
NA KOŃCU SZPACHELKI
ARCHEOLOGICZNA PRZYGODA NA PODLASIU



NA PODLASIE
Siedmioletnia Tosia, mieszkanka Warszawy, 
miała spędzić miesiąc z dziadkami, daleko 
na Podlasiu. Jednak niezbyt cieszyła 
się z tej perspektywy. 
W podróży rozmyślała o przygodach, 
które czekają jej przyjaciół, 
a które na pewno ją ominą.



WBREW OBAWOM
Już pierwszego dnia, jedząc jeszcze ciepłą 
chałkę z miodem i pijąc mleko 
prosto od krowy, Dziadek zaskoczył Tosię 
niespodziewaną informacją. 



– Tosiu, w naszej Puszczy trwają wykopaliska 
archeologiczne! Weźmiemy w nich udział!  – powiedział. 

Pełna zaciekawienia, co też to mogą być te 
„wykopaliska archeologiczne”, dziewczynka 
nałożyła wygodne buty i ruszyła 
za Dziadkiem w kierunku przygody. 



STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE 
Dotarłszy na miejsce, Tosia ujrzała wiele osób krzątających się w niewielkim dole o równych bokach. 
Niektórzy dzielnie pracowali łopatami, inni w skupieniu pędzlem, a jeszcze inni mierzyli coś 
z wykorzystaniem dziwnego urządzenia, które stało na śmiesznym trójnogu. 
Do dziewczynki i jej Dziadka podszedł wysoki pan w kapeluszu. 



– Dzień dobry. – przywitał się. – Ty zapewne masz na imię Tosia. 
Miło mi cię powitać na stanowisku archeologicznym. Jestem archeologiem i kieruję 
tutejszymi badaniami. Czy wiesz, czym zajmują się archeolodzy? – zapytał. 

Tosia zaprzeczyła, a Archeolog pospieszył z odpowiedzią:

– Badamy przeszłość za pomocą odkrywanych przez nas przedmiotów. Kiedyś 
należały one do ludzi, takich jak my, lecz żyjących w czasach bardzo, bardzo 
odległych. Tosia zaniemówiła, a Archeolog dodał:

– Zapraszam cię do wspólnych poszukiwań. 



EKSPLORACJA W WYKOPIE 

– Tosiu, zaczniesz eksplorację w tym wykopie. 
Weź szpachelkę i ostrożnie odsłaniaj kolejne 
warstwy ziemi. Centymetr po centymetrze. 
Jeżeli dostrzeżesz coś nietypowego, koniecznie 
weź pędzelek i spróbuj to delikatnie oczyścić 
z ziemi. Jeżeli odkryjesz jakiś przedmiot, 
to krzyknij „Odkrycie”. Powodzenia! – 
– powiedział Archeolog i odszedł w kierunku 
urządzenia na śmiesznym trójnogu. 

Tosia otrzymała pędzelek i małą 
trójkątną szpachelkę. Po czym 
zaprowadził ją do wgłębienia w ziemi 
o kształcie prostokąta.
 



Tosia zabrała s ię  więc do pracy. 
Niestety,  do obiadu nic nie udało s ię  jej  odnaleźć .



KARTACZE I BABKA ZIEMNIACZANA
Podczas przerwy obiadowej, 
którą cała ekspedycja spędziła 
na gościnie w pobliskim 
gospodarstwie, Archeolog 
pocieszał Tosię: 

– Nie martw się Tosiu! 
Od wielu już dni prowadzimy 
tu badania bez owoców naszej 
pracy. Jesteśmy jednak wciąż pełni 
entuzjazmu. Na pewno uda 
się nam coś odnaleźć. 



Pocieszona Tosia zajadała s ię  więc tutejszymi specjałami 
regionalnymi – kartaczami i  babką z iemniaczaną,  zastanawiając s ię 

jaka była ta „odległa przeszłość”. 



ODKRYCIE 
Po przerwie obiadowej, Tosia zabrała się do pracy z większym zapałem. Mozolne odsłanianie kolejnych 
warstw nie przynosiło jednak rezultatów. Aż nagle, w pewnej chwili, na końcu szpachelki, 
dziewczynka poczuła coś nietypowego! Chwyciła szybko za pędzelek i zaczęła ostrożnie oczyszczać 
twardy przedmiot z ziemi. Pod pędzlem pojawiły się śliczne trójkątne ryty! 



– Mam to! Odkrycie!  – krzyknęła . 

A był to fragment zdobionego naczynia . 



ARTEFAKTY
Cała ekspedycja znalazła się 
nagle przy Tosi czekając na 
rozwój wydarzeń. Archeolog 
z wrażenia zdjął z głowy 
kapelusz, chwycił za drugi 
pędzel oraz szpachelkę 
i zaczął pomagać dziewczynce
w eksploracji. Powolnymi 
ruchami narzędzi odkrywali 
kolejne przedmioty. 
Z minutę na minutę
libcza artefaktów rosła.



Pracę Tosi  i  Archeologa dokumentowała swoim apartem fotograficznym jego asystentka. 



WYPEŁNISKO OBIEKTU ARCHEOLOGICZNEGO

Praca trwała w najlepsze, a ilość zabytków rosła. 
– Mamy już całe wypełnisko obiektu archeologicznego! – powiedział 
z zachwytem Archeolog. Miał on na myśli odnalezione przedmioty, 
które jak się teraz okazało znajdowały się w zaciemnionej ziemi 
odznaczającej się na tle jasnego piasku wykopu. 
Wśród artefaktów, które archeolodzy nazywali również zabytkami, 
znajdowały się za to prawdziwe bogactwa 
m. in. fragmenty glinianych naczyń 
oraz kamienne narzędzia. 



– To sztylet Tosiu. – powiedział Archeolog 
pokazując jej piękny, długi i gładki przedmiot 
o ostrym wierzchołku. – Mógł służyć jako broń, 
ale również ozdoba – dodał. 

– A to paciorki bursztynowe, wskazał na małe 
brązowawe kuleczki. – Kiedyś miały piękne żółte 
kolory, ale teraz nieco straciły blask. 

Jednak Tosi trudno było sobie to wyobrazić. 
Wszystko było bowiem w małych kawałkach. 



BADACZKA TOSIA 

Po skończonych pracach, archeolodzy wraz z Tosią i jej Dziadkiem udali się na brzeg 
pobliskiej rzeki, by tam odpocząć w promieniach zachodzącego słońca. 
Siedzący na trawie Archeolog, nagle wstał i rzekł: 
– Moi drodzy, chciałbym uhonorować naszego dzisiejszego odkrywcę i pilnego badacza. A raczej badaczkę. 
Wykazała się ona bowiem determinacją i pracowitością. Tosiu, proszę wstań. 
Zaskoczona dziewczynka podniosła się powoli z miejsca, gdzie siedziała, 
a Archeolog począł dalej mówić uroczystym tonem: 



– Z twoją niespotykaną intuicję oraz dzisiejszą 
pracę pragnę nadać ci tytuł „Odkrywcy Podlasia”, 
po czym nałożył jej własny kapelusz na głowę. 

Uradowana dziewczynka skoczyła mu na szyję 
i podziękowała. Dziadek klaskał ze wzruszenia, 
a członkowie ekspedycji archeologicznej 
wtórowali mu rozbawieni. 



PASJA
W kolejnych tygodniach 
wakacj i ,  Archeologia stała 
s ię  prawdziwą pasją Tosi . 
Dni upłynęły jej  na pracach 
wykopal iskowych oraz miłych 
wieczorach z dziadkami, 
k iedy opowiadała im 
o nowych odkryciach.



– Czy wiec ie ,  że znaleziska mogą mieć nawet 4500 lat? – dziwiła 
s ię  próbując przel iczyć to sobie na kruche c iasteczka od Babci . 

Wakacje jednak dobiegały końca,  tak jak i  badania archeologiczne . 
Pora była wracać do Warszawy. 



LEKCJA ARCHEOLOGII 
Zaczął się wrzesień, a Tosia wciąż w myślach przeżywała na nowo swoją wakacyjną przygodę,  
a jej ciekawe opowieści wzbudzały wyobraźnię wśród kolegów w klasie. 
Skłoniło to wychowawczynię do zorganizowania specjalnej lekcji poświęconej archeologii. 
Zdumienie Tosi nie miało końca, gdy pewnego dnia w swojej klasie ujrzała znajomego Archeologa. 



– Dzień dobry Tosiu! Czy pomożesz 
poprowadzić mi dzis iejszą 

lekcję? – zapytał z uśmiechem.



DOKUMENTACJA 
ARCHEOLOGICZNA 
Lekcja z archeologiem to było coś niespotykanego. 
Jego opowieść związana była z odkryciem Tosi. 
Miło było jej patrzeć jak pokazuje dokumentację, 
którą pomagała przygotować. Wśród niej znalazły 
się zdjęcia zrobione w trakcie eksploracji, ale także 
fotografie zabytków, rysunki, plany wykopu i całego 
stanowiska, a nawet lokalizacja miejsca, gdzie odkryto 
artefakty zrobiona „z lotu ptaka”. Na zdjęciu tym 
można było zobaczyć malutki punkcik, który znajdował 
się w dolinie leniwie płynącej rzeki.

Gdy prezentacja dobiegła końca, Archeolog wstał i powiedział:



– Chciałbym was serdecznie zaprosić 
na wystawę muzealną,  gdzie będziec ie 
mogl i  na własne oczy obejrzeć 
przedmioty,  które wraz z Tosią 
odkryl iśmy. Będziec ie naszymi gośćmi 
honorowymi – dodał ,  a klasa 
przyjęła to gromkimi oklaskami .



WYSTAWA ARCHEOLOGICZNA 
Elegancko ubrani uczniowie przybyli na otwarcie wystawy 
punktualnie. Ich oczom ukazały się nie tylko zabytki 
odnalezione przez Tosię, ale również ich pełnowymiarowe 
rekonstrukcje. Mogli więc zobaczyć prawdziwe naczynia, 
ozdoby i broń, którą odkryto w obiektach archeologicznych 
na Podlasiu. Zadziwieni artefaktami i ich wiernymi kopiami, 
wsłuchali się w opowieść o przybyszach z dalekiego zachodu 
Europy, którzy dawno temu trafili na Podlasie, gdzie 
zostawili po sobie przedmioty bardzo dla nich cenne. 
Oprócz tego mieli okazję obejrzeć również zabytki 
z innych okresów, które pokazały im 
na jakim etapie rozwoju znajdowały się 
ówczesne społeczności.



– Dlaczego tu przybyl i? Czemu zostawil i  swój dobytek? 
Na te pytania trudno odpowiedzieć ,  a le mamy nadzieję 

to zrobić .  – powiedział Archeolog. 

– Co robisz Tosiu w następnym roku? – zapytał
dziewczynkę,  l icząc ,  że również w następnym roku 

dołączy do jego badawczej ekspedycj i .



SŁOWNICZEK ARCHEOLOGICZNY

APARAT FOTOGRAFICZNY STRZAŁKA PÓŁNOCY MIARKA

SZPACHELKA ŁOPATAPĘDZELEK



SZPADEL DRON ŁATA

PAPIER MILIMETROWY 
I OŁÓWEK AUTOMATYCZNY

WORECZKI STRUNOWE NIWELATOR NA TRÓJNOGU



Tosia wybiera się na 
Podlasie, by spędzić tam 
wakacje z dziadkami. 
Nie wie, co czeka ją 
w lasach północno-
-wschodniej Polski. 
Wyrusz razem z dziewczynką 
na poszukiwania 
pradziejowej cywilizacji.

patron medialny

© Uniwersytet Warszawski 2022


