeczywi?cie 
niewielka. Za panowania Mieszka I bardzo uros?a ? pojawi?y si? w niej Szczecin, Ko?obrzeg 
i Gda?sk, a tak?e Wroc?aw i Kraków!

? A popatrz tu, moja du?a panno. ? Tata pokaza? mi trzeci? map?. ? Ju? chyba nie mo?emy 
powiedzie?, ?e Polska jest ma?a, prawda? W tych latach w?adc? by? ju? syn Mieszka I ? Boles?aw 
Chrobry. Zobacz, nasze pa?stwo zajmowa?o równie? cz??? terenu dzisiejszej S?owacji i Ukrainy!
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Babcia i dziadek przys?uchiwali si? tej rozmowie i jak zwykle westchn?li:

? W naszych czasach by?o inaczej, by?y albumy z czarno-bia?ymi zdj?ciami, atlasy?  Jak ten 
?wiat si? szybko zmienia?

? Wy urodzili?cie si? ca?kiem niedawno. Polska to dopiero jest stara! ? zawo?a?am i pokaza?am 
im moj? trzymetrow? miark? czasu. ? O, popatrzcie, ile si? zmieni?o przez tysi?c lat. Chyba nic nie 
mog?o by? wtedy takie samo jak dzi?, prawda?

Nie wiem, dlaczego wszyscy zacz?li si? ?mia??  Postanowi?am nie zwraca? na nich uwagi. 
Z pomoc? Orlika zaj??am si? nawlekaniem koralików, bo na prezent od babci i dziadka dosta?am 
skrzynk? z tysi?cem kolorowych koralików i drucików, z których mog? wyczarowa? bajeczne 
naszyjniki, bransoletki, broszki, a nawet kolczyki!

? A wiesz, wnusiu, ?e bardzo podobne koraliki nosi?y dziewczynki tysi?c lat temu, wtedy, kiedy 
Polska by?a ma?a? ? Dziadek kucn?? przy mnie na dywanie. ? Niektóre rzeczy nie zmieniaj? si? 
przez setki, a nawet tysi?ce lat?

Popatrzy?am na niego z niedowierzaniem i nawleka?am dalej.
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Wieczorem nie chcia?o mi si? spa?, wi?c po- 
stanowi?am uzupe?ni? wpisy w moim pami?t- 
niku. Odk?d nauczy?am si? pisa?, notuj? w nim 
najwa?niejsze wydarzenia i dzi?ki temu lepiej je 
zapami?tuj?. Szkoda, ?e nie nauczy?am si? pisa? 
wcze?niej?  Na przyk?ad zupe?nie nie umiem 
sobie przypomnie?, co robi?am, gdy mia?am 
roczek, czy dwa latka. Orlik tupta? po biurku 
i przygl?da? si? z zaciekawieniem, jak moje 
pióro zostawia ?lad na kartce papieru.

? No w?a?nie, mój ma?y, sk?d oni to 
wszystko wiedz?: rodzice o plemionach, 
dziadek o koralikach? ? zastanawia?am si? na 
g?os. ? Przecie? sami mówili mi, ?e pierwsza 
kronika, czyli taki ?pami?tnik Polski?, powsta?a 
dopiero 150 lat po chrzcie Mieszka I.

Tymczasem mama wyci?gn??a z szafy 
niewielkie pude?ko i usiad?a z nim na moim 
?ó?ku.

? Nie ?pisz jeszcze, Pola? Chcia?am ci co? 
pokaza?. ? Otworzy?a pude?ko, a ja oczywi?cie 
nie spa?am i oczywi?cie by?am bardzo ciekawa, 
co w nim jest.

Okaza?o si?, ?e znajdowa?y si? w nim 
niezwyk?e skarby! Male?ka plastikowa opaska 
z moim nazwiskiem, któr? za?o?ono mi na r?k? 
zaraz po urodzeniu, bia?e a?urowe buciki, które 
mia?am na chrzcie, mój ulubiony gryzaczek 
w kszta?cie autka, mój pierwszy rysunek kotka, 
który wykona?am, gdy mia?am dwa latka, 
i wiele innych pami?tek.



Mama opowiada?a, a ja s?ucha?am. W?a?ciwie to same skarby z pude?ka du?o mi wyja?ni?y ? 
opaska pokaza?a, jak ma?? mia?am r?czk?, butki ? jak niewielkie stopy, na gryzaczku zosta?y ?lady 
moich pierwszych z?bów ? mleczaków, które ju? dawno mi wypad?y, a rysunek przypomnia? mi, ?e 
kiedy? bardzo lubi?am koty, chocia? teraz wol? psy, no i ma?e orze?ki oczywi?cie!

? Wiesz, Polu, ?e z czasów, kiedy Polska by?a ma?a, Polakom te? zosta?y pami?tki? Je?li chcesz, 
to mo?emy wybra? si? na wycieczk? i je zobaczy? ? zaproponowa?a mama.

? Pewnie, ?e tak! ? ucieszy?am si?. I znowu mam powód, ?eby jutro wsta? wcze?nie rano ? 
musz? spakowa? plecak!
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Nie tylko legendy, ale przede wszystkim fakty: kroniki i zabytki, mówi? nam jasno: 
ma?a Polska narodzi?a si? w Wielkopolsce!

Przyznam, ?e troch? niejasne wydawa?o mi si? to opowiadanie mamy o pami?tkach ma?ej Polski. 
To dlatego nasz? podró? rozpocz?li?my od odwiedzenia Rezerwatu Archeologicznego Genius loci 
w Poznaniu. Tata obieca?, ?e tu wszystko zrozumiem, ale ja nawet nie wiem, co znaczy ta nazwa. 
Orliku, wyt?umacz mi: jaki geniusz i dok?d leci? 

Ruszamy do kraju Polan!

Mam nadziej?, ?e nie boicie si? duchów? ?Genius loci? to po ?acinie ?duch miejsca?, ale te? ?opieku?cza si?a? i co?, co stanowi o wyj?tkowo?ci i charakterze miejsca.
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? Polu, pami?tasz swoje pude?ko z pami?tkami z dzieci?stwa? ? zapyta?a mama, kiedy sz?y?my 
mostem nad Wart? na Ostrów Tumski.

? Chyba nie zabra?a? tu moich bucików i gryzaczka? ? Oburzy?am si? nie na ?arty. ? Przecie? 
mog?yby si? zgubi?!

? Nie martw si?, s? bezpieczne w domu ? uspokoi?a mnie mama. ? Tego typu skarbów ma?ej 
Polski, starannie przechowywanych przez setki lat w bezpiecznych skarbcach, przetrwa?o bardzo 
niewiele. Niestety wi?kszo?? z nich albo zagin??a, zosta?a skradziona lub zniszczona w wojnach, 
po?arach i powodziach.

? Szkoda... ? westchn??am ze szczerym wspó?czuciem i z niepokojem pomy?la?am o moim 
tekturowym pude?ku.

? Nie martw si?. ? Tata chyba zauwa?y? przestrach w moich oczach. ? To, co zaraz zobaczymy, 
przechowa?a dla nas ziemia, a spod niej wykopali archeolodzy.

Rezerwat Genius loci to niezwyk?e miejsce: 
mo?emy bowiem znale?? si? w najprawdziwszym 
stanowisku archeologicznym! Podobno to ?historia 
zapisana w ziemi?, a dla mnie na pierwszy rzut 
oka po prostu wielka dziura ze stert? starych belek 
i kamieni na dnie?
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? Wiesz, ?e jak czasami wejd? do twojego pokoju, to 
mam wra?enie, ?e panuje tam jeden wielki chaos? ? Mama 
u?miechn??a si? do mnie, jakby znowu czyta?a mi w my?- 
lach?  ? Tam, gdzie ja widz? góry kartek, szmatek, 
klocków, ty masz swój ?wiat.

? I niech mi tylko kto? prze?o?y jedn? rzecz w inne 
miejsce, to popsuje ca?? zabaw?! ? doda?am z u?miechem.

? Archeolodzy z tych ledwo dla nas widocznych warstw 
ziemi, kamieni i tysi?cletnich pni potrafili odtworzy? model 
konstrukcji wa?u obronnego, który znajdowa? si? tu w cza- 
sach ksi?cia Mieszka I i jego syna Boles?awa Chrobrego. ? 
Tata pokaza? mi drewnian? makiet?. ? To bardzo charak- 
terystyczny sposób budo- wania umocnie?, a do tego solidny 
i stabilny, mimo ?e powsta? bez u?ycia ani jednego 
gwo?dzia! Nasi przodkowie wykorzystali fragmenty nie- 
odci?tych konarów jako haki, które podtrzymywa?y inne 
belki, aby si? nie rozsuwa?y.

? A mnie si? wydaje, ?e gdybym wyci?gn??a o, ten ele- 
ment, z samego do?u, to wszystko zatrz?s?oby si? jak przy 
grze w bierki?  ? Nie dowierza?am tacie.

? Na pewno nikt tu niczego nie móg? wyci?gn??! ? 
zapewni? tata. ? Ten drewniany szkielet przykrywa?a ziemia, 
dzi?ki czemu nie da?o si? go te? na przyk?ad podpali? ani 
skruszy? taranem. Dodatkowo zapora z kamieni nie 
pozwala?a zbli?y? si? do niego machinom obl??niczym. 
Wyobra? sobie, ?e sam pot??ny cesarz niemiecki, Henryk II, 
kiedy zobaczy? te umocnienia Poznania, zrezygnowa? 
z atakowania miasta i wycofa? swoje wojska! Wa? znako- 
micie broni? gród przed wrogami, ale równie? przed 
cz?stymi powodziami. S?owianie byli niezwykle zdolnymi 
budowniczymi!
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Zaciekawi?y mnie niewielkie gabloty, a w nich male?kie cude?ka w zupe?nie innej skali ni? 
pot??ny wa?, który podobno mia? oko?o 11 metrów wysoko?ci i kilka kilometrów d?ugo?ci!

? Czy te ozdoby to te? pami?tki ma?ej Polski?

? Akurat te nale?a?y raczej do cudzoziemki, która oko?o tysi?c lat temu zosta?a pochowana na 
pobliskim cmentarzu. Jej grób by? o wiele lepiej wyposa?ony ni? pozosta?e, nazwano j? wi?c 
ksi??niczk? ze ?ródki. ? Z opowie?ci mamy powia?o groz??  Mój wyraz twarzy chyba j? 
zaniepokoi?, bo zaraz pospieszy?a z wyja?nieniem: ? Dla archeologów miejsca dawnych 
pochówków to najprawdziwsze skarbce, warte wi?cej ni? sakiewka starych monet. Nasi przodkowie 
wyposa?ali groby swoich zmar?ych w wiele przedmiotów codziennego u?ytku, dzi?ki którym 
mo?emy si? dowiedzie? o ich ?yciu i zwyczajach.

? Patrzcie! Ksi??niczka ze ?ródki lubi?a bi?uteri? z powyginanych drucików, zupe?nie jak ja! ? 
wykrzykn??am z rado?ci?. Pami?tacie mój urodzinowy prezent od babci i dziadka?

Na koniec przyjrza?am si? raz jeszcze dziurze w ziemi?  Praca archeologa zdecydowanie musi 
mie? co? wspólnego z magi?: z przek?ada?ca ziemi i piasku archeolodzy odczytuj? up?yw czasu, 
z d?bowych pni ? rok, w którym je ?ci?to, a z czaszek ? jak wygl?dali nasi prapraprzodkowie?
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Mo?e niezwyk?e zdolno?ci archeologów, którzy widz? w tej stercie kamieni i drewna 
przemy?lan? konstrukcj?, pozwoli?yby im nawet posprz?ta? mój pokój? Wiesz, Orliku, ?e te 
warstwy przypominaj? mi papiery na moim biurku? Te dzisiejsze s? na samej górze, pod nimi 
wczorajsze notatki?  a na samym dnie ? rysunki z przedszkola!

Ju? po wyj?ciu z muzeum przysz?o mi do g?owy do?? oczywiste pytanie:

? Czego w?a?ciwie broni? ten wielki i mocny wa?? Po co cesarz niemiecki chcia? 
atakowa? tak? ma?? niepozorn? wysepk?? Przecie? Rynek z kozio?kami i s?odkimi rogalami jest 
daleko st?d?

? Oj, smakowa?yby cesarskim wojom pozna?skie s?odycze?  ? Rozmarzony tata poklepa? si? 
po brzuchu. ? Jednak tysi?c lat temu serce Poznania bi?o w?a?nie tutaj: na wyspie mi?dzy 
rozlewiskami rzek Warty i Cybiny. Ksi??? Mieszko z ksi??n? Dobraw? mieli tu swój pa?ac zwany 
palatium i?

Katedra
Obecny rynek Palat ium

Rezerwat  Archeologiczny ?Genius loci"
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? W Poznaniu, nie w Gnie?nie? ? przerwa?am tacie.

? Niektórzy naukowcy twierdz?, ?e Pozna? by? jednym z najwa?niejszych grodów Mieszka I. 
By? mo?e to tu przyj?? chrzest i zosta? pochowany.

? Na co czekamy? Zobaczmy to palala? , no ten pa?ac! ? zawo?a?am pe?na zapa?u.

? Niestety, Polu, z wielkiego kamiennego pi?trowego palatium, po??czonego z kaplic?, pozo- 
sta?y jedynie szcz?tki fundamentów. Mo?emy je zobaczy? tylko na tablicy pami?tkowej.

W przeciwie?stwie do domu Mieszka i Dobrawy katedra pozna?ska ma si? znakomicie! W jej 
podziemiach mo?na zobaczy? pozosta?o?ci tysi?cletniej misy chrzcielnej i fundamenty kamiennej 
?wi?tyni z tamtych czasów. Te krypty s? tradycyjnie uznawane za miejsca pochówku Mieszka I 
i Boles?awa Chrobrego, chocia?, jak zwykle w przypadku tych odleg?ych czasów, ?to nic pewnego?. 
Obu w?adców mo?emy za to zobaczy? na pomniku i obrazach w Z?otej Kaplicy.

Wiem, Orliku, oni wcale tak nie wygl?dali, ale zawsze warto sprawdzi?, jak wyobra?a? ich sobie 
artysta. Czy podobnie jak mistrz Matejko na banknocie dziesi?cio- i dwudziestoz?otowym?
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Z Poznania pojechali?my prosto do Gniezna. Przyznam ci si?, Orliku, ?e nie rozumiem, 
dlaczego Mieszko z Dobraw? i biskup Jordan mieszkali w Poznaniu, a nie w Gnie?nie. Przecie? 
wszyscy wiedz?, ?e to ono by?o pierwsz? stolic? Polski, a rodzice mówili, ?e pa?stwo Mieszka 
i Boles?awa by?o nazywane gnie?nie?skim, a nie pozna?skim!

? Mamo, a dlaczego Mieszko nie chcia? mieszka? w swojej stolicy? ? zapyta?am 
w czasie wspinaczki na Wzgórze Lecha.

? Pewnie gdyby? go o to zapyta?a, nawet nie wiedzia?by, co to jest stolica. ? Mam? chyba 
roz?mieszy?o moje pytanie. ? Powiedz szczerze, czy ty zawsze bawisz si? tylko w swoim pokoju?

No dobra, przyznam si?: zdarza mi si? rysowa? przy kuchennym stole, uk?ada? puzzle 
w salonie, turla? si? po ?ó?ku w sypialni rodziców, eksperymentowa? w ?azience, a nawet urz?dza? 
sobie domek pod biurkiem w gabinecie?  Ale ja po prostu lubi? mie? na wszystko oko, wszystko 
s?ysze? i wiedzie?, co si? dzieje w domu!

? Mieszko sporo podró?owa?, ?eby pilnowa? porz?dku. A tam, gdzie w?a?nie przebywa? w?adca, 
by?a stolica pa?stwa. ? Mama wróci?a do mojego pytania. ? Gniezno stanowi?o centrum kraju Polan 
jeszcze przed panowaniem Mieszka i on te? tu cz?sto bywa?. Naukowcy przypuszczaj? jednak, ?e 
wi?cej czasu sp?dza? w swoim nowym pa?acu w Poznaniu lub na Ostrowie Lednickim.
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W czasie zwiedzania archikatedry gnie?nie?skiej, która powsta?a na miejscu pierwszej 
male?kiej ?wi?tyni i pó?niejszej wi?kszej katedry gotyckiej (ich ?lady mo?na zobaczy? 
w podziemiach), dowiedzia?am si?, ?e Gniezno znowu sta?o si? najwa?niejsze w czasach panowania 
syna Mieszka I, Boles?awa, kiedy rozkaza? z?o?y? tu cia?o ?wi?tego Wojciecha. Tak?e najprawdo- 
podobniej tutaj odby?a si? koronacja Boles?awa na pierwszego króla Polski.

Szczególnie zainteresowa?a mnie historia o ?wi?tym Wojciechu, któr? opowiedzia?a  nam 
przewodniczka w pomieszczeniu ze s?ynnymi Drzwiami Gnie?nie?skimi. Szkoda tylko, ?e nie 
zd??y?am im si? dok?adnie przyjrze?. Orlik chyba zauwa?y?, jak by?am zawiedziona, i szepn?? mi do 
ucha, ?e gdzie? mnie zaprowadzi. Dzi?ki niemu po kilkunastominutowym spacerze znowu znalaz- 
?am si??  przed Drzwiami Gnie?nie?skimi! 

Tym razem ju? nie w katedrze, a w Muzeum Pocz?tków Pa?stwa Polskiego. Zgoda ? to nie by?y 
te prawdziwe, ponad osiemsetletnie drzwi, za to ca?e dla mnie, i mog?am je ogl?da?, jak d?ugo 
chcia?am!
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Orliku, a ty wolisz ksi??ki z ilustracjami czy bez? Ja uwa?am, ?e im wi?cej rysunków, tym 
lepiej! Zachowa?am sobie z dzieci?stwa takie ksi??eczki obrazkowe, w których bez pomocy s?ów s? 
opowiedziane niezwykle interesuj?ce historie.

? Bardzo si? ciesz?, ?e w ?redniowieczu tak ma?o ludzi potrafi?o pisa? i czyta?! ? 
zawo?a?am, a rodzice nie kryli swojego zdziwienia. ? Dzi?ki temu ?ycie ?wi?tego Wojciecha zosta?o 
tu pokazane pismem obrazkowym, które ka?dy potrafi odczyta?. Gdyby artysta, zamiast rysowa?, 
wszystko to opisa?, na przyk?ad po ?acinie, to nic bym z tego nie rozumia?a?  ? wyja?ni?am im.

? ?wietnie! ? przyklasn??a mama. ? To my tu sobie usi?dziemy, spokojnie, w ciszy przyjrzymy 
si? obrazom na drzwiach, bo ty ju? wszystko wiesz i o nic nie b?dziesz nas pyta?!

? Chyba niezupe?nie?  ? Zawaha?am si?. ? Pami?tam, ?e Wojciech by? benedyktynem, ?e 
chcia? opowiada? o Bogu poganom, ?e po drodze do Prusów odwiedzi? Boles?awa Chrobrego, 
poganie go zabili, Boles?aw Chrobry wykupi? jego cia?o i z?o?y? je w katedrze gnie?nie?skiej, 
a potem Wojciech zosta? og?oszony ?wi?tym i patronem Polski. Ale przecie? mo?ecie mi te? co? 
jeszcze opowiedzie??

Rodzice wymienili si? znacz?cymi spojrzeniami i stwierdzili wspólnie: 
? Mo?emy, mo?emy. 

? Na Drzwi Gnie?nie?skie warto te? spojrze? jak na dokument tamtych czasów ? zaproponowa? 
tata. ? Mo?emy tu na przyk?ad zobaczy?, jak wygl?da?y ca?e budynki, po których dzi? pozosta?y 
tylko fundamenty, jak ubierali i czesali si? ludzie, jak? pos?ugiwali si? broni? albo jak odbywa? si? 
chrzest. Potrafisz odnale?? odpowiedni obrazek?

? O, tu! Rzeczywi?cie, zanurzaj? si? w misie! I jeszcze tu! Tak jak mówi?e? w domu! ? 
Zerkn??am na tat? ze szczerym podziwem.
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Na przedstawieniu sceny, w której ?wi?ty Wojciech sprzeciwia si? handlowi niewolnikami, 
zauwa?y?am wag? szalkow?.

? Czy na tej male?kiej wadze wa?ono niewolników? ? zapyta?am.

? My?lisz, ?e kilogram niewolnika zadaj?cego du?o pyta? by? ta?szy ni? takiego, który trzyma? 
j?zyk za z?bami? ? Rodzice wymienili mi?dzy sob? tajemnicze u?miechy, a tata odpowiedzia? na 
moje pytanie: ? Tysi?c lat temu monety nie mia?y nomina?ów, a ich warto?? okre?lano na podstawie 
ilo?ci cennego kruszcu, z którego zosta?y wykonane, najcz??ciej srebra. Czyli towar nie kosztowa? 
na przyk?ad sto denarów, ale kilogram srebra.

? Skoro mowa o pieni?dzach, to mam dla ciebie zagadk? ? powiedzia?a mama, podaj?c mi 
dwudziestoz?otowy banknot. ? Poszukaj na drzwiach tego lwa.

Z pomoc? Orlika zabra?am si? za wykonanie zadania, a rodzice mieli par? minut ciszy, za któr? 
tak t?sknili.

? Patrz, Orliku, to nasza miarka czasu! ? zawo?a?am przy wielkiej osi historii w muze- 
alnym korytarzu. Oczywi?cie troch? przesadzi?am?  Moja by?a du?o mniejsza, a przede wszystkim 
na tej zaznaczono o wiele wi?cej wydarze?!
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? A to nie wygl?da ci znajomo? ? zapyta?a mama, kiedy stan?li?my przed rekonstrukcj? 
fragmentu wa?u obronnego z grodu gnie?nie?skiego na Wzgórzu Lecha.

Oczywi?cie! Pami?tam przecie? archeologiczny przek?adaniec i makiet? w Poznaniu! W gnie?- 
nie?skim muzeum stan?li?my z wa?em twarz? w twarz. Zrobi? na mnie wielkie wra?enie!

? Wiesz, Orliku ? szepn??am ? ju? rozumiem, dlaczego konstrukcja hakowa to nie zwyk?a sterta 
bierków. Na pewno nie da?abym rady niczego st?d wyci?gn???

W muzealnych salach zobaczyli?my interesuj?ce filmy, dzi?ki którym mo?na sobie lepiej 
wyobrazi?, jak wygl?da?o Gniezno i jak ?yli nasi przodkowie, kiedy Polska by?a ma?a. Poza tym 
zgromadzono tu kopie najwa?niejszych eksponatów pami?taj?cych czasy narodzin naszego 
pa?stwa. Je?eli nie mo?ecie odwiedzi? kilku muzeów w ró?nych miastach, tu zobaczycie pami?tki 
ma?ej Polski, a ja i Orlik opowiemy Wam o nich w nast?pnych rozdzia?ach.

W zako?czeniu tej belki z wa?u gnie?nie?skiego archeolodzy dopat ruj? si? g?owy dzika lub barana i t?umacz?, ?e mog?a ona mie? znaczenie magiczne. Co Wy na to?
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? Czy Ty, Orliku, te? zauwa?y?e?, ?e w stolicy Polan wszystko jest takie wa?ne i wielkie? ? 
By?am ciekawa opinii mojego towarzysza. ? Albo jest ksi???co-królewskie, albo biskupio- 
-arcybiskupie. Czy ?y?y tu kiedy? takie zwyk?e ma?e dziewczynki? ? zapyta?am rodziców.

? Zwyk?e dziewczynki i zwykli ch?opcy, a nawet najzwyklejsi tatusiowie i mamusie, ?yli w tak 
zwanym podgrodziu ? wyja?ni?a mama. ? W?adcy kraju i zwierzchnicy ko?cio?a nie mieli z swoim 
grodzie ani jednego centrum handlowego, a przecie? musieli co? je?? i w co si? ubra?. Wojom 
broni?cym miasta kto? musia? wyku? bro? i podku? konie. Dooko?a ksi???co-biskupiego grodu 
mieszka?y setki rolników i rzemie?lników, którzy zaopatrywali go we wszystko, co potrzebne.

? I oni te? nam co? zostawili na pami?tk?? ? Ucieszy?am si? i zacz??am si? rozgl?da? po 
muzealnych gablotach. W?ród glinianych garnków, ?elaznych podków, mieczy i toporów, 
ko?cianych grzebieni, gwizdków i ?y?ew zauwa?y?am ciekawy kr??ek?  ? Po co komu? takie kó?ko 
w kó?ka? ? zainteresowa?am si?.

Rodzice tylko co? mrukn?li pod nosem i wzruszyli ramionami, wi?c zacz??am sama wymy?la? 
mo?liwe odpowiedzi. Na ozdob? wydawa?o mi si? za du?e i za ci??kie?  A mo?e to po prostu 
zabawka albo element gry?

Tata tymczasem zwróci? mi uwag? na inny eksponat ? równie? zdobiony, wykonany 
z podobnego materia?u. Tym razem nie by?o to zwyk?e poro?e, ale szlachetna, drogocenna ko?? 
s?oniowa. Ornament te? okaza? si? bardziej staranny i skomplikowany. W dodatku dok?adnie wiemy, 
do czego ten przedmiot s?u?y?.

? To dekoracja miecza, który nale?a? najprawdopodobniej do skandynawskiego wojownika 
walcz?cego w dru?ynie polskiego ksi?cia ? wyja?ni? tata.

Ko?o to mistyczny znak oznaczaj?cy niebo i bosk? doskona?o??, jego przeciwie?stwo to kwadrat : symbol Ziemi i ?ycia cz?owieka.



Ost rów Lednicki

Chyba zdrzemn??am si? w drodze z Gniezna do Dziekanowic. Oczami wyobra?ni widzia?am 
gro?nych rudobrodych wojowników walcz?cych u boku s?owia?skich pradziadków o jasnych jak len 
w?osach?  Skandynawscy wojowie pod wodz? Mieszka I i Boles?awa Chrobrego, a mo?e sami 
Wikingowie? 

Mimo ?e na Ostrów Lednicki nie dostali?my si? rze?bion? pe?nomorsk? ?odzi? wikingów, tylko 
zwyk?ym promem, oboje z Orlikiem byli?my bardzo podekscytowani, wiedz?c, ?e zaraz zwiedzimy 
najprawdziwszy pa?ac pierwszych w?adców Polski!

? Rezydencja ksi?cia, któr? zobaczymy, to te? ruina. ? Tata ostudzi? mój zapa?. ? Jednak jest 
ona zachowana najlepiej ze wszystkich i na jej podstawie mo?na du?o ?atwiej wyobrazi? sobie 
pa?ace naszych pierwszych w?adców równie? w innych grodach: w Poznaniu, Gnie?nie, Krakowie 
czy nawet dalekim Przemy?lu.
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? A sk?d wiemy, ?e ta budowla ma tysi?c, a nie sto albo dziesi?? lat? ? Nabra?am pewnych 
podejrze?. ? Nie ma tu ?adnego wykopu, archeologicznego przek?ada?ca jak w Poznaniu?  ? 
stwierdzi?am z powa?n? min? eksperta.

? I to jest w?a?nie wspania?e! ? Mama nie kry?a wzruszenia. ? Archeolodzy musz? pracowa? 
w wykopach, je?li na miejscu dawnych budowli powstawa?y nowe lub dawny poziom gruntu zosta? 
przykryty warstwami gromadzonych przez setki lat odpadów i nieczysto?ci.

? A w lednickim pa?acu nikt nigdy nie naba?agani?? ? Pomy?la?am z podziwem 
o ksi???cej rodzinie, zw?aszcza ma?ych ksi??niczkach i ksi???tach.

? Mo?e po prostu regularnie sprz?tali? ? Tata znacz?co zmru?y? oczy. ? Zabytki na wyspie nie 
zosta?y przykryte warstwami ziemi, bo nie powsta?a tu ?adna wi?ksza osada czy miasto jak Pozna? 
lub Gniezno. Poza tym, Polu, musisz wiedzie?, ?e archeolodzy to jednak bardziej naukowcy ni? 
czarodzieje. Badania próbek zaprawy murarskiej potwierdzi?y, i? zosta?a ona sporz?dzona ponad 
tysi?c lat temu. Podobne badania okre?li?y rok ?ci?cia drzew, które tworz? konstrukcj? tutejszego 
wa?u obronnego, i tych wykorzystanych do budowy mostów na wysp?.

Palat ium sk?ada?o si? z kaplicy, w której znajdowa?y si? misy chrzcielne, oraz pa?acu podzielonego na cz??? reprezentacyjn? (od zachodu) i prywatn? (bli?ej kaplicy).



? Orliku, s?ysza?e?? Mosty? A gdzie one s?? Przecie? na wysp? dop?yn?li?my promem?

?eby je zobaczy?, musieli?my przebiec przez wa? obronny, to znaczy ja bieg?am, bo nie mog?am 
si? doczeka?. Dobrze, ?e na wale nie by?o stra?ników z ksi???cej dru?yny!

Sta?am na pode?cie i wpatrywa?am si? w przeciwleg?y brzeg, kiedy po chwili do??czyli do mnie 
rodzice.

? Polu, spójrz tu, w dó? ? poprosi? tata.

? Jest! ? Podskoczy?am z rado?ci. Pod taf l? wody mo?na by?o dostrzec drewniane podpory. 
Widzia?am modele konstrukcji s?ynnych s?owia?skich wa?ów wznoszonych bez u?ycia gwo?dzi. Ale 
zbudowa? most bez d?wigów i koparek? Drugi brzeg by? tak bardzo daleko!

? Chcesz wskoczy? na chwil? pod wod?? ? zaproponowa?a mama.

?Co mog?a mie? na my?li? Przecie? nie spakowa?am mojego urodzinowego zestawu do nurko-
wania...? ? martwi?am si? podczas powrotnej przeprawy promem w drodze do budynku muzeum.
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Okaza?o si?, ?e specjalnie dla tych, 
którzy nie s? amatorami podwodnych 
przygód, archeolodzy zrekonstruowali to, 
co widz? w czasie pracy przy ruinach 
mostów. 

? Tylko czy to nadal s? wykopaliska, 
czy mo?e raczej wypluskaliska? ? 
zapyta?am po cichu Orlika, tymczasem tata 
wyja?ni?:

? Na dnie jeziora, w okolicy, gdzie 
sta?y dwa mosty prowadz?ce na wysp?, 
mo?na znale?? mnóstwo zgubionych 
przedmiotów, przede wszystkim toporów ? 
podstawowych narz?dzi budowlanych. 
W dodatku specyficzne w?a?ciwo?ci mu?u 
sprawi?y, ?e mimo up?ywu tysi?ca lat 
zachowa?y si? nawet ich drewniane 
elementy!

Topór, który chcia? mi pokaza? tata, 
znajdowa? si? w gablocie. Zgromadzono 
w niej wiele elementów uzbrojenia.



? Czy jest tu ten miecz wikinga, którego ozdob? 
ogl?dali?my w Gnie?nie? ? Przypomnia?am sobie.

? To nie ten sam, ale pewnie wygl?da? podobnie jak te 
tutaj ? wyja?ni? tata. Zwróci? mi uwag? na miecz podpisany 
tajemniczymi znakami. Ten uk?ad linii to ?znak firmowy? 
germa?skiego zak?adu, który go wykona?.

? Na polanie siedzi le?, nic nie robi ca?y dzie? ? 
wyszepta?am Orlikowi rymowank?, która przysz?a mi do 
g?owy, a tat? zapyta?am: ? Czy Polanie byli tacy leniwi, ?e 
samym nie chcia?o im si? walczy?, dlatego musieli korzysta? 
z pomocy Wikingów?

? Wr?cz przeciwnie! Wojownicy z innych krajów 
stanowili niewielk? cz??? dru?yny. Dla poddanych Mieszka I 
i Boles?awa Chrobrego bycie wojem w dru?ynie ksi???cej 
stanowi?o wielki przywilej. W?adca bardzo dobrze im p?aci? 
za ich prac?, utrzymywa? tak?e ich ?ony i dzieci.

? A w?a?ciwie to po co ksi?ciu by?o takie du?e wojsko? 
To chyba ogromny wydatek?  ? zastanawia?am si?.

? Olbrzymie koszty, ale i olbrzymie zyski ? zaskoczy?a 
mnie mama, która u nas odpowiada za domowy bud?et. ? 
Udana wyprawa wojenna powodowa?a przy??czenie nowych 
ziem, z których mo?na by?o czerpa? ró?ne dobra, na przyk?ad 
daniny w postaci zbo?a, mi?sa. W tamtych czasach du?e 
pa?stwo to by?o bogate pa?stwo.

Przypomnia?am sobie, jak ma?a Polska na mapach ?ros?a 
w oczach? ? to w?a?nie dzi?ki dobrze op?acanym, wy- 
szkolonym i odwa?nym ksi???cym dru?ynnikom, zarówno 
naszym rodakom, jak i przybyszom z dalekiej pó?nocy.
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? Mamo, je?li na wyspie mieszkali ksi???, 
ksi??na i ksi??niczki, to mo?e zostawili tu co? 
wi?cej ni? ?elazne miecze i drewniane 
naczynia?

? Masz na my?li prawdziwy skarb, 
z?oto, szlachetne kamienie? ? upewni?a 
si? mama. Kiedy przytakn??am, pokaza?a mi 
kilka z?otych drobiazgów. Wyja?ni?a te?, ?e 
zarówno drogi metal, z którego je wykonano, 
jak i ich skomplikowane, misterne ornamenty 
?wiadcz? o tym, ?e ich w?a?cicielem by?a wy- 
j?tkowa osoba, mo?e kto? z ksi???cej rodziny.

Uwielbiam jazd? konn? i marz? o w?asnym 
kucyku, dlatego zwróci?am uwag? na prze- 
pi?kne strzemi?.

? Platerowane miedzi? i br?zem. ? Tata 
przeczyta? opis eksponatu. ? To na pewno nie 
strzemi? ch?opskiego konia, który ci?gn?? p?ug 
na polu. Musia?o nale?e? do wyposa?enia 
wierzchowca bogatego, pancernego woja. Kto 
wie, mo?e nawet ksi???cego rumaka?
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? Najwi?kszy skarb w tym muzeum to jednak co? zupe?nie innego, na pierwszy rzut oka 
niepozornego?  ? powiedzia?a niespodziewanie mama i zaprowadzi?a nas do ostatniej sali. Tam 
w specjalnej gablocie znajdowa? si? niewielki krzy?yk.

? Orliku, to jaka? stara teka ? obja?ni?am towarzyszowi podpis na gablocie. ? ?e stara to 
jasne, ale ?eby jaka? teczka? Tego to ju? nie rozumiem, co by si? w niej mia?o zmie?ci??

? Ta stauroteka to najcenniejszy przedmiot znaleziony na wyspie ? opowiada? tata, wpatruj?c 
si? w kawa?ek poczernia?ego metalu. Chyba zauwa?y? moje zdziwienie, bo zaraz wyja?ni?: ? Ten 
male?ki poz?acany krzy?yk to pojemnik na fragment Krzy?a ?wi?tego, na którym ukrzy?owano 
Jezusa Chrystusa. W ?redniowieczu takie stauroteki cz?sto traktowano jako bardzo cenny dar. 
Naukowcy przypuszczaj?, ?e nasi w?adcy mogli j? otrzyma? od którego? z cesarzy niemieckich: by? 
mo?e z okazji chrztu Mieszka I albo spotkania z Boles?awem Chrobrym przy grobie ?wi?tego 
Wojciecha w Gnie?nie.

? Je?eli jest taka cenna, to dlaczego kto? j? tak zniszczy?? ? Nie mog?am zrozumie?, dlaczego 
przedmiot jest w takim kiepskim stanie.

? Najprawdopodobniej uleg?a zniszczeniu w czasie napadu Czech na pa?stwo Polan, od tamtej 
pory cierpliwie czeka?a, a? odkopi? j? archeolodzy. Gdyby tylko umia?a mówi??  ? Tata rozmarzy? 
si?, a po chwili wszyscy: ja, rodzice i Orlik, obst?pili?my gablot?, zbli?yli?my do niej nasze uszy, 
oczy i nosy tak blisko, jak to tylko by?o mo?liwe.
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Kiedy opuszczali?my Wielkopolsk?, rozp?ta?a si? nad nami wielka ulewa. Po niebie pe?nym 
czarnych chmur przebiega?y b?yskawice.

Ja tymczasem opowiedzia?am Orlikowi czego dowiedzia?am si? od rodziców: po ?mierci 
Boles?awa Chrobrego jego synowie zacz?li rywalizowa? o tron, a s?abo?? Polski wykorzystali 
s?siedzi. Zaledwie kilkana?cie lat po koronacji naszego pierwszego króla Czesi pod pretekstem 
odzyskania relikwii swojego ?wi?tego, Wojciecha, zaatakowali i zniszczyli grody w Poznaniu, 
Gnie?nie i na Ostrowie Lednickim. Pot??ne wa?y ju? ich nie odstraszy?y, bo nie mia? ich kto broni?.

? Kronikarze pisali, ?e w ruinach ?wi?ty? zamieszka?y dzikie zwierz?ta, a nasi w?adcy 
przeprowadzili si? do Krakowa, na Wzgórze Wawelskie ? zako?czy?am, a Orlik szepn?? mi do ucha: 
?Gdzie dwóch si? bije, tam trzeci korzysta?.
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? Czy to nie zabawne, ?e kiedy Polska nie by?a ju? wcale taka MA?A, to przenios?a 
si? do MA?Opolski? ? ?artowa?am z Orlikiem. M?odsza siostra Wielkopolski przywita?a nas 
radosnymi promieniami porannego s?o?ca.

? Czy rzeczywi?cie jest m?odsza i taka ma?a, to nie do ko?ca pewne?  ? zastanawia?a si? 
g?o?no mama, która mimo ?e jest najm?odsza z rodze?stwa, to zawsze ma najwi?cej do powiedzenia 
w czasie rodzinnych spotka?. ? Pa?stwo Wi?lan podobno w niczym nie ust?powa?o Pa?stwu Polan 
? wyja?ni?a. ? By? mo?e dzi?ki po?udniowym s?siadom, Czechom, chrze?cija?stwo dotar?o tu 
nawet wcze?niej ni? do Wielkopolski.

? W takim razie kiedy narodzi? si? Kraków? ? dopytywa?am, pami?taj?c, ?e za moment 
narodzin Polski uznano pierwsz? zapisan? w dokumentach historycznych dat?, która jej dotyczy?a.

? Wychodzi?oby na to, ?e Polska i Kraków to siostra i brat bli?niacy! ? za?artowa? tata. 
? W tym samym czasie, kiedy Mieszko I i jego pa?stwo przyjmowali chrze?cija?stwo, do Krakowa, 
ju? wtedy du?ego i znacz?cego grodu, przyby? pewien kupiec i zapisa? jego nazw? ?Krako?.

Mieszko I i Boles?aw Chrobry zapewne nieraz odwiedzali Wzgórze Wawelskie, mieli tu swoj? 
rezydencj?, palatium, bardzo podobne do tego na Ostrowie Lednickim, w Poznaniu i Gnie?nie. Ja 
te? by?am kiedy? w Smoczej Jamie i na wie?y z dzwonem Zygmuntem, ale ani smok, ani dzwon nie 
opowiedzieli mi nic o ma?ej Polsce?
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W Muzeum Katedralnym zobaczyli?my jedn? z naj- 
starszych i najcenniejszych pami?tek ma?ej Polski. Ten 
skarb nazywa si? w?ócznia ?wi?tego Maurycego i na 
szcz??cie nigdy nie le?a? pod ziemi?, ale by? starannie 
przechowywany i chroniony w skarbcu.

? W?a?ciwie wygl?da do?? zwyczajnie?  ? szepn??am 
do Orlika. Taki metalowy pod?u?ny li??, tylko w jednym 
miejscu troch? poz?ocony?

Tymczasem mama, zamiast mówi? o ?wi?tym Maury- 
cym, zapyta?a, co zapami?ta?am z Gniezna o ?wi?tym 
Wojciechu, a potem opowiedzia?a dalszy ci?g tej historii:

? W 1000 roku cesarz niemiecki Otton III postanowi? 
pomodli? si? przy grobie ?wi?tego Wojciecha. Nasz 
w?adca przygotowa? dla go?cia wspania?e, uroczyste 
przyj?cie. Cesarz by? nim tak zachwycony, ?e podarowa? 
gospodarzowi kopi? swojej w?óczni ?wi?tego Maurycego, 
w której wn?trzu znajdowa? si? pono? gwó?d? z krzy?a 
Pana Jezusa. W?ócznia symbolizowa?a, i? w?adza cesarza 
pochodzi od samego Boga, by?a wi?c dla Ottona by? mo?e 
równie wa?na, a nawet wa?niejsza ni? korona czy ber?o. 
By? to tym bardziej cenny prezent i przy okazji znak, ?e 
wielki i pot??ny cesarz niemiecki niezwykle szanuje 
polskiego ksi?cia i zgadza si?, by zosta? królem.

Muzeum Katedralne na Wawelu
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W tamtych czasach, je?eli dwa przedmioty ? na przyk?ad w?a?nie te dwie w?ócznie: Ot tona III i naszego ksi?cia Boles?awa ? wygl?da?y tak samo, wierzono, ?e maj? takie samo znaczenie i moc. Dlatego nie przejmujmy si?, ?e nasza w?ócznia to ?tylko kopia?, wr?cz przeciwnie: to ?a? orygina?? najwa?niejszego prezentu, który ot rzyma? nasz w?adca!

? A ?le mu si? rz?dzi?o, jak by? ksi?ciem? 
? przerwa?am mamie.

? My?l?, ?e ca?kiem nie?le. ? Tata nie mia? 
w?tpliwo?ci. ? Mia? du?e i bogate pa?stwo, siln? 
dru?yn?.

? Pami?tasz, Polu, swoje pasowanie na ucznia? ? 
Mama zmieni?a temat. ? My?lisz, ?e ucze? po 
pasowaniu liczy i czyta lepiej ni? przed?

? No pewnie, ?e nie. Mamo, to tylko taki 
zwyczaj, uroczysto?? wa?na dla pierwszaków?  ? 
wyt?umaczy?am.

? Obrz?d koronacji potwierdza?, i? w?adza króla 
pochodzi od samego Boga, co w przypadku ksi?cia 
nie by?o takie pewne?  No i przede wszystkim inni 
królowie traktowali takiego w?adc? jak równego 
sobie, tak jak uczniowie starszych klas przyjmuj? do 
swojego grona pasowanego pierwszoklasist?.

? Wiesz, Orliku, mnie jednak król kojarzy si? 
przede wszystkim z koron??  Niestety ani korona, ani 
ber?o, ani królewskie jab?ko naszych pierwszych 
w?adców si? nie zachowa?y.



W Muzeum Katedralnym zobaczyli?my jeszcze jeden zabytek pami?taj?cy czasy chrztu Polski: 
trzy wielkie kamienne p?yty ozdobione plecionk?.

? Wiesz, Orliku, uwielbiam puzzle, chocia? nie lubi?, gdy czasem zgubi mi si? kilka elemen- 
tów?  Te p?yty skojarzy?y mi si? z takimi odnalezionymi fragmentami uk?adanki. Ciekawe, jak 
wygl?da? ca?y obrazek.

? Naukowcy dopatrzyli si? na nich postaci tajemniczego zwierz?cia, by? mo?e baranka lub lwa 
? podpowiedzia? mi tata, kiedy zauwa?y?, jak przygl?dam si? skomplikowanym wzorom.

? Mnie one przypominaj? raczej szlaczki, które rysowali?my w pierwszej klasie, albo mój 
ulubiony makaron spaghetti. ? Podzieli?am si? z tat? moimi spostrze?eniami.

? Szkoda, ?e to tylko cztery p?yty, trudno wyobrazi? sobie ca?y budynek? ? zastanawia? si? 
tata, a mnie na my?l o makaronie zacz??o burcze? w brzuchu. Jednak zamiast na drugie ?niadanie 
rodzice zabrali mnie na jeszcze jedn? wawelsk? wystaw?.
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Na wystawie ?Wawel Zaginiony? czeka?a nas odwrotna sytuacja: nie cztery puzzle bez ca?ej 
uk?adanki, ale prawie ca?y obrazek bez kilku (a nawet kilkuset) zgubionych elementów.

? To rotunda Naj?wi?tszej Marii Panny, czyli najprawdopodobniej kaplica pa?acowa, w której 
tysi?c lat temu modlili si? w mieszkaj?cy na Wawelu ksi???ta i ich rodziny ? powiedzia?a mama.

? Rotunda kojarzy mi si? z rondem, a mo?e z rondlem? ? zgadywa?am.

? Rotunda to taki budynek, w którym pod?oga nie ma kszta?tu kwadratu czy prostok?ta, tylko 
ko?a. ?ciany te? s? zaokr?glone i nie ma w nich ?adnych k?tów. Plan rotundy Naj?wi?tszej Marii 
Panny przypomina? czterolistn? koniczyn? ? z du?ym ko?em po?rodku. A zobacz, jakie mia?a grube 
mury! Dzi?ki nim budowla by?a mocna i stabilna!

? I nawet zauwa?y?am male?kie okienko! ? zawo?a?am.

? Chyba nie wpuszcza?o do ?rodka zbyt wiele ?wiat?a? ? zastanawia?a si? mama, która zawsze 
dba o to, ?ebym nie czyta?a wieczorami po ciemku. ? Wi?ksze okna, jakie znamy z dzisiejszych 
ko?cio?ów, os?abi?yby mur, który musia? utrzyma? strop z grubych belek i dach.

Niestety  po  wielu latach rotunda przesta?a by? ko?cio?em, zosta?a wtopiona w inne budowle, a jej górn? cz??? zburzono. 100  lat  temu archeolodzy odkopali dolne cz??ci jej ?cian. Na podstawie t ych wykopalisk starali si? wyobrazi? sobie, jak mog?a wygl?da? w ca?o?ci, i stworzyli jej model.

41

Zamek Królewski na Wawelu



42

? A czy ten wzór co? ci przypomina? ? zapyta? tata, 
wskazuj?c na kamienn? p?yt?.

?Oj, Orliku, to chyba jakie? podchwytliwe pytanie? ? 
pomy?la?am, wstrzymuj?c si? z odpowiedzi?. Widzia?am tu tylko 
kó?ko z krzy?ykiem i pionow? kresk?.

? Nó?, który kroi tort na cztery równe kawa?ki? ? 
zaryzykowa?am.

? Chyba rzeczywi?cie ju? najwy?szy czas na drugie ?niadanie 
? roze?mia? si? tata. ? To tak zwane ?drzewo ?ycia?: po??czenie 
rajskiego drzewa, które ros?o w rajskim ogrodzie i zapewnia?o 
nie?miertelno??, oraz drzewa krzy?a, na którym ukrzy?owano 
Pana Jezusa. Zestawienie tych dwóch symboli przypomina?o, ?e 
?mier? nie oznacza ko?ca i nie?miertelna dusza mo?e wróci? do 
raju, szczególnie ?e ten kamie? to p?yta grobowa.

? To tu by? jaki? cmentarz? ? Poczu?am si? troch? nieswojo?

? Niezupe?nie. ? Mama mnie uspokoi?a. ? Wa?ne osoby, na 
przyk?ad z rodziny ksi???cej, chowano w ko?cio?ach. Pod t? p?yt? 
spoczywa?a kobieta, mo?e jedna z mieszkanek zamku na 
Wawelu?

?A mo?e kuzynka ksi??niczki ze ?ródki?? ? 
Przypomnia?am sobie wycieczk? do Poznania.

Wychodz?c, zerkn??am jeszcze na male?kie przedmioty 
codziennego u?ytku zgubione setki lat temu przez mieszka?ców 
i go?ci Wawelu. Bardzo mnie one zainteresowa?y?  bo ja te? 
kiedy? zapodzia?am gdzie? ulubiony kolczyk, a nawet klucz do 
mojej skrzynki-skarbonki! Tata musia? przepi?owa? k?ódk??  
Rodzice obiecali, ?e wiele tego rodzaju przedmiotów zobaczymy 
w czasie wycieczki do Muzeum Archeologicznego w Krakowie.



Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego zacz?li?my 
od sali, w której czekali na nas nasi prapradziadkowie 
i praprababcie! Para manekinów przedstawiaj?ca miesz- 
ka?ców Ma?opolski z czasów narodzin ma?ej Polski 
wcale tak bardzo si? od nas nie ró?ni?a?  no, mo?e 
troch??

? Nieszczególnie podoba mi si? ta ?redniowieczna 
moda?  ? stwierdzi?am.

? Polu, przecie? to nie pokaz mody! ? Mama 
schowa?a tacie metk? wystaj?c? na karku. ? A zobacz, 
jakie kó?eczka ma ta pani na opasce. To kab??czki 
skroniowe, jedna z najpopularniejszych damskich ozdób 
w ?redniowieczu. Im wi?cej si? ich mia?o, tym g?o?niej 
dzwoni?y przy ka?dym kroku i tym pi?kniejsza czu?a si? 
ich w?a?cicielka!

? Taka dama, a bez torebki! ? zdziwi?am si?.

? Dzisiaj wiele drobiazgów nosimy w kieszeniach, 
plecakach czy torebkach. Dawne stroje nie mia?y 
kieszeni i potrzebne drobiazgi przywi?zywano do pasa, 
niektóre za? wrzucano do sakiewki, czyli ma?ego 
wi?zanego woreczka. Do przechowywania ?ywno?ci 
i napojów cz?sto s?u?y?y natomiast gliniane naczynia.

? By? mo?e ta pani niesie drugie ?niadanie dla ca?ej 
rodziny? ? zgadywa?am. ? A pan chyba dosta? ?elazne 
serduszko od swojej ukochanej!
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? To akurat krzesiwo ? odpowiedzia? mi tata. ? Kiedy pocierano nim o krzemie?, mo?na by?o 
wykrzesa? iskr? i rozpali? ogie?.

? A po co? ? zdziwi?am si?. Mnie ogie? kojarzy si? ze ?wieczkami na torcie urodzinowym albo 
z wakacyjnym ogniskiem.

? Ludziom sprzed tysi?ca lat bez ognia ?y?oby si? tak trudno jak nam bez elektryczno?ci. Ogie? 
dawa? im ?wiat?o w nocy, ciep?o w zimne dni, odstrasza? dzikie zwierz?ta. Ogie? pozwala? 
przygotowa? jedzenie ? upiec mi?so czy ugotowa? kasz?. Bez ognia ludzie nie potrafiliby te? 
wypali? glinianych naczy?, wytopi? ?elaza i wyku? potrzebnych narz?dzi i broni. Zawsze warto 
by?o mie? przy sobie krzesiwo! ? zako?czy? tata.

? Orliku, to chyba taki ?redniowieczny smartfon ? wyja?ni?am mojemu ptaszkowi d?ugi 
wywód taty.

? Jeszcze innym wielofunkcyjnym narz?dziem by? koser ? kontynuowa? tata, prowadz?c mnie 
do s?siedniej sali. ? To taki sk?adany sierp. Mo?na by?o nim ?ci?? po?ywienie dla siebie lub dla 
konia albo utorowa? sobie drog? w g?stym lesie.

? Ale ?adny ma ten uchwyt, prawda? ? Zwróci?am si? do mamy.

? Masz racj? ? zgodzi?a si? ze mn?. ? Pewnie nie nale?a? do zwyk?ego rolnika czy mieszcza- 
nina, ale na przyk?ad do ksi???cego wojownika.

Zgadnijcie, który z t ych przedmiotów 
to krzesiwo, a który to sierp? 
Spróbujcie odszuka? je w muzeum!
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? A czy wiesz, Polu, ?e kiedy? w Krakowie, ca?kiem 
niedaleko st?d, odkryto skarb z czasów pocz?tku naszego 
pa?stwa?

? I pewnie te? tu jest! ? Podskoczy?am z rado?ci, chocia?, 
kieruj?c si? do?wiadczeniem, przypuszcza?am, ?e nie b?d? to 
z?ote naszyjniki. Tymczasem tata pokaza? mi pod?u?ny kawa? 
?elastwa. Wyja?ni?, ?e to grzywny siekieropodobne. Zgoda, 
przypomina?y troch? d?ugie ostrze siekiery, ale grzywna 
kojarzy?a mi si? z kar?, dlatego zapyta?am:

? Co przeskroba? w?a?ciciel tego skarbu, tato?

? Raczej bardzo si? zas?u?y?! ? Tat? zdziwi?o moje pyta- 
nie. ? To dawne p?acid?o, za które mo?na by?o bardzo du?o 
kupi?.

Szczerze, Orliku, nie wyobra?am sobie trzymania takich 
grzywien w skarbonce czy nawet tej ?redniowiecznej 
sakiewce?  Mama opowiedzia?a mi jednak, ?e na szcz??cie 
nasi przodkowie wkrótce zacz?li u?ywa? te? bardziej 
por?cznych srebrnych monet, tak zwanych denarów, które 
wa?ono na wagach szalkowych. Pierwsz? polsk? monet? 
zacz?? wybija? syn Mieszka I, Boles?aw Chrobry. Na jego 
denarze po raz pierwszy pojawi?a si? nazwa Polonia, czyli po 
?acinie Polska.

Orlik zwróci? mi uwag?, ?e oprócz napisu na denarze 
wybity jest tak?e tajemniczy ptak, raczej nie orze?, by? mo?e 
go??b, kogut albo paw. Na male?kiej monecie w muzealnej 
gablocie trudno go dostrzec, ale mo?na go dok?adniej 
obejrze??  w portfelu rodziców, na dwudziestoz?otowym 
banknocie.

45



46

Troch? ba?am si? przej?? przez sal? z re- 
konstrukcjami odkopanych przez archeologów 
grobów, za to bardzo spodoba?y mi si? pokazane 
tu ozdoby: pi?kne naszyjniki z paciorków 
i zausznice, czyli dawne kolczyki i pier?cionki. 
Tu? za tym pomieszczeniem czeka?a na nas 
niespodzianka?

? ?wiatowid ze Zbrucza. To wielki 
kamienny pos?g, który by? mo?e pami?ta 
jeszcze czasy sprzed chrztu Polski ? opowiada?a 
mama. ? Wy?owiono go ponad 150 lat temu 
z rzeki Zbrucz, daleko st?d, na terenie dzisiejszej 
Ukrainy. To w?a?nie przed takimi lub podobnymi 
rze?bionymi s?upami modlili si? tysi?c lat temu 
poganie.

? A po co mu a? cztery twarze? ? 
zapyta?am podejrzliwie, obchodz?c pos?g 
dooko?a.

? Czy?by przypomina? ci trójg?owego smoka 
z bajki? ? za?artowa? tata. ? Chodzi o to, ?e 
najprawdopodobniej nie przedstawia on jednego, 
konkretnego boga, ale wyobra?enie pogan 
o porz?dku ?wiata: najwy?ej s? bogowie we 
wspólnym nakryciu g?owy, po?rodku znajduje 
si? ?wiat ludzi, a na samym dole ?wiat zmar?ych 
przodków.

Jeden, dwa, t rzy, cztery... Trudno si? 

ukry? przed wzrokiem takiego cztero-

g?owego st ra?nika porz?dku ?wiata!
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? Poganie si? ochrzcili, a co si? sta?o z tymi starymi bogami? Nikomu ju? nie byli potrzebni?  
? zmartwi?am si?.

? ?wi?te gaje, d?by i pos?gi takie jak ten niszczono i burzono, aby ludzie szybciej o nich 
zapomnieli. Cz?sto na ich miejscu budowano ko?cio?y i w ten sposób nowa religia zast?powa?a 
star?, nowe ?wi?ta i zwyczaje pojawi?y si? w miejsce poprzednich.

? No tak, a wielb??dy na rynku zast?pi?y go??bie i koniki! ? podsumowa?am, a rodzice 
zaniemówili?

? Nie pami?tacie tych wzierników do dawnego Krakowa? ? przypomnia?am. ? Na obrazku 
przedstawiaj?cym krakowski rynek zauwa?y?am kupca z wielb??dem. Musia? przyby? tu z bardzo 
dalekiego kraju! Ciekawe, co sprzedawa? i co kupowa? w Krakowie.

Po wyj?ciu z muzeum zaproponowa?am, ?eby?my wybrali si? na Rynek, tymczasem rodzice 
zaprowadzili mnie na niewielki placyk mi?dzy ulicami Grodzk? i Kanonicz?. To tu, bardzo blisko 
Wawelu, tysi?c lat temu przybywali kupcy z dalekich krajów (wcale nie wszyscy z wielb??dami), 
?eby handlowa? z mieszka?cami Krakowa. A dzisiejszy Rynek G?ówny to ca?kiem inna historia?

Czy wiecie, ?e Mieszko I podarowa? ma?emu 

Ot tonowi III w?a?nie wielb??da? Taki 

niecodzienny prezent  musia? zrobi? 

wra?enie na przysz?ym cesarzu niemieckim!
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Orliku, czy wiesz, ?e kiedy Polska by?a ma?a, tu, gdzie dzi? s? Rynek, Sukiennice, ko?ció? 
Mariacki, kwiaciarki i go??bie, wcale nie by?o Krakowa?

     Okaza?o si?, ?e aby sprawdzi?, co ciekawego dzia?o si? w tym miejscu setki lat temu, musimy 
pospacerowa? nie ?po Rynku?, tylko ?pod Rynkiem?! Rodzice wyja?nili mi, ?e to znowu 
przez te ?nawarstwienia?: nasi przodkowie resztki starych budowli i odpady zasypywali piaskiem 
i ziemi?, a Rynek rós? i rós??    

    Nawet nie chc? my?le?, co by by?o, gdybym zamiast sprz?ta? w moim pokoju tylko ten ba?agan 
czym? przykrywa?a?  Chyba mieszka?abym ju? na wy?szym pi?trze!

Na pocz?tku rodzice zaprowadzili mnie do bardzo zacisznego i spokojnego zak?tka Podziemi 
Rynku: na cmentarz?

? Tysi?c lat temu to miejsce znajdowa?o si? ju? za granicami miasta i tu w?a?nie ówcze?ni 
krakowianie grzebali swoich zmar?ych ? wyja?ni?a mi mama. ? Archeolodzy odkryli tu prawie 
dwie?cie grobów, a najprawdopodobniej jest ich du?o wi?cej, zarówno pod Rynkiem, jak 
i okolicznymi domami i ulicami!
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? Tak jak ka?de cmentarzysko, tak?e i to jest prawdziw? kopalni? wiedzy dla archeologów ? 
przypomnia? mi tata, chocia? przecie? ju? o tym wiem. ? W grobach kobiet mo?na by?o znale?? 
wiele ozdób, a w pochówkach m?skich bro?, no?e lub ?elazne krzesiwa ? kontynuowa?. ? W?ród 
tych popularnych przedmiotów archeolodzy natkn?li si? na dwa prawdziwe skarby: zawieszk? 
z bizanty?skiej monety oraz bizanty?ski krzy?yk.

? To prawdziwe z?oto? ? Przygl?da?am si? dok?adnie eksponatom.

? B?yszcz? jak z?oto, ale krzy?yk wykonano z mosi?dzu, a zawieszk? ze srebra ? wyja?ni?a 
mama. ? Obie ozdoby pochodz? z bardzo odleg?ego kraju: Cesarstwa Bizanty?skiego, którego nie 
mo?na odnale?? na wspó?czesnych mapach i globusach.

? Przecie? nie mog?o znikn??, zaton??o jak Atlantyda? ? zdziwi?am si?.

? Oczywi?cie, ?e nie! ? uspokoi? mnie tata. ? Na miejscu stolicy Bizancjum ? Konstantynopola 
jest dzi? tureckie miasto Stambu?. Zarówno zawieszka z monety, jak i krzy?yk musia?y jako? 
stamt?d tu przyw?drowa?, a odleg?o?? mi?dzy grodem Wi?lan a Konstantynopolem by?a identyczna 
jak i dzi? mi?dzy Krakowem i Stambu?em ? ponad 1700 kilometrów!

? Szkoda, ?e nie potrafi? nam opowiedzie? o swojej podró?y?  ? Rozmarzy?am si?. 
? A mo?e przyjecha?y tu na grzbiecie wielb??da?
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? Jak to si? sta?o, ?e na cmentarzu powsta?o targowisko? ? To pytanie nie dawa?o mi spokoju.

? A pami?tasz, jak wyros?a? ze swojego ma?ego ?ó?eczka? ? przypomnia?a mi mama.

? Musia?am spa? zwini?ta w k??bek, ?eby mi nie wystawa?y z niego nogi! ? zawo?a?am mo?e 
troch? za g?o?no (przecie? nadal byli?my w muzeum). ? Potem kupili?cie mi nowe, wi?ksze, ale za 
to w pokoju zabrak?o miejsca na jedno pude?ko z zabawkami.

? Kiedy Polska ju? wcale nie by?a taka ma?a, Kraków te? urós? ? wyja?ni?a mama. ? 
Mieszka?ców wci?? przybywa?o i w ko?cu zmarli musieli ust?pi? miejsca ?ywym, a na miejscu 
cmentarza powsta?a osada, zbudowano domy i gospodarstwa. Ludzie, którzy tu wtedy zamieszkali, 
zostawili po sobie równie? wiele przedmiotów.

Popatrz, Orliku: niesamowite, jak niektóre przedmioty sprzed wielu setek lat: ko?ciane 
grzebienie, ?elazne no?yce, haczyki do ryb czy drewniane ?y?ki, przypominaj? nam przedmioty, 
które dzi? u?ywamy! Czy?by tak ma?o si? zmieni?o?

W?ród wszystkich archeologicznych skarbów próbowa?am 
znale?? jak?? pradawn? zabawk?. Kiedy zauwa?y?am t? 
pi?eczk?-grzechotk?, by?am ju? prawie pewna, ?e w ko?cu 
dowiem si?, czym bawili si? moi rówie?nicy tysi?c lat temu! 
A tu si? okaza?o, ?e by?a ona zbyt krucha i ci??ka dla dzieci, 
wi?c najprawdopodobniej s?u?y?a do odganiania z?ych duchów: 
straszy?a je swoim dziwacznym, b?blowatym wygl?dem 
i g?o?nym grzechotaniem. Brrr?  ju? si? boj??
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W pewien ch?odny deszczowy dzie?, kiedy tak bardzo mi si? nudzi?o, ?e nie mog?am znale?? 
sobie miejsca, postanowi?am wymy?li? jakie? pytanie do rodziców. Mo?e opowiedz? mi co? 
ciekawego i czas zacznie p?yn?? troch? szybciej ni? krople na szybie? Orlik podpowiedzia? mi temat 
do rozmowy:

? Mamo, odwiedzili?my wszystkie stolice ma?ej Polski, a co si? dzia?o w tych innych grodach? 
Czy ich mieszka?com si? tam czasami nie nudzi?o?

? Na pewno nie mieli tylu zabawek i ksi??ek co ty! Co te? oni mogli robi? przez ca?y dzie?? ? 
zapyta? tata, ale chyba nie czeka? na odpowied?.

? Weekend zapowiada si? równie deszczowo. ? Mama zerkn??a na prognoz? pogody. ? Co 
powiecie na wycieczk? do wroc?awskiego Afrykarium? Przynajmniej si? troch? zagrzejemy!

? A przy okazji spróbujemy odpowiedzie? na pytanie naszej dociekliwej córy?  ? doda? tata.

? Wiem, krasnale nam opowiedz?! ? zgadywa?am.

? Mo?e jednak odwiedzimy tamtejsze Muzeum Archeologiczne? ? zaproponowa? tata.

Czy wiecie, ?e ma?y Wroc?aw równie? 

narodzi? si? na Ost rowie Tumskim, tak 

samo jak Pozna?? Nazwa ?ost rów tumski? 

oznacza po prostu ?wysp? z katedr??.
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W drodze do stolicy Dolnego ?l?ska rodzice 
opowiedzieli mi, ?e te tereny zamieszkiwa?o plemi? 
?l??an, ulegaj?ce wp?ywom mocniejszego s?siada, czyli 
Czech. By? mo?e, podobnie jak w Krakowie, za ich 
po?rednictwem mog?o tu dotrze? tak?e chrze?cija?stwo. 
Za czasów Mieszka I okolice dzisiejszego Wroc?awia 
zosta?y przy??czone do Pa?stwa Polan, a na wyspie na 
Odrze, du?o pó?niej nazwanej Ostrowem Tumskim, 
powsta? ksi???cy gród.

? To kiedy si? urodzi? Wroc?aw? ? 
dopytywa?am.

? Miasto powsta?o bardzo dawno temu, a pierwsza 
wzmianka o nim pochodzi z 1000 roku, kiedy po wizycie 
Ottona III u Boles?awa Chrobrego utworzono tu siedzib? 
biskupa.

Jedna z gablot w muzeum przypomnia?a nam o zu- 
pe?nie innych, poga?skich czasach.

? To nie ca?kiem takie ?inne czasy?. ? Mama zatrzy- 
ma?a mnie, kiedy chcia?am pój?? dalej. ? Biskupstwo we 
Wroc?awiu powsta?o?  i wkrótce znik?o. Tutejsi miesz- 
ka?cy powrócili do dawnych wierze?. Podobno nawet 
wybudowali now? poga?sk? ?wi?tyni?, wiele lat po 
chrzcie Polski.

? I ksi??? na to pozwoli?? ? zdziwi?am si?.

? Czasami wol? nie my?le?, co robisz, kiedy nas nie 
ma w domu ? powiedzia? z przestrachem w oczach tata. ? 
My?lisz, ?e kto? w ogóle pyta? ksi?cia o pozwolenie? 
Polscy ksi???ta byli wtedy daleko st?d i walczyli o tron po 
Boles?awie Chrobrym.

Poga?skie pami?tki z Dolnego 

?l?ska to na przyk?ad drewniane 

maski z Opola.
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? O, ksi??? Mieszko przywióz? do Wroc?awia swoich architektów! ? stwierdzi?am, 
rozpoznawszy fragment konstrukcji hakowej wa?u z grodu na Ostrowie Tumskim, taki sam, jaki 
widzieli?my w Poznaniu i Gnie?nie.

? Kto wie?  ? zaduma? si? tata, którego firma ca?y czas wysy?a w ró?ne d?ugie i dalekie 
delegacje. ? Na pewno przywióz? ?l??anom rozkaz nawracania si? na chrze?cija?stwo. Pami?tki 
tego ?prezentu? to na przyk?ad ten srebrny krzy?yk, pochodz?cy najprawdopodobniej od 
po?udniowych s?siadów. Jego rówie?nic? jest te? kaptorga z Kotowic.

? Kapturka? ? próbowa?am powtórzy?, ale nie by?am pewna efektu.

? Kaptorga to niewielkie pude?eczko, w którym cz?sto przechowywano relikwie, czyli cenne 
pami?tki po ?wi?tych ? wyja?ni?a mi cierpliwie mama. ? Tak? kaptorg? noszono na przyk?ad 
zawieszon? na szyi, jako rodzaj ochronnego amuletu.

Wiesz, Orliku, jak by?am ma?a, to wsz?dzie zabiera?am mojego ukochanego misia. Nawet gdy 
pani w zerówce nie pozwoli?a nam przynosi? zabawek, to chowa?am go w szafce w szatni. By? 
blisko i czu?am si? bezpieczniej.

Tymczasem mama powróci?a do Katowic, to znaczy Kotowic:

? Ta kaptorga to cz??? skarbu z Kotowic, w sk?ad którego wchodzi?o ponad tysi?c ró?nych 
monet i mnóstwo srebrnej bi?uterii ? powiedzia?a, zbli?aj?c si? do kolejnej gabloty. ? O, na 
przyk?ad ten pi?knie zdobiony kolczyk!
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? I takie pi?kne rzeczy kto? zgubi?? ? Nie mog?am uwierzy?.

? Wr?cz przeciwnie, starannie schowa? w glinianym naczyniu. Odnaleziono je przypadkiem 
ca?kiem niedawno ? odpar? tata. ? Najprawdopodobniej jego w?a?ciciel ukry? swoje kosztowno?ci 
przed najazdem wrogów. Ba? si?, ?e w wirze walki przedmioty zgin?.

? I schowa? go a? za dobrze! ? za?artowa?am. ? Jak wiewiórka zakopuj?ca orzechy.

? My?l?, ?e tak ?atwo by o nim nie zapomnia? ? zamy?li?a si? mama. ? Mo?e ten cz?owiek 
zgin?? w walce albo dosta? si? do niewoli i nikomu nie ujawni? tajemnicy skarbu?

? Ciekawe, ile jeszcze takich zapomnianych skarbów mo?na odnale???  ? Rozmarzy?am si?.
? I w jaki sposób w ogóle mo?na zdoby? tyle kosztowno?ci.

? Dawny Wroc?aw le?a? na przeci?ciu szlaków handlowych, wi?c wzbogaci? si? mo?na by?o 
przede wszystkim na handlu. A ty przecie? mo?esz zmieni? swoje plany i zamiast piosenkark? 
zosta? archeologiem i sama odnale?? prawdziwy skarb! ? zach?ca? mnie tata.
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Kiedy pogoda z kapry?nej wiosennej zmieni?a si? na prawdziwie letni?, s?oneczn? i ciep??, 
wyruszyli?my nacieszy? si? s?o?cem nad Ba?tykiem.

? Musisz si? przygotowa? na d?u?sz? podró?, Orliku ? uprzedzi?am towarzysza. ? Chocia? 
w porównaniu z tym, ile musia?a zaj?? droga do Gda?ska tysi?c lat temu na przyk?ad ?wi?temu 
Wojciechowi, to nasze kilka godzin w samochodzie czy poci?gu to krótka chwila.

Widok statków w porcie ponownie przypomnia? mi Wikingów walcz?cych u boku dru?ynników 
Mieszka I i Boles?awa Chrobrego.

? Gda?sk te? by? kiedy? ma?y, prawda? ? Zadzieraj?c wysoko g?ow?, aby dojrze? dachy 
kamienic, wróci?am do mojego ulubionego tematu.

? Oczywi?cie ? zgodzi?a si? mama. ? Mieszka? wtedy na Gradowej Górze, zwanej te? 
Grodziskiem. To tam najpewniej znajdowa? si? najstarszy gród gda?ski pami?taj?cy czasy wizyty 
?wi?tego Wojciecha. Niemal sto lat pó?niej, wraz rozwojem handlu i ?eglugi, wzniesiono nowy 
pot??ny gród wraz z portem na brzegu p?yn?cej w pobli?u wielkiej rzeki Wis?y ? w miejscu do dzi? 
zwanym Zamczyskiem. Niedaleko, blisko dzisiejszego placu Dominika?skiego, znajdowa?a si? 
osada rzemie?lników, kupców i rybaków.

W Piwnicy Roma?skiej w podziemiach Hali 

Targowej mo?na zobaczy? pozosta?o?ci 

najstarszych kamiennych budowli w Gda?sku 

i obejrze? ciekawy f ilm! Nie przest raszcie si? 

t ylko zbiorowiska ko?ci ze starego cmentarzyska!

W krainie bursztynu: Gda?sk
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? Tutejsze plemi? Pomorzan znalaz?o si? pod panowaniem gnie?nie?skich Polan dosy? 
wcze?nie: ju? za czasów Mieszka I, a mo?e nawet wcze?niej ? u?ci?li? tata. ? Pierwsza wzmianka 
o Gda?sku pochodzi z czasów, kiedy gród odwiedzi? ?wi?ty Wojciech i jednocze?nie przywióz? tu 
wiar? chrze?cija?sk?, czyli z 997 roku.

Tata uprzedzi? moje pytanie o dat? narodzin miasta, wi?c ja tylko podsumowa?am:

? Wychodzi na to, ?e Gda?sk to m?odszy brat Poznania i Krakowa, a starszy 
Wroc?awia.

? Podobnie jak ten m?odszy brat z Dolnego ?l?ska gród przy uj?ciu Wis?y te? nie nale?a? do 
najbardziej pos?usznych synów Gniezna. ? Tata podchwyci? moje porównanie. ? Wroc?aw, 
korzystaj?c z walki o tron po ?mierci Boles?awa Chrobrego, wróci? do poga?stwa, Gda?sk natomiast 
nie tylko praktykowa? dawne wierzenia, ale ca?kiem oderwa? si? od Pa?stw Polan.

? O mnie, jako najm?odszej, zawsze mówiono ?rozpieszczona? ? wtr?ci?a mama. ? A mo?e po 
prostu by?am bardziej samodzielna?

Aby zobaczy?, jak ?yli dawni Pomorzanie i jakie pami?tki po sobie nam zostawili, wybrali?my 
si? do Muzeum Archeologicznego w Gda?sku.

Orliku, po naszych wspólnych podró?ach czuj? si? ju? prawie jak prawdziwy archeolog! Poznaj? 
te wszystkie elementy ?redniowiecznej bi?uterii: szklane paciorki i zausznice. Wiem, gdzie panie 
nosi?y kab??czki skroniowe (chocia? te pomorskie by?y jakby wi?ksze i zrobione z wygi?tej rurki), 
wiem nawet, co oznacza trudne s?owo ?kaptorga?.
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? Zwró? uwag?, ?e wiele ozdób wykonano z bursztynu ? powiedzia?a mi mama. ? To tutejsze 
?z?oto? wydobywane z pobliskiego Ba?tyku.

? Bursztyn by? sprzedawany nie tylko do s?owia?skich grodów, ale i o wiele dalej ? wyja?ni? 
tata. ? Jeszcze w czasach staro?ytnych powsta? tak zwany bursztynowy szlak, którym kupcy 
przewozili ba?tyckie z?oto a? do krajów nad Morzem ?ródziemnym.

? Patrzcie, z bursztynu rze?biono tak?e krzy?yki! ? pokaza?am rodzicom.

? Najprawdopodobniej zosta?y wyrze?bione przez pomorskich mistrzów ? doda?a mama. ? 
Archeolodzy odnale?li ?lady dawnych warsztatów: fragmenty narz?dzi, bursztynowego surowca 
i pó?produktów, czyli niedoko?czonych wyrobów.

Nazwa ?bursztyn? oznacza 

?kamie?, który si? pali?, 

a spotykane równie? okre?lenie 

?jantar? to ??ywica morska?.
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Potem rodzice opowiedzieli mi jeszcze, ?e na Pomorzu produkowano równie? du?o grzebieni 
z poro?a ?osia i jelenia. ?wiadcz? o tym, podobnie jak w przypadku wyrobów z bursztynu, 
odnalezione odpady surowca, pó?produkty i narz?dzia. Orliku, by? mo?e grzebienie, które 
widzieli?my dotychczas, pochodz? w?a?nie z Gda?ska?
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? Wiemy, co sprzedawali, a co kupowali za bursztyny i grzebienie? ? zapyta?am.

? Do Gda?ska, podobnie jak do Krakowa czy Wroc?awia, przybywali kupcy z bardzo odleg?ych 
krain. By? mo?e nawet przyje?d?ali tu na wielb??dach? ? Tata pu?ci? do mnie oko, a mama 
tymczasem pokaza?a mi przedmioty, które potwierdzaj? to, o czym mówi? tata: lunul? (czyli 
zawieszk? w kszta?cie pó?ksi??yca) pochodz?c? od wschodnich s?siadów oraz ozdoby br?zowe 
pobliskich Prusów i zamorskich Skandynawów: klamr? haczykowat? i zapink? ?ó?wiowat?.

? Czy Wikingowie zapinali nimi swoje p?aszcze? ? Zainteresowa?am si? ?rednio- 
wieczn? mod?.

? Podobnie jak kieszeni guzików równie? jeszcze nie u?ywano, wi?c pewnie masz racj?. ? 
Mama pog?adzi?a mnie po g?owie. Chyba zauwa?y?a, ?e troch? si? zgrza?am, bo zaproponowa?a, 
?ebym rozsun??a zamek b?yskawiczny w mojej bluzie dresowej.
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Najwi?ksze wra?enie zrobi? na nas najpot??niejszy eksponat: rekonstrukcja ?odzi bojowej. 
Rodzice opowiedzieli mi, ?e Pomorzanie, podobnie zreszt? jak i inne plemiona w g??bi l?du, 
u?ywali ?odzi przede wszystkim do ?owienia ryb, podró?y oraz transportu towarów. Drogi wodne 
by?y wygodniejsze ni? l?dowe, poniewa? te drugie po prostu nie istnia?y?  By?a za to g?sta puszcza 
pe?na dzikich zwierz?t.

? Rybo?ówstwo by?o bardzo ci??k? prac??  ? Tata si? zamy?li?. ? I to dos?ownie! Archeolodzy 
zbadali szcz?tki ?redniowiecznych ryb, na przyk?ad ich ?uski, i wyliczyli, ?e jeden jesiotr móg? 
wa?y? nawet dwie?cie kilogramów!

Tata przygl?da? si? narz?dziom rybackim, a mnie zachwyci?y male?kie drewniane 
?ódeczki! Orliku, s?owia?skie dzieci tysi?c lat temu bawi?y si? nimi tak jak my teraz miniaturkami 
samochodów, poci?gów i samolotów!
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Na koniec rodzice przygotowali mi niespodziank?: wizyt? 
na Grodzisku w Sopocie! 

To rekonstrukcje drewnianych budowli, które sta?y tu 
w czasach, kiedy Polska by?a ma?a: domów, bramy i cz??ci 
palisady. 

Orlikowi te? si? tu spodoba?o: lata? jak szalony! By? 
wprost wniebowzi?ty!
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Po powrocie z ka?dej z wycieczek zapisywa?am w swoim pami?tniku to, co najbardziej mnie 

zainteresowa?o, i opowiada?am o swoich wra?eniach Orlikowi. Ptaszek s?ucha? uwa?nie 

i podpowiada? mi, o co jeszcze zapyta? rodziców, a oni ? jak to rodzice ? powtarzali co? tam 

o moim uporze, robili m?dre miny, czasami znali odpowied?, czasami musieli?my jej razem 

poszuka?, a czasami?  okazywa?o si?, ?e po prostu nie wiadomo?

Nie wiedzia?am te?, dlaczego pewnego wieczora Orlik tak po prostu znikn???  Min??o wiele 

tygodni od moich urodzin, zrobi?o si? upalnie i duszno, spali?my przy uchylonym oknie ? mo?e 

tamt?dy wylecia?? Bardzo za nim t?skni?am...

Postara?am si? narysowa? go z pami?ci. Rysunek schowam na pami?tk? do pude?ka, tego 

samego, w którym jest moja opaska ze szpitala z nazwiskiem, dat? i godzin? urodzin.

Kiedy nazajutrz usiad?am w szkolnej ?awce, z wisz?cego w klasie god?a Polski dobieg? do 

moich uszu delikatny szelest?  Gdy spojrza?am w jego stron?, wydawa?o mi si?, ?e dumny orze? 

z wypi?t? piersi? zatrzepota? swymi roz?o?ystymi skrzyd?ami i mrugn?? do mnie porozumiewawczo. 

To by? mój Orlik! Tylko ju? taki doros?y, powa?ny i dumny?

Tego samego dnia zauwa?y?am co? jeszcze: na ka?dej monecie, któr? wrzuca?am do skarbonki, 

by? mój ma?y przyjaciel! Teraz zawsze mog? go mie? przy sobie!
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W ksi??ce wykorzystano fotografie udost?pnione przez:

Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu

str. 17 ? Budynek Rezerwatu Archeologicznego Genius loci w Poznaniu;  str. 18 ? Profil archeologiczny; str. 19 ? Rekonstrukcja wa?u 
obronnego; str. 20 ? Pier?cie? srebrny, pier?cionek z krzy?ykiem, ?a?cuch srebrny; str. 21 ? Ostrów Tumski w Poznaniu, 
rekonstrukcja / copyright ©  Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu

Muzeum Pocz?tków Pa?stwa Polskiego w Gnie?nie

str. 23 ? Rekonstrukcja grodu gnie?nie?skiego, fot. W. Stube; str. 24 - Kopia Drzwi Gnie?nie?skich, fot. W. Stube;  str. 25 ? Drzwi 
Gnie?nie?skie, fragment, fot. W. Stube; str. 26 ? O? czasu, korytarz muzealny, fot. A. Dudczak; str. 27 ? Fragment wa?u obronnego, 
fot. J. Andrzejewski; str. 28 ? Kr??ek z poro?a, XII w., Gniezno (Wzgórze Lecha) oraz g?owica miecza X-XI w., ko?? s?oniowa, 
fot. A Dudczak / copyright © Muzeum Pocz?tków Pa?stwa Polskiego w Gnie?nie

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

str. 29 ? Ostrów Lednicki, fot. W. R?czkowski; str. 30 ? Palatium, fot. M. Jó?wikowska; str. 31 ? Ostrów Lednicki, rekonstrukcja, 
rys. D. Jag?owska,  kolor: A. Ewertowska; str. 32 ? Topory z drewnianymi toporzyskami, fot. M. Jó?wikowska; str. 33  ? Miecz z Jeziora 
Lednickiego, fot. M. Jó?wikowska; str. 34 ? Strzemi? platerowane, z?ota ozdoba z Ostrowa Lednickiego oraz z?oty kab??czek, 
z cmentarzyska przy Ostrowie Lednickim, fot. M. Jó?wikowska; str. 35 ? Relikwiarz z Ostrowa Lednickiego, fot. M. Jó?wikowska / 
copyright © Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Skarbiec Katedry na Wawelu

str. 38 ? Kopia w?óczni ?w. Maurycego; str. 39 ? Kamienne p?yty zdobione plecionk? / copyright © Skarbiec Katedry na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu

ok?adka ? fragment fot. Rotunda NMP (??. Feliksa i Adaukta) Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, fot. A. Stankiewicz; 
str. 41 ? Model rotundy NMP (??. Feliksa i Adaukta), Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, fot. S. Michta oraz Rotunda NMP 
(??. Feliksa i Adaukta) Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, fot. A. Stankiewicz; str. 42 ? P?yta grobowa z ko?cio?a B, Kraków, Zamek 
Królewski na Wawelu, fot. S. Michta / copyright © Zamek Królewski na Wawelu 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

str. 44 ? Krzesiwo, sierp z ko?cianym uchwytem; str. 45 ? Grzywny siekieropodobne; str. 46 ? Pos?g ?wiatowida ze Zbrucza  
/  copyright © Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa:

str. 14 ? Kolia paciorków, fot. A. Janikowski; str. 48 ? Fragment ekspozycji Rynek Podziemny, fot. T. Kalarus; 
str. 49 ? Bizanty?ska moneta-zawieszka, bizantyjski krzy?yk, fot. T. Kalarus; str. 50 ? Haczyk do ryb, grzebie?, no?yce kab??kowe, 
grzechotka gliniana, fot. A. Janikowski /  copyright © Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Archeologiczne, Oddzia? Muzeum Miejskiego Wroc?awia

str. 52 ?  Kopie drewnianych masek rytualnych z Opola; str. 53 ? Skarb z Kotowic (kaptorgi, zausznice) oraz kopia krzy?yka 
srebrnego z Ostrowa Tumskiego we Wroc?awiu; str. 54 ?  Skarb z Kotowic (monety), fot. T. G?sior /  copyright © Muzeum Miejskie 
Wroc?awia

Muzeum Archeologiczne w Gda?sku

str. 55 ? Piwnica Roma?ska (wn?trze); str. 56 i 57 ? Surowiec bursztynowy, bursztynowy krzy?yk, zawieszka i paciorek; str. 58 ? 
Surowiec poro?a, pó?wytwór grzebienia, grzebienie z poro?a; str. 59 ? Zawieszka lunulowata wschodnia, klamra haczykowata 
ba?tyjska, zapinka ?ó?wiowata skandynawska; str. 60 ? Drewniane ?ódki-zabawki; str. 61 ? Grodzisko w Sopocie, majdan 
/ copyright © Muzeum Archeologiczne w Gda?sku

Pozosta?e fotografie: copyright © Fundacja ?Trasa dla Bobasa?


