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A Year in the Forest. Squirrel
Authors: Emilia Dziubak, Katarzyna Piętka

Illustrator: Emilia Dziubak 

Welcome to the forest! Today you’ll meet Squirrel. You’ll learn why she needs a fluffy tail, what she eats, what her habits are 
and what she likes doing. Join us on this fun adventure. You will wake her up, then help her find food and shelter from the rain.

A real treat for the youngest fans of the bestselling Year in the Forest! Introducing a series of cardboard books  
about its best loved animal characters.

ages 0-3
board book  
135 x 135 mm
28 pages

i
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A Year in the Forest. Badger
Authors: Emilia Dziubak, Katarzyna Piętka

Illustrator: Emilia Dziubak 

Welcome to the forest! Today you’ll meet Badger. You’ll learn when he sleeps and what he eats, what his habits are  
and what he likes doing. You’ll wake him up, clean his fur and help him tidy up and find food.

The books in the Year in the Forest series nurture the youngest readers’ awareness of forest animals, inspire children’s 
imaginations, and develop their skills of perception and logical thinking. 

rights sold: Spain, France, Romania, Slovak Republic, 
Czech Republic, Italy, Ukraine, Russia, Lithuania, 
Mainland China, Turkey, Korea, Germany, Netherlands, 
Denmark

 In this series:

ages 0-3
board book  
135 x 135 mm
28 pages

i



– Następnym razem mi się uda! – obiecuje Pucio.
                – Jestem tego pewna, kochanie.  
       – Mama mocno  
             przytula Pucia.

– Mamo, skąd się to siusiu wzięło? – Pucio jest zdziwiony.
         – Tak dobrze się bawiłeś, że nie zauważyłeś,  
      że chce ci się siku? Nic nie szkodzi, synku,  
            zaraz wytrzemy podłogę – uspokaja mama. 
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Grandma gave Paddy the most beautiful potty in the world – one with a plane 
on it! Now he just needs to remember to sit on it when he wants to pee or poo. 
And this is not an easy thing, especially when he’s playing!

Are you finding it difficult too? Don’t worry, you’ll get there in the end. All you 
have to do is practice a bit, like Paddy! With his help, saying bye-bye to your 
nappies will be much easier.

Paddy Wants to Pee, or Bye-bye to Nappies
Author: Marta Galewska-Kustra

Illustrator: Joanna Kłos

Paddy wants to try a new dish at the Happy Carrot restaurant.  
The pasta he ordered looks different to the one he has at home, but 
it’s still delicious! And the chef gives the children a recipe for delicious 
fritters, so there’s some family kitchen time coming up! Gosh, this is 
so much fun! Everyone has their task: Dad cuts the fruit, Paddy mixes 
everything, and Maisie pours ingredients into a bowl. And supper  
is nearly ready!

The book contains the recipe for Paddy’s fruit fritters and instructions 
on how to make them yourself. Cooking together is especially 
recommended for children who find eating tricky.

Paddy Becomes a Chef, or the 
Joy of Eating
Author: Marta Galewska-Kustra

Illustrator: Joanna Kłos

  In this series:

rights sold: Germany, Ukraine, Croatia, Italy, 

Slovakia, Czech Republic

ages 0-3
board book  
135 x 135 mm
28 pages

ages 0-3
board book  
135 x 135 mm
28 pages
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Ewa and Paweł Pawlak’s Small Atlas  
of Cats (and Kittens) 
Authors and illustrators: Ewa Kozyra-Pawlak, Paweł Pawlak

In their fourth atlas, our pair of brilliant illustrators pay tribute to a great love of their lives: cats. Across the pages of the atlas, 
we will encounter fluffy Norwegian cats, blue-eyed Siamese cats, Japanese cats with pompom-shaped tails, as well as the 
by far most superior cat of them all: the common moggy. Personal stories are mixed with child-friendly information about  
the nature of cats, their language and the domestic cat’s wild cousins. The text is accompanied by amazing illustrations: loving 
cat portraits conjured up from pieces of fabric, elegant watercolours and 3D papier mâché cats. The book also showcases 
photographs and children’s drawings – provided by the authors’ young friend, Ola.

Even though cats have lived alongside humans for thousands of years, they remain independent, proud and… still keep a whole 
load of secrets! Let us follow in the footsteps of cats… provided they let us!

Kot tej rasy ma gęste szaroniebieskie futerko, często porównywane  
do futra focząt. Jest tak aksamitne, że można na nim – za zgodą 
kota – rysować palcami wzorki! 

Kot Hani nazywa się Tao. Uwielbia podkradać 
jej ozdoby do włosów. Biega potem ze zdobyczą 
w pyszczku, robiąc jednocześnie fikołki.  
Potrafi też chodzić na spacery w szelkach. 
Czasem do przodu… ale najczęściej do tyłu.

Po tym wszystkim jest bardzo 
zmęczony i zasypia ze swoją 

świnką Agonią, a także 
z tornistrem Hani (bezimiennym).

Kocia mowa ciała nie jest 
prosta. 

Trzeba przyglądać się swojemu  

zwierzakowi, bo każdy kot może  

porozumiewać się z opiekun
em  

na własny sposób.

Zazwyczaj leżę na pl
ecach, 

kiedy jest mi dobrze i błogo. 

To jednak nie ozn
acza, że możesz

mnie miziać po brzuszk
u! 

Niektóre koty ba
rdzo 

tego nie lubią.

Macham ogonem, kiedy jestem 

zaniepokojony albo rozd
rażniony.

Odwrotnie niż psy!

Koty Emilki mówią do niej:  

„Nie oddamy ci już tego krzesła”
.

Leżę na boku spokojny i ro
zluźniony. 

Widać z daleka, że
 mam świetny humor 

i chęć na zaba
wę. Przyjdziesz tu 

z pluszową myszką?

A tak wyglądam, 

kiedy jestem bardzo 

zdenerwowany. Prycham, 

syczę i stroszę
 sierść 

(także tę na 
ogonie). 

Lepiej teraz do mnie 

nie podchodzić!

Ocieram się z zadowoleniem o różne 

przedmioty, by dać znać, że
 wszystko tutaj 

jest moje. Ty też, człowieku! 

Podchodzę do ciebie
 pewnym krokiem, 

ogonek mam uniesiony. Cies
zę się, że cię 

widzę! Poróbmy coś razem!

Kiedy jestem bardzo wystraszony, kładę u
szy 

po sobie, kulę się i m
am rozszerzone źrenice.

 

Ale mogę mieć też rozszerzone ź
renice, gdy coś 

mnie bardzo zainteresuje… a także po prostu

wtedy, gdy wokół robi się ciemno.

98

  In this series:
rights sold: Mainland China, 

Slovakia, Czech Republic

ages 2-10
board book
205 x 250 mm
40 pages

i



10 11

Cechy pirata
Pirata powinny cechować:

Piracka akademia
Plan zajęć w pirackiej akademii obejmuje  następujące przedmioty:

Obowiązki majtka
Jako najmłodszy członek pirackiej ekipy  majtek ma bardzo dużo obowiązków.

nocna wachta  na bocianim gnieździe

szorowanie dział  
burtowych

czyszczenie kadłuba z kosmoglonów,  szorowanie pokładu
pomaganie w kuchni  (obieranie góry warzyw orbitalnych)

punktualność

wiązanie węzłów

dzikie okrzyki

obsługa plecaka  
odrzutowego

odwaga

umiejętność gry  na instrumencie

nadzwyczajna  
zręczność

Piracki port
Ukryty w środku pustej asteroidy port pełen jest sklepów, 
karczm, magazynów. Można tu naprawić statek, kupić nowy 
kapelusz lub hak, odpocząć po długim rejsie czy szalonej 
bitwie.

Facts and Rumours about Cosmic Pirates
Author and illustrator: Przemek Liput

Some pirates deposit stolen gold at a bank. Fact or rumour?

The boss of all pirates is Baroness von Chock, who sails under the flag of the Murky Frigate. Fact or rumour?

A cosmic eel’s blue egg placed under a pirate’s hat protects him during battle. Fact or rumour?

The most famous tale of the pirate era is the story of the kidnap and rescue of Manky, the son of the pirate galaxy’s ruler. Fact 
or rumour?

This amazing book contains a lot of facts and even more rumours about cosmic pirates and their ways of life. The book will tell 
you what subjects pirates study at the pirate academy, where there are secret pirate bases, how cosmic bandits spend their 
free time and what they do when they retire.

  In this series:

ages 4-10
board book   
231 x 310 mm
28 pages

i
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What’s inside? Vehicles
Author and illustrator: Artur Nowicki

Have you ever wondered how many 
things are hidden inside different vehicles, 
for example an ambulance, a broadcast 
vehicle, a rescue pontoon, a roadside 
assistance truck or an airplane? This 
picture book is brimming with detail 
and presents fourteen dif ferent 
vehicles and the things you can find 

inside them. Did you know that a fire engine carries a few thousand litres of water for extinguishing fires, a police vehicle 
carries a caltrop, a mountain rescue helicopter has an avalanche backpack and a sailboat carries a fog horn? A dustbin lorry 
carries not just rubbish collected from rubbish containers, but also a lot of different equipment. When something breaks 
down, you can call a repair service – when it arrives, the van is filled with all sorts of tools. And a camper van is a house  
on wheels – it has so many things you’ll need when you go camping! There are also bookshops and restaurants on wheels. 
You really need to fill up a book truck or a food truck in order to sell books or to prepare and serve food. You can browse this 
book for hours and discover more and more details.

ages 4-10
board book 
231 x 310 mm
28 pages

i
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6 grudnia to bardzo ważna data. Tego dnia Święty Mikołaj obchodzi imieniny. Pani Mikołajowa piecze z tej okazji ciasto borówkowe, a skrzaty dekorują dom balonami i kolorowymi serpentynami. Nikt nie pracuje, za to wszyscy świętują, tańcząc i śpiewając.

Mikołajki to dzień, w którym czekamy na upominki, ale może warto samemu zabawić się w Mikołaja i zrobić prezent dla kogoś bliskiego? Przekonaj się, że przygotowywanie podarków jest równie wspaniałe jak ich otrzymywanie.
Jak myślisz, jaki prezent niesie pani Mikołajowa?

Opowiem ci mamo sw Mikołaj_druk.indd   9Opowiem ci mamo sw Mikołaj_druk.indd   9

05.08.2021   08:34:2105.08.2021   08:34:21

Na szczęście Święty Mikołaj posiada trzy 
domostwa i w każdym z nich spędza kilka 
miesięcy w roku. Listy więc docierają do 
Mikołaja bez przeszkód. Są jednak tacy, którzy 
pragną zobaczyć dom Świętego Mikołaja na 
własne oczy. Jest to możliwe w wyznaczonych 
porach. Jednak Mikołaj prosi, by nie zakłócać 
spokoju natrętnym pukaniem w szybkę albo 
zaglądaniem przez otwory w płocie. 

Wiele osób zastanawia się, gdzie dokładnie 
mieszka Święty Mikołaj. Niektórzy obawiają się, 
że list wysłany na błędny adres może zaginąć 
w nieodpowiednim urzędzie pocztowym i nigdy 
nie trafi do Świętego Mikołaja. 

Opowiem ci mamo sw Mikołaj_druk.indd   1Opowiem ci mamo sw Mikołaj_druk.indd   1 05.08.2021   08:34:1305.08.2021   08:34:13

Dziadek Mróz wyrusza 

w podróż w noc sylwestrową, 

by 1 stycznia dostarczyć 

dzieciom prezenty. Nie 

wchodzi do domu kominem, 

woli używać drzwi. Czasami 

towarzyszy mu jego wnuczka 

– Śnieżynka.

W Norwegii Święty Mikołaj 

odwiedza dzieci 24 grudnia.  

Nie przychodzi jednak sam,  

lecz w towarzystwie nisser  

– skrzatów-pomocników, 

obecnych w norweskiej tradycji 

dłużej niż sam Mikołaj!

W Niemczech 24 grudnia 

można zostać obdarowanym 

przez Frau Bertę. Wiedźmę 

o wielkim nosie i ogromnych 

stopach, która zostawia 

podarunki na parapecie  

lub przy schodach.

W Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 

(Kacper, Melchior i Baltazar). Zostawiają je 

w nocy z 5 na 6 stycznia w butach.

Włoskie dzieci 

6 stycznia odwiedza 

Befana. Jak na 

czarownicę przystało, 

przylatuje na miotle, 

a prezenty wkłada 

do skarpetek.

Do Holandii Święty Mikołaj przypływa łodzią 

z Hiszpanii już w połowie listopada. Towarzyszy 

mu biały koń o imieniu Schimmel, a także 

pomocnik zwany Czarnym Piotrusiem. Wspólnie 

objeżdżają cały kraj, by sprawdzić, kto zasługuje 

na prezenty, które zostają rozdane 5 grudnia.

Opowiem ci mamo sw Mikołaj_druk.indd   14

Opowiem ci mamo sw Mikołaj_druk.indd   14

05.08.2021   08:34:26
05.08.2021   08:34:26

Mom, Let Me Tell You about Santa Claus
Author and illustrator: Ola Woldańska-Płocińska

In this new instalment in the popular Mom, 
Let Me Tell You series you will encounter  
a very special character all children 
love… Santa Claus! The youngest readers 
will learn that Santa is a food lover who 
makes the best pancakes with Arctic 
berry preserve. They will also learn that 

he is helped by elves and that he can count on them when it comes to looking after the reindeer as well as everyday chores like 
shining shoes. Curious readers will be able to have a peek inside his house and find out all the secrets of delivering presents.  
But this book reveals even more secrets, for example what the elves and Santa do in the summer, why Mrs Santa has the most 
work to do in January and how presents are made. The author also encourages children to really consider what to ask Santa for 
– after all, he’s ever so busy. Perhaps this is why he’s not the only person to give children presents… but who else does? You’ll also 
find this out from the book!  

ages 2-6
board book
200 x 280 mm
28 pages

i
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Jeleń przywodził na myśl rozpraszające mrok słońce i zwycięstwo dobra nad złem, lecz także srebrzące się tajemniczo 
leśne ścieżki, na których towarzyszył księżycowym boginiom. Był pomocnikiem bóstw, przewodnikiem dusz, posłańcem 
z zaświatów ostrzegającym przed łamaniem ludzkich i boskich praw, jak również strażnikiem puszczy i jej sekretów. 
Postać jelenia przybierał niekiedy słowiański pan lasu i pasterz dzikich stworzeń – leszy. Zabłąkanym wędrowcom 
wskazywał drogę do domu, a niegodziwców gubił na bagnach. 

W mitologii nordyckiej cztery jelenie obgryzają korę Yggdrasila, czyli jesionu łączącego ze sobą dziewięć światów. 
Gałązki kosmicznego drzewa podjada też żyjący na dachu Walhalli, siedziby boga Odyna, jeleń Eikthyrnir.  
To z jego poroża spływa woda dająca początek wszystkim rzekom. 

W romansach rycerskich, takich 
jak opowieści o królu Arturze, 
pogoń za nieuchwytnym białym 
jeleniem oznaczała podróż duchową 
i poszukiwanie mądrości. 

Według średniowiecznej legendy Święty Hubert przed swoim nawróceniem całe dnie  
spędzał na polowaniu. Dlatego gdy w Wielki Piątek ujrzał śnieżnobiałego jelenia, pognał za nim 
w głąb puszczy. Po długim pościgu przez gęstwinę jeleń przystanął, a wtedy przerażony łowczy ujrzał 
jaśniejący nad jego głową krzyż. Zwierzę ludzkim głosem wezwało Huberta do opamiętania się, a ten 
odrzucił broń i złożył przyrzeczenie, że nie będzie więcej zabijać. Rozdał swój majątek i poświęcił się 
pomocy ubogim, by następnie – co za nieporozumienie! – zostać uznanym za patrona myśliwych.

W tradycji żydowskiej 
i chrześcijańskiej jeleń pijący wodę z leśnego 

źródła wyobraża duszę spragnioną Boga.  
To dlatego jego wizerunek pojawia się  

na chrzcielnicach.

Artemida, grecka bogini lasów, zaprzęgała do swojego rydwanu 
cztery złotorogie łanie, karmione koniczyną i czesane przez 
nimfy. Piątą łanię – kerynejską – schwytał podczas swoich prac 
Herakles, a potem wypuścił na wolność w Arkadii. 

W baśniach ludowych łanie 
i jelonki to często dziewczęta 
i chłopcy zaczarowani przez 
wiedźmę albo ukrywający się 
w magicznym przebraniu.  

W jednej z dźatak – opowieści o wcieleniach Buddy 
– Nauczyciel przychodzi na świat jako Szlachetny 
Jeleń. Gdy na jego stado zaczyna polować król tej 
krainy, Budda ofiarowuje mu swoje życie w zamian 
za życie łani oczekującej potomstwa. Ogarnięty 
współczuciem władca oszczędza oboje i postanawia, 
że odtąd na jego ziemiach nie zginie z ręki człowieka 
żadne zwierzę.

Jeleń kojarzył się naszym przodkom z drzewem, 
a więc także z odnawiającym się życiem. Dostrzegali 
oni w zrzucaniu i odrastaniu poroża odwieczny cykl 
rodzenia się i umierania. Poroże przypominało im 
gałęzie, dlatego wierzyli, że rogaty opiekun lasu  
jest pośrednikiem między światem roślin i zwierząt.

Starożytni widzieli w wężu uzdrowiciela. To on owinął się wokół laski Asklepiosa, greckiego boga sztuki lekarskiej. Nasi przodkowie, podpatrując, jak zrzuca starą skórę, przypisywali mu nieśmiertelność. Grecy sądzili, że ten, komu wąż poliże powieki, odzyska wzrok, a ten, komu obliże uszy, otrzyma dar przepowiadania przyszłości.

W opowieści o Adamie i Ewie to on jest winien wygnania pierwszych ludzi z ogrodu Eden. Czemu pojawia się w Księdze Rodzaju jako nieprzyjaciel Stwórcy? Zapewne dlatego, że czcił go niemal cały antyczny świat. Dla autorów Biblii wąż był zatem pogańskim bożkiem.
Quetzalcoatl, czyli Pierzasty Wąż, był bóstwem Azteków i innych ludów Ameryki Środkowej: tym, który 

stworzył człowieka i nauczył go uprawiać kukurydzę. 

Według jednej z baśni buddyjskich, gdy Nauczyciel zasnął raz nad rzeką, rozpętała się burza. Wtedy wypełzł spod ziemi król węży, rozłożył swój kaptur i osłonił Buddę przed deszczem. Dlatego też w sztuce medytujący Budda często jest przedstawiany pod kapturem opiekuńczej kobry. Wygląda, jakby miał parasolkę!

Tęczowy Wąż jest zsyłającym deszcz bóstwem australijskich Aborygenów. W mitach niektórych plemion objawia się za dnia jako tęcza, nocą zaś jako roziskrzona Droga Mleczna. To Praojciec lub Pramatka wszystkich istot. Nieprzewidywalny niczym siły przyrody, potrafi i tworzyć, i niszczyć.

Na terenie dzisiejszej Białorusi wierzono, że w święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego węże po raz ostatni przed zimą wygrzewają się na słońcu. Nie chodzono wówczas do lasu, aby nie nadepnąć na żmiję. Powiadano jednak, że śmiałek, który pójdzie tego dnia w głąb kniei, spotka cara węży. Ten zaś ofiaruje mu swoją koronę. 

Gdy wąż przeciął drogę Litwinowi, oznaczało to wielkie szczęście, zwykle małżeństwo lub narodziny dziecka. Natomiast zabójcę węża czekało siedem lat nieszczęść.

Jedną z postaci słowiańskiego boga Welesa był Żmij. Ten ogromny skrzydlaty wąż, choć wyobrażał siły chaosu i strzegł bramy do zaświatów, okazywał ludziom życzliwość. Niekiedy dzielił się z nimi swoimi skarbami. Był też bóstwem opiekuńczym wód.

W krajach bałtyckich, w czasach przedchrześcijańskich, otaczano opieką żyjące w świętych gajach węże. Były one zwierzętami boga wody i ziemi Potrimpusa. Bałtowie oswajali zaskrońce i pozwalali im jeść ze swojego stołu. Jeśli wąż nie chciał tknąć jedzenia, była to zła wróżba.

Szacunek wobec niego przetrwał do dziś w różnych zakątkach świata. Na niektórych wyspach Morza Śródziemnego nadal wystawia się  za próg miseczkę z mlekiem dla węża.

Bałtowie i Słowianie cenili węża jako łowcę myszy. Uważali, że zaskroniec ochroni ich przed niebezpieczeństwem – pożarem albo uderzeniem pioruna. W mitologii litewskiej žaltys – „zielony wąż” – był opiekunem domostwa. Jeżeli opuszczał domowe progi, zwiastowało to śmierć. 

W baśniach ludowych król węży nosi złotą koronę i pilnuje ukrytych pod ziemią drogich kamieni. Pomaga też w potrzebie napotkanym w lesie wędrowcom, choć jego pomoc ma zwykle wysoką cenę.

Wild Guides. Animals in Myths,  
Fairy Tales and Legends 
Art concept and illustrations: Jola Richter-Magnuszewska

Text: Joanna Wajs

This magical, mysterious book presents 
more than fifty animals and their role 
in myths, and legends. The traditional 
stories from around the world show 
their importance to human and divine 
lives and immerses the reader into the 
bewildering world of folk tales.

The imagination of ancient peoples was 
largely populated by animals – close as 
a mother and father and, at the same 

time, as mysterious as fire, ocean and lightning. They taught people compassion, courage and justice, and also respect 
for every living being. Under the impermeable cloak of myth and fairy tale, they bridged the heavens and the earth  
and passed on the truth about the shared fate of all beings, about the changing of the seasons, as well as about joy and pain, 
life and death.

ages 6-10
hardcover
240 x 320 mm
48 pages

i
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Marta Guzowska is a writer. You may be fa-

miliar with her books about the detectives of  

5 Mystery Street. But what you may not know is 

that Marta Guzowska is also an archaeologist. 

She even has a PhD in archaeology, which me-

ans she spent a very long time learning her tra-

de. She has taken part in excavations in many 

countries around Europe and the Middle East. 

She survived an earthquake in Halasmenos 

on Crete and dug up a village destroyed three 

thousand years ago by the same force. She’s 

retrieved broken figurines of goddesses from 

a collapsed temple, and she did it barefoot (so 

she didn’t break any ancient pots). In Turkey she 

researched Troy – the most famous archaeolo-

gical site in the world. In Israel she worked at 

a burial site from the Middle Bronze Age and, 

because there wasn’t enough room in the sto-

rerooms, she kept some skeletons under her 

bed for a few weeks. And even though she’s 

never found anything gold, she and her team 

from Warsaw University stumbled upon a tre-

asure in Haus Bürgel in Germany: well over 

a hundred silver coins! A Roman soldier must 

have lost them at a legion bathhouse all those 

centuries ago.

Oh, and she’s never dug up a dinosaur. This is 

a joke, of course. Why? Read the book to find 

out.
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dwieście kilometrów kwadratowych regionu Mosqui
tia. Ekspedycji naziemnej zajęłoby to nawet kilka
dziesiąt lat.

Badacze usunęli w komputerze informacje pocho
dzące z odbić od liści i zobaczyli ukryte pod korona
mi drzew budowle przypominające piramidy. Dalsze 
ekspertyzy pozwoliły ustalić, że w dżungli znajdują 
się dwa duże miasta i kilkanaście mniejszych osiedli. 
Na stworzonych przez LiDAR planach wyraźnie wi
dać brukowane ulice, parki, piramidy, małe budynki 
mieszkalne, place publiczne, a także zaawansowany 
system nawadniania pól.

Aby potwierdzić swoje odkrycie, naukowcy zorga
nizowali w 2015 roku kolejną wyprawę, która przez 
całe tygodnie przedzierała się przez las tropikalny na 
wschodzie Hondurasu, blisko granicy z Nikaraguą. Po 
wielu zmaganiach z wężami, insektami i trującymi roś

linami rzeczywiście trafiła na ogromne 
opuszczone budowle. O wyglądzie ruin 
oraz przygodach ekspedycji możesz prze
czytać w książce Zaginione miasto Boga 
Małp Douglasa Prestona, pisarza, który 
wziął udział w tym przedsięwzięciu.

A teraz muszę trochę cię rozczaro
wać. Nie wiadomo, czy uczeni na pew
no odkryli Ciudad Blanca. Odnalezienie 
miast w honduraskiej dżungli jest jednak 
czymś niespotykanym i przełomowym; 
do niedawna uważano, że w tym rejonie 
żyły tylko rozproszone grupy łowców 
i zbieraczy.

Naukowcy wciąż jeszcze utrzymują 
dokładne położenie miast w tajemnicy. 
Oczywiście w obawie przed rabusiami.

odkrycie 

Byk w labiryncie
Minos Kalokairinos i Arthur Evans 
odkrywają pałac w Knossos

Właściwie wszyscy na Krecie wiedzieli, że pod wzgórzem Kefala w Knossos, kil
ka kilometrów na południe od dzisiejszego Heraklionu, kryje się coś ciekawego. 
Według greckich mitów w Knossos mieszkał król Minos, a także Minotaur, pół 
człowiek, pół byk ukryty w Labiryncie. Po odkryciu Troi i po rozpoczęciu wy
kopalisk w Mykenach (gdzie odnaleziono słynne miasto oraz twierdzę z epoki 
brązu) naukowcy spodziewali się, że na Krecie czekają na nich podobne cuda.

Miejscowy nauczyciel, kupiec i antykwariusz (a także archeolog amator) Minos 
Kalokairinos zrobił w 1877 i 1878 roku we wzgórzu Kefala kilka wykopów, które 
potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. Natrafił prawdopodobnie na pałacowe 
magazyny, a w nich na pitosy, czyli wielkie gliniane naczynia podobne do beczek, 
które kiedyś zawierały zboże, oliwę i być może inne produkty. Być może – ponie
waż podczas walk wyzwoleńczych na Krecie dom Kalokairinosa w Heraklionie 
spłonął, a wraz z nim wszystkie notatki z wykopalisk i większość znalezisk.

żadnych szkieletów. Mieszkańcy (tak samo jak ludność Akrotiri) najwyraźniej 
zdołali uciec przed katastrofą i zabrali ze sobą zwierzęta.

Fascynującym przykładem odkopanej przez archeologów osady jest też znane 
ci już Çatalhöyük na terenie dzisiejszej Turcji, czyli jedna z pierwszych stałych 
ludzkich siedzib w historii. Zbudowano ją między 7400 a 7300 rokiem p.n.e., 
a mieszkało tam co najmniej pięć tysięcy ludzi (choć niektórzy naukowcy uważają, 
że nawet dwa razy tyle), czyli więcej niż w średniowiecznym Krakowie.

Domy w przeludnionym Çatalhöyük przylegały jeden do drugiego, nie miały 
drzwi, a do wnętrza wchodziło się po drabinie, przez otwór w dachu. Co interesu
jące, archeolodzy odkryli, że Çatalhöyük było jednocześnie osadą i… cmentarzem. 
Zmarłych chowano pod podłogą. Widać mieszkańcy tego najstarszego miasta nie 
bali się duchów.

Na koniec najciekawsze. Otóż analiza pierwiastków w ludzkich zębach po
zwala stwierdzić, czy ktoś całe życie mieszkał w tym samym miejscu, czy też 
się przeprowadzał. A to dlatego, że emalia w zębach odkłada się warstwami. 
Skład chemiczny tych warstw zależy od wody, którą pijemy, ona zaś w różnych 
częściach świata – lub nawet kraju – ma odmienną zawartość minerałów.
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Gdzie jest cmentarz w Troi?
Troja, choć była najsłynniejszym starożytnym miastem, nie miała wcale imponu
jących rozmiarów. Cytadelę (czyli część obwarowaną grubymi murami) otaczało 
tak zwane Dolne Miasto, w okresie największego rozkwitu osady zamieszkiwane 
przez nie więcej niż dziesięć tysięcy osób. Może to niedużo, lecz ludzie żyli tam –  
z przerwami – przez ponad trzy tysiące lat. Żyli… i umierali.

Tymczasem archeolodzy wciąż nie wiedzą, gdzie szukać trojańskiego cmentarza. 
Znaleźli tylko parę grobów. Na położonym kilka kilometrów od Troi nadmorskim 
wzgórzu zwanym dzisiaj Beşik Tepe także odkryli niewielki cmentarzyk. Ale 
to nadal za mało. Gdzie się podziali wszyscy zmarli?

Kilkanaście lat temu przeszukano całą okolicę miasta z wykorzystaniem metody 
geomagnetycznej: dzięki niej badacze mogli „zobaczyć”, co kryje się pod ziemią, bez 
konieczności kopania. I choć odkryli przy okazji wiele fascynujących rzeczy (mię

dzy innymi Dolne Miasto 
z okresu rzymskiego), na 
cmentarzys ko nie natrafili.

Archeolodzy zaczęli się 
więc zastanawiać, czy Tro
janie nie chowali swoich 
zmarłych w  jakiś szcze
gólny sposób, niepozosta
wiający żadnych śladów. 
W starożytności wybrzeże 
znajdowało się nieopodal 
miasta (o wiele bliżej niż 
obecnie), może zatem wrzu
cali zwłoki do wody? Albo, 
jak wyznawcy zoroastry
zmu, umieszczali zmarłych 
na wieżach, żeby rozdzio
bały ich ptaki? Jedno jest 
pewne. Homer w Iliadzie 
nic na ten temat nie wspo
mina.
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No dobrze, wykopaliska się skończyły. I co teraz z tymi wszystkimi wykopany
mi przedmiotami? Znaczna ich część (naprawdę znaczna, ponad 90%!) trafia do 
magazynów na stanowiskach archeologicznych lub w muzeach. Czyli do piwnicy, 
bo prawie zawsze magazyny muzealne mieszczą się w piwnicach.

Najpiękniejsze i najbardziej wartościowe zabytki pokazuje się jednak pub
liczności. Można je oglądać w stałych ekspozycjach i na wystawach czasowych.

Zabytków nie wolno wywozić za granicę, a więc pewnie przychodzi ci do głowy 
pytanie, jakim cudem skarby z Sumeru, Egiptu, Grecji czy Rzymu znalazły się 
we Francji, w Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych krajach.

Otóż… kiedyś można je było wywozić. Jeszcze przed drugą wojną światową 
(a tu i ówdzie nawet później) w wielu państwach obowiązywała tak zwana za
sada partażu: część zabytków z wykopalisk zabierała do swojej ojczyzny ekipa 
archeologów. W ten sposób na przykład do Muzeum Narodowego w Warszawie 
trafiły freski z egipskiego Faras.

A niektóre artefakty zostały po prostu… ukradzione. W pierwszych latach 
XIX wieku lord Elgin zdemontował i wywiózł prawie wszystkie rzeźby zdobiące 
Partenon, czyli świątynię Ateny na Akropolu. Brytyjczycy wywieźli też (między 
innymi) kamień z egipskiej Rosetty, a z Indii słynny diament Kohinoor. Niemcy 
natomiast mają najpiękniejszy na świecie portret królowej Nefretete i ołtarz 
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What do archaeologists do? Do they dig holes 
all day long? Look at ancient bones? Glue broken 
crockery back together? Or maybe they look 
for treasures?

First of all, an archaeologist tries to establish 
what people were like in the past and to uncover 

their secrets. An archaeologist is like a detective at a crime scene, except the traces they’re looking at were left hundreds, thousands 
or even tens of thousands years ago!

This book will tell you whether Herod was a bad king, whether Tutankhamun’s curse killed anybody, whether Atlantis really 
existed and why ancient Wikipedia was located in Nineveh. You’ll also learn what the Terracotta Army was used for and how  
the Dead Sea Scrolls were found. You’’ll understand why researchers find old broken pots more precious than gold, find out how  
to encounter a mummy on a mountain hike and discover what you need to do in order to become an archaeologist (and especially: what 
not to do!).

Archaeology. Mummies, Gold  
and Broken Pots 
Author: Marta Guzowska 
Illustrator: Joanna Czaplewska
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PIŁKA NOŻNA
W piłkę grano najprawdopodobniej od starożytności. Grę przypominają cą piłkę nożną, nazywaną cuju, znali już Chińczycy w czasach dynastii Han (206 r. p.n.e.–220 r. n.e.).  Zawodnicy mieli trafić piłką odbijaną wyłącznie nogami do siatki. Piłka była wy-konana ze skóry i wypełniona pierzem albo wło sami. Początkowo traktowano to jako ćwiczenia dla żołnierzy. Mecze roz gry wały ze sobą również wojska rzymskie. W starożytnym Rzymie chętnie brano udział w różnych zabawach z piłką. Z Rzymu prawdopodobnie piłka zawędrowała na Wyspy Brytyjskie, gdzie zyskała popular-ność, choć nie zawsze przychylni byli jej królowie (zakazywali gry). Jak widzimy dzisiaj, piłka nożna podbiła świat.

Zawodnicy w ferworze walki często zachowywali się wobec 
przeciwników brutalnie albo oszukiwali, aby wygrać. Ko-
nieczne było więc opracowanie zasad. Pierwszy związek pił-
karski powstał w Anglii w 1863 roku. Ustalono wtedy między 
innymi, że nie wolno kopać przeciwników w piszczele, pod-
cinać ich (grozi za to rzut wolny przyznany rywalom) i jaki 
rozmiar powinna mieć piłka. Z czasem określono też czas 
trwania meczu (90 minut), zamianę strony boiska po 45 mi - 
nutach gry oraz to, że sędziowie używają gwizdków.

Mogłoby się wydawać, że trawa rośnie sama, ale przygotowanie odpowiedniej murawy na mecz to trudna sztuka, którą zajmuje się opiekun boiska (po angielsku groundsman). Od tego, jaka jest trawa, zależy, jak się będzie na niej grało. Znaczenie ma na przykład to, jak bardzo jest zroszona. 

W kolejnych krajach powstawały miejscowe federacje 
piłkarskie i zaczęto rozgrywać międzynarodowe mecze. 
Aby stworzyć dla nich jednolite przepisy, w 1904 ro - 
ku w Paryżu powołano Międzynarodową Federację Pił-
karską (FIFA – od fr. Fédération Internationale de 
Football Association). To FIFA organizuje mistrzostwa 
świata, czyli mundial (po hiszpańsku to znaczy świa-
towy). Pierwsze odbyły się w 1930 roku w Urugwaju. 
Piłkarskie mistrzostwa świata tak jak igrzyska odbywają 
się co cztery lata.  

  Bardzo długo uważano, że piłka nożna jest tylko dla chłopaków.  Na przykład pierwsze mistrzostwa świata kobiet rozegrano dopiero  w 1991 roku. Z babcią się bardzo złościmy, że piłki nożnej kobiet nie traktuje się równie poważnie jak mężczyzn, a piłkarki nie zarabiają tyle co piłkarze!

Babcia mówi, że jak ktoś gra wolno i topornie, to woli suchą trawę,   żeby przeciwnik się męczył. Mocno zroszone boiska lubią drużyny,  które szybko i dużo grają po ziemi.

Ja i moja drużyna podczas ostatniego meczu.

Ja przed siedzibą i muzeum Fify w Zurychu.

Rozgrywka cuju,  
      XV wiek.

Inne ważne zawody piłkarskie to Euro, Copa América i Puchar Narodów    Afryki. Poza tym są różne ligi.

Od 2008 roku w meczach Ekstraklasy wymiary nowych boisk są ujednolicone do 68 m szerokości i 105 m długości. Niektóre stadiony są naprawdę   zwariowane. Na przykład w Singapurze jest taki, gdzie boisko znajduje się na wodzie, a mecz ogląda się z trybun  
na lądzie.  

W meczu biorą udział dwie drużyny, każda po 11 zawod-
ników (łącznie z  bramkarzem) plus gracze rezerwowi 
(którzy mogą wejść za innego zawodnika schodzącego 
z boiska). Celem gry jest zdobycie większej liczby goli, 
czyli wbicie piłki do bramki. Nie jest to takie proste, bo 
trzeba pilnować, żeby sędzia nie odgwizdał spalonego. 
Drużyny często próbują się sprowokować do popełnienia 
spalonego – na tym polega pułapka ofsajdowa. 

Wśród zawodników jest bramkarz, są obrońcy, pomocnicy i napastnicy. Ich ustawienie na boisku zależy od przyjętej przez trenera taktyki. Tylko bramkarz może podczas gry dotykać piłki rękami (ale jedynie we włas-
nym polu karnym). Aut także wyrzuca się rękami.

Podczas meczu sędziowie pilnują przestrzegania 
reguł. Gdy ktoś je złamie (na przykład sfaulu-
je przeciwnika), może zostać ukarany żółtą lub 
czerwoną kartką. Ktoś, kto dostaje czerwoną, mu - 
si zejść z  boiska. Żółta jest tylko ostrzeżeniem 
(dwie żółte kartki oznaczają czerwoną). To kary 
dla indywidualnych zawodników, są także druży-
nowe. Sędzia może podyktować rzut wolny albo 
rzut karny. Rzut karny to strzał z okreś lonej od-
ległości w polu karnym jeden na jeden z bram-
karzem. 

Piłkarze grają w specjalnych butach – korkach, dzięki któ-
rym nie ślizgają się na trawie. Ponadto piłkarze na gole-
nie zakładają ochraniacze, zabezpieczające przed kontu-
zją. Zwykle ich nie widać, bo zasłaniają je getry do kolan. 
Bramkarz dodatkowo ma jeszcze rękawice. 

Obecnie piłki najczęściej są  
wykonane ze sztucznej skó - 
ry zszytej z  32 łat. Przy - 
pominają wielościenne fi-
gury geometryczne, ale na - 
pompowane stają się ku-
lami. Na mundiale (i  inne 
zawody) projektuje się róż-
ne wzory piłek. Obwód pił-
ki wynosi od 68 do 70 cm, 
a  waga to około pół kilo-
grama.

Faul jest na przykład wtedy, gdy zawodnik popchnie lub złapie    za rękę czy koszulkę przeciwnika. Jako faul liczy się też oplucie. 

Wiele osób nie rozumie, co to jest spalony, więc ja wam wszystko wyjaśnię. Spalony jest wtedy, gdy w momencie  podania zawodnik, do którego leci piłka, jest bliżej bramki  niż ostatni obrońca drużyny przeciwnej.

To drużyna nasza i przeciwników przed wtorkowym meczem.
Kapitan ma na ramieniu opaskę, a bram-karz ma inny strój niż reszta.

moja piłka

Podczas meczu zawodnicy nie mogą zdjąć koszulki. Grozi za to żółta     kartka. Ale po meczu czasem piłkarze wymieniają się koszulkami na pamiątkę. 

Czerwona kartka to poważna kara. Za zawodnika z czerwoną kartką nie może wejść rezerwowy, czyli drużyna jest osłabiona. Takiemu graczowi na przykład    nie wolno wziąć udziału w kolejnym meczu lub dwóch, są też bardziej dotkliwe kary jak zakaz gry przez pół roku.
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piłki mundialowe

Klara finds the world around her fascinating. She’d like to understand why doing sport is  
worthwhile, and why it would be good to become a coach or sports commentator in the future. 
She spends every free moment finding out new things. Klara’s grandad helps her out and patiently 
answers any questions she has with the aid of funny pictures. What happens to our body when 
we exercise? How are ancient Olympics different to modern-day ones? Why would an ancient 
athlete need a scraper? Is the fastest swimmer on the planet faster than a shark? Can you only 
play hockey on ice? What do freediver, forehand and Salchow mean? Why do some footballers 
prefer to play on a wet pitch? What sports did kings used to like? How long did the longest tennis 
match last for?

Its large format, detailed illustrations and learning combined with fun and humour are just a few 
of the benefits of this amazing book about sport.
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