
c

k

y
m

c

k

y
m

c

k

y
m

Marek Skubisz − pracownik Muzeum Żup Krakowskich (stanowisko 23)Marek Skubisz − pracownik Muzeum Żup Krakowskich (stanowisko 23)Marek Skubisz − pracownik Muzeum Żup Krakowskich (stanowisko 23)Marek Skubisz − pracownik Muzeum Żup Krakowskich (stanowisko 23)Marek Skubisz − pracownik Muzeum Żup Krakowskich (stanowisko 23)
uzyskał sporej wielkości worek soli. Ten tajemniczy i mętny wywaruzyskał sporej wielkości worek soli. Ten tajemniczy i mętny wywaruzyskał sporej wielkości worek soli. Ten tajemniczy i mętny wywaruzyskał sporej wielkości worek soli. Ten tajemniczy i mętny wywaruzyskał sporej wielkości worek soli. Ten tajemniczy i mętny wywar
bulgoczący w garnku to solanka − roztwór soli w wodzie. Gdy woda odparujebulgoczący w garnku to solanka − roztwór soli w wodzie. Gdy woda odparujebulgoczący w garnku to solanka − roztwór soli w wodzie. Gdy woda odparujebulgoczący w garnku to solanka − roztwór soli w wodzie. Gdy woda odparujebulgoczący w garnku to solanka − roztwór soli w wodzie. Gdy woda odparuje
− mamy sól.− mamy sól.− mamy sól.− mamy sól.− mamy sól.

fot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewska

Kinga Szybczyńska−Kazik oraz Marzena Leszczy−Kinga Szybczyńska−Kazik oraz Marzena Leszczy−Kinga Szybczyńska−Kazik oraz Marzena Leszczy−Kinga Szybczyńska−Kazik oraz Marzena Leszczy−Kinga Szybczyńska−Kazik oraz Marzena Leszczy−
ńska upiekły ponad 300 podpłomyków dla głod−ńska upiekły ponad 300 podpłomyków dla głod−ńska upiekły ponad 300 podpłomyków dla głod−ńska upiekły ponad 300 podpłomyków dla głod−ńska upiekły ponad 300 podpłomyków dla głod−
nych − nie tylko wiedzy − turystów.nych − nie tylko wiedzy − turystów.nych − nie tylko wiedzy − turystów.nych − nie tylko wiedzy − turystów.nych − nie tylko wiedzy − turystów.

fot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewska

Iga Tesławska, uczennica pierwszej klasy, naIga Tesławska, uczennica pierwszej klasy, naIga Tesławska, uczennica pierwszej klasy, naIga Tesławska, uczennica pierwszej klasy, naIga Tesławska, uczennica pierwszej klasy, na
stanowisku bębniarskim pokazuje swoim rówieśni−stanowisku bębniarskim pokazuje swoim rówieśni−stanowisku bębniarskim pokazuje swoim rówieśni−stanowisku bębniarskim pokazuje swoim rówieśni−stanowisku bębniarskim pokazuje swoim rówieśni−
kom sposób strugania drewna ośnikiem. Narzę−kom sposób strugania drewna ośnikiem. Narzę−kom sposób strugania drewna ośnikiem. Narzę−kom sposób strugania drewna ośnikiem. Narzę−kom sposób strugania drewna ośnikiem. Narzę−
dzia tego używali Wikingowie przy produkcjidzia tego używali Wikingowie przy produkcjidzia tego używali Wikingowie przy produkcjidzia tego używali Wikingowie przy produkcjidzia tego używali Wikingowie przy produkcji
łodzi.                             fot. Sara Matuszewskałodzi.                             fot. Sara Matuszewskałodzi.                             fot. Sara Matuszewskałodzi.                             fot. Sara Matuszewskałodzi.                             fot. Sara Matuszewska

Na stanowisku brązowniczym Maciej Dolski nadNa stanowisku brązowniczym Maciej Dolski nadNa stanowisku brązowniczym Maciej Dolski nadNa stanowisku brązowniczym Maciej Dolski nadNa stanowisku brązowniczym Maciej Dolski nad
piecem rozgrzanym do czerwoności prezentowałpiecem rozgrzanym do czerwoności prezentowałpiecem rozgrzanym do czerwoności prezentowałpiecem rozgrzanym do czerwoności prezentowałpiecem rozgrzanym do czerwoności prezentował
sposób emaliowania zawieszek z brązu.sposób emaliowania zawieszek z brązu.sposób emaliowania zawieszek z brązu.sposób emaliowania zawieszek z brązu.sposób emaliowania zawieszek z brązu.

fot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewskafot. Sara Matuszewska

Rannemu podczas bitewnych walk, DominikowiRannemu podczas bitewnych walk, DominikowiRannemu podczas bitewnych walk, DominikowiRannemu podczas bitewnych walk, DominikowiRannemu podczas bitewnych walk, Dominikowi
Janickiemu “Opiekacz” z drużyny Grodu Trzygło−Janickiemu “Opiekacz” z drużyny Grodu Trzygło−Janickiemu “Opiekacz” z drużyny Grodu Trzygło−Janickiemu “Opiekacz” z drużyny Grodu Trzygło−Janickiemu “Opiekacz” z drużyny Grodu Trzygło−
wa, pozostało czuwać w obozowisku i zająć sięwa, pozostało czuwać w obozowisku i zająć sięwa, pozostało czuwać w obozowisku i zająć sięwa, pozostało czuwać w obozowisku i zająć sięwa, pozostało czuwać w obozowisku i zająć się
naprawą obuwia.naprawą obuwia.naprawą obuwia.naprawą obuwia.naprawą obuwia.

fot. Jacek Mielcarzewiczfot. Jacek Mielcarzewiczfot. Jacek Mielcarzewiczfot. Jacek Mielcarzewiczfot. Jacek Mielcarzewicz

Wczoraj w BiskupinieWczoraj w BiskupinieWczoraj w BiskupinieWczoraj w BiskupinieWczoraj w Biskupinie

Doszło do wymiany poglądów dotyczącychDoszło do wymiany poglądów dotyczącychDoszło do wymiany poglądów dotyczącychDoszło do wymiany poglądów dotyczącychDoszło do wymiany poglądów dotyczących
czesania wełny między Nijole Samoszko zczesania wełny między Nijole Samoszko zczesania wełny między Nijole Samoszko zczesania wełny między Nijole Samoszko zczesania wełny między Nijole Samoszko z
Kaliningradu (z prawej) i Katarzyną Werbelską zKaliningradu (z prawej) i Katarzyną Werbelską zKaliningradu (z prawej) i Katarzyną Werbelską zKaliningradu (z prawej) i Katarzyną Werbelską zKaliningradu (z prawej) i Katarzyną Werbelską z
Kalisza.                        fot. Jacek MielcarzewiczKalisza.                        fot. Jacek MielcarzewiczKalisza.                        fot. Jacek MielcarzewiczKalisza.                        fot. Jacek MielcarzewiczKalisza.                        fot. Jacek Mielcarzewicz

Na stanowisku nr 22 Eryk Popkiewicz − z zawodu bursztyniarz i jubiler −Na stanowisku nr 22 Eryk Popkiewicz − z zawodu bursztyniarz i jubiler −Na stanowisku nr 22 Eryk Popkiewicz − z zawodu bursztyniarz i jubiler −Na stanowisku nr 22 Eryk Popkiewicz − z zawodu bursztyniarz i jubiler −Na stanowisku nr 22 Eryk Popkiewicz − z zawodu bursztyniarz i jubiler −
ulepił nowe “jajo” − zestaw do produkcji smoły, dziegciu i olejku jałowcowe−ulepił nowe “jajo” − zestaw do produkcji smoły, dziegciu i olejku jałowcowe−ulepił nowe “jajo” − zestaw do produkcji smoły, dziegciu i olejku jałowcowe−ulepił nowe “jajo” − zestaw do produkcji smoły, dziegciu i olejku jałowcowe−ulepił nowe “jajo” − zestaw do produkcji smoły, dziegciu i olejku jałowcowe−
go. Autor wrażliwy jest na punkcie estetyki, co widać po kształtnym efekciego. Autor wrażliwy jest na punkcie estetyki, co widać po kształtnym efekciego. Autor wrażliwy jest na punkcie estetyki, co widać po kształtnym efekciego. Autor wrażliwy jest na punkcie estetyki, co widać po kształtnym efekciego. Autor wrażliwy jest na punkcie estetyki, co widać po kształtnym efekcie
jego pracy.jego pracy.jego pracy.jego pracy.jego pracy.

fot. Tomasz Rogaczfot. Tomasz Rogaczfot. Tomasz Rogaczfot. Tomasz Rogaczfot. Tomasz Rogacz


