
ośrodkach handlowych ów−
czesnej Europy, takich jak
Birka i Sigtuna w Szwecji,
Paviken na Gotlandii, czy
Kaupang w Norwegii znaj−
dowane luzem w warstwach

fragmenty srebra mają średnią
wagę 1.16 g. Być może związane
to jest z tym, że w ośrodkach
tego typu dokonywano oprócz
wielkich interesów również na−
prawdę drobnych zakupów.

Jak widać wartość ówczes−
nych monet, ważących zazwy−
czaj 1,5−3 g, była dość spora i
można za nią było już wyży−
wić siebie oraz sporą część
rodziny. Zastanówmy się jesz−
cze nad monetą Bolesława
Chrobrego z napisem PRIN−
CES POLONIE. Czy taki−
mi monetami płaciło się za
codzienne zakupy w mieście?
Pewnie tak się zdarzało, ale
nie w tym celu moneta ta
została wyprodukowana. Zde−
cydowana większość monet
pierwszych władców nowo−
powstałych państw Europy
środkowej i północnej była wy−
bita w celach propagandowych.
Świadczą o tym zarówno znaj−
dujące się na nich napisy, jak i
przedstawienia − najlepszym te−
go przykładem jest właśnie
wspomniana moneta, gdzie
młody władca tytułuje siebie
Książę Polski, a paw (a nie
orzeł jak się to potocznie
sądzi) symbolizuje majestat
wiary − Jezusa Chrystusa. Do−
datkowo, żeby wzmocnić
przesłanie, monety te były
zazwyczaj cięższe od zwy−
kłych przeznaczonych do ha−
ndlu. A na targach używano
najczęściej oprócz srebra sie−
kanego, najpopularniejszych
monet tamtego czasu − arabs−
kich dirhemów oraz saskich
krzyżówek.

MATEUSZ BOGUCKIMATEUSZ BOGUCKIMATEUSZ BOGUCKIMATEUSZ BOGUCKIMATEUSZ BOGUCKI
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SPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWANIEANIEANIEANIEANIE
W ostatnim numerze Ga−

zety Biskupińskiej  popeł−
niłem błąd. W podpisie pod
zdjęcie (artykuł “Skarby wę−
gierskich stepów”) przypisa−
łem błędne nazwisko wid−
niejącemu na fotografii wi−
cewojewodzie kujawsko−po−
morskiemu panuArkadiuszo−
wi Choronziakowi, pisząc że
jest to wojewoda kujawsko−
pomorski Romuald Kosie−
niak. Obu panów serdecznie
przepraszam.

MACIEJ URBANOWSKIMACIEJ URBANOWSKIMACIEJ URBANOWSKIMACIEJ URBANOWSKIMACIEJ URBANOWSKI
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Jak wtedyJak wtedyJak wtedyJak wtedyJak wtedy
lepiono garnkilepiono garnkilepiono garnkilepiono garnkilepiono garnki
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Agnieszka Chęś: − CzyAgnieszka Chęś: − CzyAgnieszka Chęś: − CzyAgnieszka Chęś: − CzyAgnieszka Chęś: − Czy
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Adriana WAdriana WAdriana WAdriana WAdriana Wituckaituckaituckaituckaitucka: − O
ceramice z VIII i IX wieku − a
domniemuje się, że Popiel
żył w tym okresie − wiemy
dużo, gdyż w Kruszwicy zna−
leziono naczynia datowane na
te właśnie wieki.  Pojawiły się
wtedy pierwsze naczynia to−
czone na kole i w związku
z tym zatracono dbałość o
ich wykonanie. Były to prze−
de wszystkim garnki i rza−
dziej dzbanki, formy proste,
toporne, o grubych ściankach.
Rzadko pojawia się na nich
rysunek, a jeżeli tak, to jest
to rysunek mechaniczny, a
nie wyrysowana patykiem
scena czy kompozycja. Zdo−
bienie mechaniczne polega
na przyłożeniu rylca do ścia−
nki naczynia i pociągnięciu
linii prostej lub falistej. Z
chwilą pojawienia się koła
garncarskiego pojawił się za−
wód garncarza i mechaniczna
produkcja naczyń. Wcześniej,
kobiety same wykonywały
naczynia na własne potrzeby,

stkim garnki do gotowania,
misy do jedzenia, dzbany do
noszenia wody i duże dzbany
do jej przechowywania. Zna−
leziono też kilka małych
przedmiotów, były to najpra−
wdopodobniej zabawki dla
dzieci, były one szkliwione.
Znaleziono np.: szkliwione
jajko czy mały przedmiot−
zabawkę, służący do nakłada−
nia na patyk.

− − − − − Czemu miało służyćCzemu miało służyćCzemu miało służyćCzemu miało służyćCzemu miało służyć
szkliwienie, czy jest to ce−szkliwienie, czy jest to ce−szkliwienie, czy jest to ce−szkliwienie, czy jest to ce−szkliwienie, czy jest to ce−
cha charterystycznacha charterystycznacha charterystycznacha charterystycznacha charterystyczna dla ce−dla ce−dla ce−dla ce−dla ce−
ramiki z tego okresu?ramiki z tego okresu?ramiki z tego okresu?ramiki z tego okresu?ramiki z tego okresu?

− W VIII i IX wieku
pojawiły się pierwsze naczy−
nia szkliwione. Przypuszcza
sie, że garncarze zaczęli eks−
perymentować z tą techniką,
gdyż zanikła wcześniejsza te−
chnika uszczelniania naczyń
za pomocą tłuszczu. Naczy−
nia szkliwione były bardziej

a co wynika z kobiecej natu−
ry, dbały też by były one
lepsze, ładniejsze, bardziej
zdobione niż naczynia sąsia−
dki.

− − − − − Jak wyglądało kołoJak wyglądało kołoJak wyglądało kołoJak wyglądało kołoJak wyglądało koło
garncarskie, którego uży−garncarskie, którego uży−garncarskie, którego uży−garncarskie, którego uży−garncarskie, którego uży−
wano w czasach pierw−wano w czasach pierw−wano w czasach pierw−wano w czasach pierw−wano w czasach pierw−
szych Piastów?szych Piastów?szych Piastów?szych Piastów?szych Piastów?

− Zanim pojawiło się koło
garncarskie, używane było
koło do obtaczania. Była to
ławka, a na niej umocowane
koło. W końcowej fazie jedna
osoba obracała to koło, a dru−
ga obtaczała naczynie pal−
cem.

− − − − − Jakiego typu naczyniaJakiego typu naczyniaJakiego typu naczyniaJakiego typu naczyniaJakiego typu naczynia
produkowali garncarze zaprodukowali garncarze zaprodukowali garncarze zaprodukowali garncarze zaprodukowali garncarze za
czasów Popiela? Czy gli−czasów Popiela? Czy gli−czasów Popiela? Czy gli−czasów Popiela? Czy gli−czasów Popiela? Czy gli−
na wykorzystywana byłana wykorzystywana byłana wykorzystywana byłana wykorzystywana byłana wykorzystywana była
też do wytwarzania przed−też do wytwarzania przed−też do wytwarzania przed−też do wytwarzania przed−też do wytwarzania przed−
miotów innych niż naczy−miotów innych niż naczy−miotów innych niż naczy−miotów innych niż naczy−miotów innych niż naczy−
nia kuchenne?nia kuchenne?nia kuchenne?nia kuchenne?nia kuchenne?

− Wytwarzano przede wszy−

wytrzymałe, gdyż glazura jest
najlepszym uszczelniaczem.
Wyglądały też ładniej. Jednak
większość garnków była suro−
wa, czasem angobowana, czyli
zanurzana w tłustej glinie wy−
palającej się na biały kolor.

− − − − − Czy przedmioty cera−Czy przedmioty cera−Czy przedmioty cera−Czy przedmioty cera−Czy przedmioty cera−
miczne były związane zmiczne były związane zmiczne były związane zmiczne były związane zmiczne były związane z
kultem?kultem?kultem?kultem?kultem?

− − − − − Na naszych terenach nie
znaleziono przedmiotów cera−
micznych,  które można by
wiązać z wierzeniami pierw−
szych Słowian. Większość
przedmiotów związanych z kul−
tem była wykonywana z dre−
wna. Znaleziono na przykład:
figurki drewniane związane z
kultem Światowida, a na Wo−
linie konika miedzianego ze
znakami solarnymi.
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