
Ilustracje pokazują, jak zmieniały się dzbany na przestrzeni wieków. Przypomnij sobie, 
w którym stuleciu żyjemy teraz. Następnie zaznacz na szarej, ukośnej osi 
czas powstania poszczególnych naczyń.

500 lat to dużo czy mało? Jak myślisz, ile czasu potrzeba, by dokonać istotnej zmiany?
Dawni garncarze i wytwórcy ceramiki cenili zapewne każdy dzień swojej pracy, tworząc
coraz doskonalsze naczynia.
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Pewnie już wiesz, że garncarze tworzyli naczynia gliniane. Ale kto wykonywał dzbany 
z cyny? Rozszyfruj kod, aby poznać nazwę takiego rzemieślnika.

Dzban dzbanowi nierówny – pod względem kształtu, barwy czy funkcji. Jakie cechy
rozróżniają te piękne, dawne naczynia? Jak archeolog może ustalić chronologię (czas
powstania) zabytku? Z pewnością trzeba zwrócić uwagę na materiał, z jakiego wykonano
przedmiot oraz na użytą technikę. Na ogół twórca pozostaje anonimowy, ale czasami
można rozpoznać cech rzemieślniczy, do którego należał.
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Szczegółowe opisy zabytków pomagają utrzymać porządek w magazynie. Dzięki rzetelnym
i wyczerpującym informacjom archeolodzy mogą szybciej zauważyć podobieństwa między
artefaktami i na przykład porównać przedmioty odkryte w Gdańsku z tymi pochodzącymi
z wykopalisk w innych częściach Europy.

Malowany dzban
fajansowy stołowy

z jajowatym brzuścem
i wysoką, cylindryczną,

lekko lejkowatą szyjką bez
wyodrębnionej krawędzi

wylewu. Sztabkowate ucho
z brzegami podniesionymi
w części górnej i dolnej

łączy maksymalną wydętość
brzuśca z szyjką poniżej

wylewu.

Dzban cynowy
o kulistym brzuścu,
krótkiej, wyraźnie

wyodrębnionej szyi,
wysokim, cylindrycznym

obrzeżu rozszerzającym
się przy wylewie,

bez wyodrębnionej stopy,
z wygiętym uchem. Na

brzuścu liczne
wgniecenia.

Dzban barwiony
prawdopodobnie kobaltem.

Smukły, owalny korpus
przechodzi w szyjkę

łagodnie rozchylającą się 
ku górze. Krawędź

nieregularna, pogrubiona.
Taśmowate ucho

przymocowane w połowie
szyjki oraz w górnej partii

korpusu.
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Połącz opisy z odpowiednimi zabytkami.


