Poznajemy muzeum

Przygoda z Archeo gia

O ARCHEOLOGII, ARCHEOLOGACH
I ŹRÓDŁACH ARCHEOLOGICZNYCH

Zadanie 2. Czym zajmują się poszczególni badacze? Połącz ich specjalności z odpowiednimi przedmiotami.

Archeologia to nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości na
podstawie materialnych śladów pozostawionych przez ludzi, którzy
żyli setki czy nawet tysiące lat temu. W przeciwieństwie do historyków, którzy czerpią wiedzę o przeszłości ze źródeł pisanych, np.
kronik i dokumentów, archeolodzy dowiadują się o życiu w dawnych
wiekach poprzez źródła archeologiczne. Są to wszelkie ślady działalności człowieka znalezione w ziemi lub pod wodą w czasie prac
wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych. Mogą to być
zarówno zabytki ruchome, takie jak monety, naczynia czy narzędzia,
które z łatwością można wydobyć, jak i zabytki nieruchome, czyli pozostałości po dawnych budowlach, cmentarzach lub drogach,
których nie da się przenieść w inne miejsce. Pamiętajcie jednak, że
archeolodzy poszukują wyłącznie elementów ludzkich działań! Kości dinozaurów czy skamieniałości, które również skrywa ziemia, są
źródłem zainteresowań paleontologów.
Co to takiego stanowisko archeologiczne?
Jest to miejsce, w obrębie którego występują źródła archeologiczne
w postaci zabytków nieruchomych (np. groby) i ruchomych (np. narzędzia), czyli ślady działalności człowieka w przeszłości.
Zadanie 1. Rozpoznaj stanowisko archeologiczne i odpowiednio je
nazwij.
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Czy wiesz, że… Już prawie sto lat temu archeolodzy używali do badań i dokumentacji stanowisk archeologicznych zdjęć z lotu ptaka. Na przykład,
korzystając z balonu, sfotografowano słynną osadę w Biskupinie.
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CHRONOLOGIA, CZYLI CO PO CZYM
Archeolodzy w czasie prac wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym znajdują przedmioty na różnych głębokościach. Przeważnie
zabytki układają się warstwami – starsze położone są niżej, młodsze wyżej. Dlatego najmłodsze przedmioty znajdują się tuż pod powierzchnią ziemi. Badając ułożenie warstw, archeolodzy odtwarzają przebieg zdarzeń z przeszłości oraz ich kolejność, czyli chronologię względną.
Mogą na przykład dowiedzieć się, że w miejscu, gdzie w epoce kamienia ktoś polował na mamuty i zgubił kościany oszczep, później zbudowano drewnianą chatę. A kiedy została ona zniszczona w wyniku pożaru i przez lata zarosła bujną roślinnością, w średniowieczu ktoś na jej
ruinach wzniósł murowany kościół.
Zadanie 3. Dopasuj przedmioty do odpowiednich warstw archeologicznych. Dla ułatwienia w okrągłych nawiasach podano orientacyjne daty,
kiedy te przedmioty powstały.

grot krzemienny (36 000 r. p.n.e.)

butelka plastikowa (2018 r. n.e.)

amfora kulista (2500 r. p.n.e.)

topór średniowieczny (1410 r. n.e.)

ﬁbula rzymska (165 r. n.e.)
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Czy wiesz, że… Na podstawie specjalistycznych analiz możemy
czasem ustalić bardzo dokładnie datę powstania wykopanych
przedmiotów. Jedną z metod jest tzw. datowanie C14, które
bada zabytki archeologiczne o pochodzeniu organicznym.

KAMIEŃ, BRĄZ, ŻELAZO – PODZIAŁ NA EPOKI
Aby łatwiej mówić o wydarzeniach z przeszłości, archeolodzy dokonali podziału dziejów na epoki. Mimo że nie da się ustalić bardzo
precyzyjnie ich początku i końca, to każda z nich ma pewne cechy charakterystyczne, które odróżniają ją od pozostałych. PREHISTORIA,
czyli najstarszy okres dziejów ludzkości, dzieli się na trzy epoki: kamienia, brązu i żelaza. Ich nazwy pochodzą od dominującego surowca,
którego powszechnie używano w danym czasie, na przykład do wytwarzania narzędzi.
Zadanie 4. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Uważaj, bo jest ich więcej, niż potrzebujesz!
mezolit
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……………………… (200 000 p.n.e.–8000 p.n.e.), czyli starsza epoka kamienia, to najstarsza i najdłużej trwająca epoka w historii ludzkości. Jej
początek wyznacza pojawienie się pierwszych istot potraﬁących wytwarzać proste ……………… . W tym czasie, ludzie prowadzili …………………….
tryb życia, czyli cały czas wędrowali w poszukiwaniu jedzenia lub innych zasobów, takich jak woda czy drewno. Podstawowymi sposobami zdobywania pożywienia były zbieractwo i łowiectwo, także rybołówstwo. Mężczyźni polowali na duże zwierzęta, takie jak mamuty, …………………..
włochate czy renifery. Zwierzęta stanowiły nie tylko cenny pokarm – z ich skór szyto ubrania, a nawet budowano ………………. . Kamień, a przede
wszystkim …………………, był najważniejszym surowcem, z którego wytwarzano potrzebne na co dzień narzędzia, takie jak ……………….. i drapacze, lub broń, na przykład ………….. do strzał.
Zadanie 5. Na podstawie powyższego tekstu narysuj, gdzie mieszkał i czym się zajmował człowiek w epoce paleolitu.

Czy wiesz, że… Dopiero 40 tysięcy lat p.n.e.
pojawił się w Europie człowiek współczesny,
homo sapiens sapiens. Wcześniej nasze tereny
zamieszkiwał neandertalczyk.
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REWOLUCJA NEOLITYCZNA
W neolicie, czyli młodszej epoce kamienia, nastąpił bardzo duży rozwój gospodarczy,
który nazywamy rewolucją neolityczną. Miało wówczas miejsce przejście od gospodarki zbieracko-łowieckiej do takiej, która opierała się na hodowli zwierząt oraz rolnictwie.
Zaczęto zakładać pierwsze stałe osady, a liczba ludności stopniowo wzrastała. Ponadto
ludzie nauczyli się wytwarzać coraz bardziej skomplikowane narzędzia, takie jak topory, siekiery czy sierpy, ponieważ odkryto nowe techniki obróbki surowców kamiennych
– gładzenie i przewiercanie otworów. Udoskonalano nowe umiejętności – garncarstwo
oraz tkactwo. Wszystkie osiągnięcia z okresu neolitu były możliwe dzięki ociepleniu
klimatu oraz zajmowaniu coraz większych terenów pod pola uprawne i wypas bydła.

Zadanie 7. Ucho glinianego naczynia, najczęściej
kubka, miało niekiedy kształt półksiężyca. Jeżeli
chcesz dowiedzieć się, jak nazywają je archeolodzy – rozwiąż rebus!

Zadanie 6. Poniżej znajdują się przykłady ceramiki różnych kultur archeologicznych.
Spośród podanych nazw wybierz te, które najlepiej pasują do kształtów lub ornamentów
danych zabytków. Uważaj, nie wszystkie nazwy są prawdziwe. W ostatnim polu narysuj
naczynie według własnego pomysłu i spróbuj nadać nazwę tej kulturze archeologicznej.

Zbiór zbliżonych do siebie źródeł archeologicznych, który był spotykany na danym obszarze
w określonym czasie, nosi nazwę kultury archeologicznej. Nazwa danej kultury pochodzi najczęściej
od miejscowości lub regionu, gdzie odkryto dany
zespół zabytków, lub od ich charakterystycznego
kształtu bądź zastosowanej ornamentyki.

pucharów lejkowatych

kubków pękatych

ceramiki sznurowej

ceramiki wstęgowej rytej

ceramiki dwuuchej

amfor kulistych

Czy wiesz, że… Wygładzanie jednej siekiery krzemiennej trwało około 30 godzin.
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POLSKIE PIRAMIDY
Zadanie 8. Aby dowiedzieć się więcej na temat spektakularnych grobowców, które budowała ludność kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyźnie, uzupełnij zdania, wybierając jeden z wyrazów umieszczonych w nawiasach.
Wielkie grobowce budowane w okresie neolitu nazywają się (megalitami/piramidami). Budowano je z (kamienia/cegieł) i ziemi. Na Lubelszczyźnie do ich konstrukcji używano zaś (drewna/gliny), dlatego też takie grobowce nazywa się (megadendronami/megafonami). Liczą one ponad
(5000/20000) lat i były to zazwyczaj ogromne konstrukcje. W środku takich grobowców archeolodzy odkryli pochówki od 1 do (3/30) osób.
Jako że praca nad wykonaniem takiego grobowca była (długotrwała/krótka) i (żmudna/łatwa), musiały być budowane dla osób (znaczących/
zwyczajnych) dla ówczesnej społeczności.
Zadanie 9. Pomaluj pola odpowiednim kolorem, by ukazał Ci się jeden z najważniejszych zabytków Muzeum Narodowego w Lublinie. Nazywany jest ﬁgurką, lecz w rzeczywistości jest to ucho naczynia glinianego, które nie przetrwało w całości do naszych czasów. Zabytek ten jest
jednym z dowodów stosowania nowych technik w uprawie ziemi – orki z użyciem drewnianego radła ciągniętego przez zwierzęta. Jakiego?
Tego dowiesz się, gdy pokolorujesz ten rysunek.
Pokoloruj właściwe fragmenty rysunku:
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Czy wiesz, że… Zazwyczaj każda z kultur miała specyﬁczny obrządek pogrzebowy. Do grobów dodawano często ochrę – czerwony
barwnik mineralny symbolizujący krew.
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CZAS PIERWSZYCH METALI
W epoce brązu nastąpiły zasadnicze zmiany w dziedzinie kultury materialnej, w sferze wierzeń i stosunków społecznych. Początkowo brąz,
będący stopem miedzi i cyny, nie odgrywał większej roli. Nadal posługiwano się narzędziami kamiennymi i kościanymi. Stopniowo jednak
opanowywano umiejętność obróbki tego metalu. Pojawiły się brązowe siekiery, sierpy, noże, grociki. W obrządku pogrzebowym często
stosowaną formą grobu były kurhany, czyli kopce ziemne usypane nad grobami. Powszechne stało się ciałopalenie, które było odzwierciedleniem kultu ognia i słońca. Spalone na stosie szczątki umieszczano w naczyniach zwanych urnami lub popielnicami.
Zadanie 10. Uporządkuj kadry z prezentacji, tak by ukazać proces odlewu brązowej szpili w odpowiedniej kolejności.

Zadanie 11. Jeden z najcenniejszych zabytków z brązu, diadem z Dratowa, jest ozdobiony ornamentem solarnym (symbolizującym słońce).
Stwórz własną ozdobę, wykorzystując także inne motywy powszechnie stosowane w epoce brązu.

Czy wiesz, że… Cmentarzyska, w których spalone szczątki
zmarłych umieszczano w popielnicach, są nazywane polami popielnicowymi.
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ŻELAZO – NOWA EPOKA, NOWE LUDY
W nowej epoce, której początki przypadają w Europie na około połowę VIII w. p.n.e., nastąpiło rozpowszechnienie nowego metalu – żelaza
(stąd jej nazwa). Dzięki rozwojowi produkcji tego surowca oraz pod wpływem kultur świata śródziemnomorskiego w Europie nastąpiły
zmiany kulturowe, gospodarcze i społeczne. Na arenę dziejów wkroczyły nowe ludy, których nazwy znamy dzięki źródłom pisanym:
Scytowie – koczowniczy i wojowniczy lud z Azji, którego ślady podbojów są znane również z ziem polskich,
Celtowie – lud, któremu udało się opanować duże obszary Europy; pozostawili po sobie umiejętność wybijania monet, toczenia naczyń na kole
garncarskim, produkcji szkła, emalii, naczyń klepkowych, żaren rotacyjnych.
Zadanie 12. Żelazo otrzymywano z rudy żelaza występującej płytko pod ziemią. Metal ten wytapiano w piecach zwanych dymarkami. Do ilustracji ukazujących proces produkcji żelaza w dymarkach oraz jego użycie w kuźni dopasuj nazwy poszczególnych czynności.

1 – budowanie szybu
2 – przygotowanie wsadu (rudy żelaza i węgla drzewnego)
3 – rozpalanie pieca
4 – wypał
5 – użycie miecha
6 – rozbijanie szybu i wyciąganie łupy żelaza
7 – przekuwanie jej w kuźni na broń, narzędzia i ozdoby

Czy wiesz, że... Do wytopienia żelaza w piecu należało utrzymać temperaturę około 1200°C. Po 24 godzinach z 200 kg
rudy otrzymywano około 20–30 kg żelaza.
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ŻYCIE CODZIENNE W CZASACH RZYMIAN
Gospodarka ludności zamieszkującej ziemie polskie w czasach Cesarstwa Rzymskiego (I–IV w. n.e.) opierała się na rolnictwie, hodowli,
niektórych gałęziach rzemiosła oraz wymianie handlowej. Rzemieślnicy byli biegli w kowalstwie, metalurgii brązu, garncarstwie. Rozwijał
się handel z prowincjami rzymskimi, czyli obszarami Europy podbitymi przez Rzymian. Granice Imperium Rzymskiego – limes – wyznaczyły
rzeki Ren i Dunaj. Na północ od nich znajdowały się tereny tak zwanej Europy barbarzyńskiej (nazywanej Barbaricum, niepodbitej przez
Rzymian). Kupcy wywozili na południe bursztyn, skóry zwierzęce, miód i inne dobra natury. Z Rzymu przywożono: dobrej jakości broń,
ozdoby, naczynia szklane i metalowe. Dzięki wymianie handlowej na nasze ziemie napływały monety, głównie srebrne denary.
Zadanie 13. Zaznacz na mapie granicę Imperium Rzymskiego i Barbaricum. Po odpowiednich stronach mapy umieść to, czym nasi przodkowie
handlowali z kupcami rzymskimi.
zapinki
kolia z paciorków szklanych
BARBARICUM

pucharek szklany
miecz rzymski
surowiec bursztynowy
skóry i futra zwierzęce
denary
wino
niewolnicy
Czy wiesz, że… Już w pierwszych wiekach naszej ery fałszowano pieniądze. Znajdowane są fałszywe rzymskie
monety naśladujące denary, w których miedziany rdzeń okładano cienką srebrną folią i łączono uderzeniem
stempla. Takie monety zwykle miały błędnie wybite litery lub niewyraźną podobiznę cesarza.
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CZASY WOJNY I POKOJU
Na początku drugiej połowy II w. n.e. na terenie środkowej Europy, nazywanej Barbaricum, miały miejsce wędrówki ludności, które odbywały się głównie w kierunku południowym. Plemiona wyparte ze swoich dotychczasowych siedzib przekraczały granicę z Rzymem.
Wojny toczone z tymi ludami doprowadziły do kryzysu państwa rzymskiego w drugiej połowie tego stulecia. Jednym z tych plemion przemieszczających się z północy przez ziemie polskie w kierunku Imperium Rzymskiego byli Goci, którzy wyparli osiadłą tu wcześniej ludność
utożsamianą z Wandalami.
Zadanie 14. Na podstawie zdjęć wpisz pięć różnic w wyglądzie i uzbrojeniu wojownika wandalskiego i żołnierza rzymskiego.

1.

..................................................................................

2.

..................................................................................

3.
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5.
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Zadanie 15. Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jak nazywała się starożytna agrafka do spinania szat.
liżanka

dynek
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+

=

Czy wiesz, że… Wojownicy barbarzyńscy
nosili zwykle długie włosy spięte w kucyk
lub ułożone w specjalny sposób, nazywany,
od stosującego go najczęściej ludu – Swebów – węzłem swebskim.
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SKARBY STAROŻYTNOŚCI
Dla Cesarstwa Rzymskiego wiek IV n.e., podobnie jak poprzednie stulecie, był okresem niepokojów i walk z barbarzyńskimi plemionami
nękającymi granicę rzymską nad Renem i Dunajem. W 375 r. n.e. plemiona Hunów – koczowniczego ludu pochodzącego z Azji Środkowej –
przekroczyły Wołgę i zajęły stepy nad Morzem Czarnym. Wydarzenie to zapoczątkowało wielkie zmiany na mapie politycznej i etnicznej
Europy. Rozpoczął się okres wędrówek ludów. O niespokojnym charakterze tego okresu dziejów świadczą skarby ozdób i monet, między
innymi skarb bursztynów z Basoni nad Wisłą. W okolicach tej miejscowości około połowy V w. n.e., prawdopodobnie kupiec rzymski ukrył
kilkaset kilogramów surowca bursztynowego, w części obrobionego, oraz pewną liczbę paciorków.
Skarbami są oczywiście zabytki ze srebra, złota czy drogich kamieni. Dla naukowców, muzealników są nimi też przedmioty o pozornie
mniejszej wartości. Pozwalają nam bowiem poznać cząstkę przeszłości, historię naszych przodków.

Zadanie 16. Labirynt. Poczuj się jak archeolog i znajdź ukryty w lesie skarb.

Czy wiesz, że… Skarb bursztynu odkryty w miejscowości Basonia na Lubelszczyźnie
jest jednym z czterech największych w Europie Środkowej depozytów bursztynowych. Bursztyn był surowcem bardzo cenionym przez naszych przodków. Oprócz
walorów estetycznych miał właściwości między innymi lecznicze i bakteriobójcze.
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GDZIE MIESZKALI I CZYM SIĘ ZAJMOWALI PIERWSI SŁOWIANIE
Pierwsi Słowianie pojawili się na Lubelszczyźnie blisko 1500 lat temu. Mieszkali w otwartych osadach lub ufortyﬁkowanych osiedlach
– grodach. Ich domy zazwyczaj były budowane wokół centralnego placu zwanego majdanem. Grody, położone często na wzniesieniach,
otaczała linia obrony w postaci wałów i fosy. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem oraz hodowlą. Wytwarzali także potrzebne im
przedmioty – garnki, ozdoby, broń i narzędzia. Ważną rolę odgrywał handel. Lublin leżał na szlaku łączącym Europę Zachodnią z arabskim
Wschodem, skąd pochodziły srebrne monety – dirhemy. Rolę pieniądza pełniły też grzywny, czyli kawałki żelaza lub srebra przypominające
kształtem siekierę.
Zadanie 17. Uzupełnij nazwy poszczególnych elementów grodu.
a) ……….......... – rów dookoła grodu, często wypełniony wodą
b) ……….......... obronny – do jego budowy używano: ziemi, kamieni i drewna
c) .................... – centralny plac wewnątrz grodu

Zadanie 18. Dopasuj odpowiednią ilość dirhemów, za którą średniowieczny kupiec mógł kupić:
18 skórek kunich
1 wołu
1 niewolnika

100
40
1

Czy wiesz, że… W średniowieczu na pieniądzach nie było nominałów. Liczyła się jedynie wartość, jaką posiadał kruszec, z którego zostały wykonane. Jeżeli towar był
warty mniej niż jedna moneta – trzeba było odciąć z niej odpowiednią część.
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LUBLIN – OD PLEMIENNEGO GRODU DO ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA
Po chrzcie Polski w 966 r. nastąpiły duże zmiany kulturowe. Najbardziej zmieniły się zwyczaje pogrzebowe Słowian – zrezygnowano z palenia ciał zmarłych i zaczęto budować cmentarze podobne do tych, które znamy dziś. Z czasem rozwijały się także walory obronne grodów
oraz ich zabudowa. W 1317 r. Lublin otrzymał prawa miejskie. Nasze miasto leżało na szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa. Dzięki temu
stało się ważnym ośrodkiem administracji państwa piastowskiego.
Zadanie19. Spójrz na poniższe plany i wykonaj zadania:
a) Zaznacz, gdzie leżą wzgórza: Czwartek, Staromiejskie, Zamkowe, Kirkut
b) Zamaluj miejsce, w którym odkryto jeden z pierwszych chrześcijańskich cmentarzy. W tym miejscu niedługo później zbudowano kościół pod
wezwaniem św. Michała (tak zwana fara). Dzisiaj to miejsce jest nazywane …………………………. .
c) Przybysz z Krakowa chciałby się dostać na wzgórze Zamkowe, ale po drodze zamierza wstąpić do zakonnika z klasztoru Dominikanów. Zaznacz na planie drogę, jaką powinien przejść krakowianin.
Brama Grodzka
LUBLIN - miejsca najstarszego osadnictwa
Stare Miasto

Brama Krakowska

klasztor Ojców Dominikanów
12

JAK GRODY ZMIENIAŁY SIĘ W ZAMKI
W Europie w X w. zaczęły się pojawiać nowe elementy obronne – wieże. Wymagały one zastosowania rzadko dotąd używanego materiału budowlanego – kamienia i cegieł. W Polsce takie budowle wznoszono od XIII w. Wtedy powstała także wieża obronna w Lublinie,
zwana donżonem, z której można było nie tylko się bronić, ale także w niej mieszkać.
Zadanie 20. Przyporządkuj wizerunki zabytków odkrytych na lubelskim wzgórzu Zamkowym do ich opisów.
spina pasek
zakończenie strzały
nie dla łysych
na zupę
ozdoba dłoni
otwiera drzwi
na palcu męża
może być do chleba

Zadanie 21. Dłuższa krawędź kartki A4 to około 30 cm. Czy wiesz, że grubość muru donżonu to aż blisko 350 cm? Spróbuj ułożyć tyle kartek obok siebie, aby zobaczyć, jak gruby jest ten mur.
Grubość muru to aż ……. kartek A4.
Zadanie specjalne. Odwiedź wieżę Muzeum Narodowego w Lublinie i spróbuj policzyć, ile schodów prowadzi na jej szczyt.

Czy wiesz, że…. Początkowo wejście do lubelskiej wieży zamkowej
znajdowało się aż 7 metrów nad poziomem dziedzińca.
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Zadanie specjalne. Pokoloruj woja
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Najciekawsze stanowiska archeologiczne
w województwie lubelskim

1. Tymczasowe schronienie wykonane z gałęzi, skór lub innych materiałów, zwykle w kształcie stożka.
2. Znakomity surowiec do wykonywania narzędzi lub krzesania iskier, popularny zwłaszcza w najstarszej epoce prehistorii.
3. Koczowniczy lud z Azji słynący z mistrzowskiej jazdy konnej i posługiwania się łukiem. Ślady jego obecności w VI–V w. p.n.e. odnajdujemy na terenie Polski w postaci grotów
strzał o trójgraniastym kształcie.
4. Czerwony barwnik mineralny od tysiącleci używany w obrzędowości i sztuce.
5. Pierwsze zwierzę udomowione przez człowieka. Nasz najlepszy zwierzęcy przyjaciel.
6. Wywodząca się z łaciny nazwa młodszej epoki kamienia. To wtedy człowiek rozwinął hodowlę i rolnictwo.
7. Surowiec od wieków wykorzystywany do produkcji naczyń. To z niego miał zostać ulepiony pierwszy człowiek.
8. Ciało niebieskie dostarczające Ziemi życiodajnej energii. W wielu kulturach uważane za boga.
9. Plemię germańskie pochodzące ze Skandynawii, które przed wiekami zamieszkiwało ziemie polskie. Na Pomorzu zakładało cmentarzyska z kamiennymi kręgami, a w Kotlinie Hrubieszowskiej dokonywało niezwykłych pochówków współplemieńców.
10. Dziedzina gospodarki, która uniezależniła człowieka od darów natury. Wiązała się z osiadłym stylem życia i budową pierwszych osad.
11. Lud indoeuropejski, który w VI w. dotarł na teren naszego kraju. To z jego zachodniej gałęzi wywodzą się współcześni Polacy.
16

Hasło krzyżówki to nazwa nauki, która bada wszystkie ślady pozostawione przez człowieka w przeszłości.
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