Polak w Northampton
Pocz�tek Northampton

<p><strong>Poni�sze informacje opracowa�em w oparciu o malutk� publikacj�wydan� przez Northampton
Museums pt. "Northampton: a secret past".</strong></p><p>Northampton ma bardzo bogat� przesz�o�� której
warto si�przyjrze� W XII i XIII wieku by�o to jedno z najwi�szych i najbogatszych miast w Anglii. Wyobra� sobie
miasto z wieloma �wietnymi ko�cio�ami i domami - nawet uniwersytetem - po�o�onymi w obr�ie wielkich
murów. I wielki królewski zamek, gdzie król i parlament spotyka� si� by decydowa�o losach
kraju.</p><p>Pozosta�o�ci pierwszej dzia�alno�ci cz�owieka to wielki okr�g�y nasyp (Brian Hill), który datuje
si�na 3500 r. przed Chrystusem. Kr�g ten by� prawdopodobnie miejscem spotka�lokalnych rolników okresu
neolitu, gdzie odprawiali oni swoje ceremonie i �wi�a.</p><p>Najstarsze �lady osadnictwa w Northampton
odnaleziono w rejonie Hunsbury. Miejsce zwane cz�to jako "Danes Camp" zamieszkiwane by�o pomi�zy 400 r. pne
a 20 r. po Chrystusie, na d�ugo zanim w te strony przyjechali Rzymianie.</p><p>W czasach rzymskich (43 - 410
r.ne) w Duston powsta�o ma�e wiejski miasteczko. Tutaj znajdowa� si�lokalny targ, gdzie rzemie�lnicy oferowali
swoje us�ugi dla okolicznej ludno�ci. Oko�o 300 roku wyrabiano tutaj fa�szywe rzymskie monety, wykorzystuj�c
gliniane formy (rzecz praktykowana w ca�ym cesarstwie).</p><p>W okolicach ko�cio�a �w. Piotra odkryto
pozosta�o�ci drewnianego "Great Hall". Wybudowany oko�o 750 r. ne, przebudowany z kamienia ok. 820 roku by�
rezydencj� i centrum miejscowej administracji. To tutaj zbierano podatki dla królów Mercji. Sam ko�ció� �w. Piotra
by� �wiatyni� zakonn�, sk�d kap�ani wyruszali do pobliskich wiosek. Ten kompleks budynków sta� si�znany
jako HAMTUN. Makiet�samego "Great Hall" mo�emy zobaczy�w Muzeum.</p><p>Kiedy Wikingowie najechali
Wysp� Mercja zosta�� podbita w 874 roku i pozostawa�a pod du�k� kontrol� do 917 roku. Northampton sta�o
si�siedzib� ich wojsk i prawdopodobnie zosta�o ufortyfikowane. Najwcze�niejsze historyczne notatki o tym
mie�cie to kroniki anglosaskie z 913 roku, mówi�ce o armii wyruszaj�cej na Hamtun i zabijaj�cej wielu.</p><p>W
X wieku Northampton rozwija�o si�pr�ie. Podczas du�kiej okupacji wzrost rzemie�lnictwa i handlu by� istotnym
czynnikiem wzrostu. Kiedy okoliczne tereny zosta�y przeobra�one w county, Hamtun sta� si�w sposób naturalny
centrum administracyjnym. </p><p>
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