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Ostatni łowcy-zbieracze znad
środkowej Narwi. Opowieść o
drodze do krainy duchów…
7 grudnia 2022 r., godz. 16.00, Ratusz w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 10

Tysiąclecia na zawsze rozmyły obraz łowcy. Nikt dziś
nie pamięta jego wyglądu, nikt nie spisał języka. Na
zawsze umilkły pieśni i modlitwy szamana
rozbrzmiewające niegdyś w krajobrazie nadnarwiańskich
bagien. Wydawało się, że nawet jego szczątki pochłonął
czas. Do niedawna…
Pod koniec zeszłego roku, jesienne wiatry modelujące
wciąż powierzchnię wydm w Grądach-Woniecko odsłoniły
niepozorne skupisko kości. To była szansa,
niepowtarzalna okazja, aby przynajmniej spróbować
„zobaczyć” jednego z nich. Wyruszyliśmy w teren,
podjęliśmy badania i analizy. Wszystko po to, by

opowiedzieć o jednej, a może kilku z dawno
zapomnianych postaci – łowców, dla których śmierć była
zaledwie początkiem długiej drogi do świata duchów.
Autor wystąpienia: Adam Wawrusiewicz, kustosz w Dziale
Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Posumowanie zadania pt.
„Analizy specjalistyczne związane z opracowaniem i
interpretacją zabytków, obiektów archeologicznych i
szczątków osteologicznych pozyskanych w trakcie nie
inwestycyjnych, ratowniczych badań wykopaliskowych
przeprowadzonych przez Dział Archeologii w roku 2021
na stanowisku 1 w Grądach-Woniecko”
dofinansowanego
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Z wielką przyjemnością i dumą możemy poinformować, że
nasz kolega Hubert Lepionka otrzymał wyróżnienie w
konkursie Sybilla 2021 w kategorii muzealnych
projektów badawczych. Wśród wielu nadesłanych zgłoszeń
projekt “Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk
ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa
podlaskiego” został doceniony przez komisję
konkursową.
Jest to wielkie osiągnięcie dla naszego Muzeum, a
także Działu Archeologii, gdyż Sybilla jest
najważniejszą nagrodą jaką może otrzymać muzealnik w
Polsce. W konkursie konkurują największe zbiory,
najlepsi muzealnicy i największe muzea.
Gratulacje Hubert!

Wernisaż wystawy odbył się 18 czerwca 2021 r. o godz.
12.00 w Nowej Bibliotece Publicznej w Supraślu przy
ul. Cieliczańskiej 1.
Wystawa

prezentuje

zabytki

pochodzące

z

badań

archeologicznych, poszukiwań i przypadkowych znalezisk
podczas prac terenowych prowadzonych na terenie
monasteru pod wezwaniem Przenajświętszej Bogarodzicy w
Supraślu i w jego okolicach. Kolekcja kafli
znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum
Podlaskiego
w
Białymstoku
i
Collegium
Suprasliense jest wyjątkowa ze względu na bardzo dobry
stan zachowania, wysokie walory artystyczne i
niezwykle różnorodną ornamentykę, związaną z historią
oraz kulturą duchową i materialną supraskiego ośrodka
monastycznego, będącego unikatowym zjawiskiem na
architektonicznej i kulturowej mapie Polski. Płytki
kafli piecowych zdobią przedstawienia o różnorodnym
przekazie ikonograficznym: biblijnym, religijnym,
heraldycznym, architektonicznym, roślinnym czy
geometrycznym. Pochodzenie i występowanie danego
rodzaju ornamentu zostało omówione w kontekście i w
zestawieniu z innymi źródłami jak rękopisy,
polichromie, detale architektoniczne itp.
Autorzy wystawy zdecydowali się wyeksponować nawet
niewielkie fragmenty, na których zostały umieszczone
motywy, niekiedy umożliwiające pełną rekonstrukcję
dekoracji kafla. Analiza umieszczonych na płytkach
licowych motywów zdobniczych umożliwia odtworzenie
oddziaływań, relacji i wpływów pomiędzy ośrodkami
Europy Wschodniej i Zachodniej, kierunków i tempa
rozprzestrzeniania się określonych typów dekoracji i
trendów panujących w ornamentyce pieców w danym czasie
i na danym terenie. Specyfika kulturowa miejsca miała

ogromny wpływ na tematykę zdobnictwa kafli, będących
nie tylko reliefową dekoracją o czysto estetycznych
walorach, ale i odbiciem świata myśli i uczuć
człowieka w jego dwóch głównych sferach: sacrum i
profanum.
Ornamentyka kafli przedstawia obraz wypełnionego wiarą
chrześcijańską
życia
mnichów,
odzwierciedla
przynależność państwową monasteru, przybliża tożsamość
dostojników kościelnych i ziemskich, związanych z
klasztorem, oraz wydarzenia historyczne i ich skutki,
w szczególności unię brzeską z 1596 r.
Dzieje klasztoru supraskiego jak w soczewce odbijają
skomplikowaną, zadziwiającą w swoich powiązaniach i
jednocześnie pełną różnorodności tradycję Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego.
Kafle z pieców tego klasztoru od początku jego
istnienia były odbiciem stylu danej epoki, panującego
ducha i przynależności wyznaniowej.
Autorzy

wystawy:

Irena

Taranta,

dr

Radosław

Dobrowolski
Koncepcja i opracowanie graficzne: Irena Taranta
Ekspozycja będzie prezentowana do 31 stycznia 2023 r.
Wystawa została doceniona i uhonorowana nagrodą główną
Płomień Roku 2022 w kategorii Wydarzenie przyznawaną
przez Świat Kominków.

Fotorelacja z otwarcia wystawy. Fot. Iwona Malesińska.

Dział Archeologii w Muzeum Podlaskim istnieje od 1956
roku. Od tego okresu rozpoczęto gromadzenie zabytków
archeologicznych. Pierwsze przedmioty pochodziły z
przypadkowych znalezisk i były przekazywane przez
znalazców w formie darów. Wkrótce zbiory działu
zaczęły się powiększać o materiały z badań
wykopaliskowych prowadzonych razem z Konserwatorem
Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Muzeum
samodzielne prace wykopaliskowe rozpoczęło w 1961 r.
od badań ratowniczych na cmentarzysku kurhanowym z VVI i VI-VII w. w Krzywólce k/ Suwałk. Najdłużej
trwającymi terenowymi pracami muzealnymi (1962-1970,
1975)
były
badania
wykopaliskowe
wczesnośredniowiecznego
kompleksu
osadniczego
(składającego się z grodziska dwóch osad i
cmentarzyska) w Świecku Strumianach k/ Wysokiego
Mazowieckiego.
Od kilku lat Dział prowadzi z młodzieżą, na terenie
placówek muzealnych i szkolnych interaktywne zajęcia o
tematyce archeologicznej.

