XVIII JAĆWIESKI FESTYN ARCHEOLOGICZNY, SUWAŁKI
Największa impreza archeologiczno-historyczna w północno-wschodniej Polsce!
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Suwałki, udział w imprezie jest bezpłatny!

UWAGA! w tym roku zmiana miejsca lokalizacji imprezy!!!
Suwałki, Krzywólka, nad zalewem „Żwirek”
współrzędne GPS: N 54°07’05.58”, E 22°54’17.68”
9 września 2022 (piątek), godz. 10.00-18.00
10 września 2022 (sobota), godz. 11.00-18.00
Od 1999 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach, przy współpracy Bractwa Jaćwingów Pera Sudinoi,
litewskiego Klubu Archeologii Doświadczalnej „Pajauta”, Projektu VPP, Hnoss Craft oraz licznej grupy
indywidualnych wykonawców, organizuje festyny archeologiczno-historyczne w Suwałkach. Dotychczas
odbywały się one w przepięknej scenerii Uroczyska Białorogi w Szwajcarii, w sąsiedztwie rezerwatu
Cmentarzysko Jaćwingów. W tym roku zaszła konieczność, mamy nadzieję że jednorazowej, zmiany miejsca
imprezy na Krzywólkę, także znaną z cennych bałtyjskich stanowisk archeologicznych.
Każda z tych dorocznych imprez jest odmienna, co roku zmienia się program, pojawiają się nowi
wykonawcy. Niezmienne pozostają tylko szczególna atmosfera i okazja do dobrej zabawy w kontakcie z nauką.
Podczas imprezy prezentowana jest bardzo różnorodna i atrakcyjna problematyka archeologii
eksperymentalnej. Ta dyscyplina nauki o naszej odległej przeszłości polega przede wszystkim na odtwarzaniu
i demonstrowaniu dawnych rzemiosł, życia codziennego w pradziejach i okresie wczesnohistorycznym, metod
walki etc. Wszystkie prezentacje przygotowali wybitni specjaliści, często znani naukowcy. W większości
prezentacji zwiedzający mogą uczestniczyć, próbując swych umiejętności pod okiem fachowej obsługi. Na
większości stoisk można także kupić atrakcyjne pamiątki.
Tradycją naszych festynów jest Turniej Wojów o Skarb Skomanda oraz turniej łuczniczy, z cennymi
nagrodami.

Pokazy warsztatowe z zakresu archeologii eksperymentalnej, rekonstrukcje historyczne
i etnograficzne, prezentowane stale podczas imprezy, z interaktywnym udziałem
publiczności:






















litewska kuchnia starożytna
starożytna medycyna
warsztat garncarski, lepienie naczyń i ozdób glinianych
wypalanie i hartowanie naczyń glinianych
wyroby z kory brzozowej
dziegieć i smoła w starożytności i średniowieczu
bębniarstwo
dawne tkactwo, wyrób odzieży i krajek, repasowanie
farbiarstwo
starożytne skórnictwo
metalurgia i odlewnictwo
kowalstwo
jubilerstwo
złotnictwo w dawnych epokach
bursztyniarstwo
produkcja ozdób pradziejowych
gry i zabawy średniowieczne
rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki
rybołówstwo oraz wyrób łodzi dłubanek
biała broń miotana, strzelanie z łuku, rzut oszczepem
uzbrojenie, strój i wyposażenie wojów we wczesnym średniowieczu

Program szczegółowy:
Piątek, 9 września 2022 r.
 10:00 - rozpoczęcie imprezy, pokazy archeologii eksperymentalnej
 10:30 - powitanie gości, prezentacja organizatorów i wykonawców
 11:30 – pokazy walk wojów
 13:30 – pokazy walk wojów
 16:00 – prezentacja wypału dziegciu
 17:00 – inscenizacja Śmierć i pogrzeb wodza jaćwieskiego, część I – bitwa
(kontynuacja inscenizacji w sobotę)
 17.30 – koncert muzyki inspirowanej wczesnośredniowiecznymi Jaćwingami pt. Jaćwing –
ostatni Wiking w wykonaniu zespołu „Wołchw” w składzie: Maryo Hnoss, Arn Nordmaor,
Marcin Rusek i Bractwo Pera Sudinoi Synowie Jaćwieży
 18:00 – zakończenie pierwszego dnia imprezy
Sobota, 10 września 2022 r.
 11:00 – rozpoczęcie drugiego dnia imprezy, pokazy archeologii eksperymentalnej
 11:30 – inscenizacja Śmierć i pogrzeb wodza jaćwieskiego, część II – ciałopalenie
 12:00 – zwyczaje pogrzebowe Jaćwingów we wczesnym średniowieczu – dr Marcin Engel,
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 12:30 – turniej łuczniczy dla dzieci (do 14 lat)
 13:00 – Turniej Wojów o Skarb Skomanda
 14:00 – turniej łuczniczy dla młodzieży i dorosłych (od 15 lat)
 15:00 – turniej łuczniczy dla wojów
 16:30 – wręczenie nagród w turniejach wojów
 17:00 – otwarcie pieca garncarskiego, hartowanie wypalonych naczyń
 17:30 – inscenizacja Śmierć i pogrzeb wodza jaćwieskiego, część III – pochówek
 18:00 – zakończenie imprezy
Udział w turniejach strzelniczych po wcześniejszych zapisach i eliminacjach
Program opracował mgr Jerzy Siemaszko

Informacje o dojazdach:
Miejsce festynu w Krzywólce leży ok. 4 km zarówno od centrum Suwałk, jak i osiedla Północ II.
Dojazd ul. Sikorskiego lub ul. Krzywólka (w remoncie), wg współrzędnych GPS lub zamieszczonej poniżej
mapki. Trasa bardzo spokojna, doskonała na wycieczki piesze i rowerowe. W miejscu festynu znajdują się
oznakowane miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w bliskim sąsiedztwie mogą parkować autobusy.
Dodatkowo dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach
uruchomiono specjalną bezpłatną linię autobusową. Szczegóły na następnej stronie.

Impreza dofinansowana z budżetu Miasta Suwałki
Festyn zorganizowano przy współpracy organizacyjnej i finansowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
Nadleśnictwa Suwałki, Zarządu Dróg i Zieleni, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz
Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.
Fundatorem nagród w Turnieju Wojów jest ZWM Dojnikowscy Sp. J. w Suwałkach.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
tel. (0-87) 5665750, www.muzeum.suwalki.pl

Dojazdy – szczegółowe informacje
Indywidualnie, samochodem dojazd od ul. Sikorskiego i Krasickiego, ostatni odcinek, ok. 0,5
km drogą gruntową, wg oznakowania:

Oprócz tej trasy, rowerem lub pieszo można dostać się od strony ulicy Krzywólka (uwaga,
częściowo w przebudowie) i przez mostek na Czarnej Hańczy. Odradzamy dojazd
samochodem z tej strony.
Komunikacja miejska
- w dniu 9.09.2022 r.: autobus będzie jeździł: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30 ulicami: Sejneńska/ZST - Utrata - Wigierska - Kościuszki - Pułaskiego - Kowalskiego
- Reja - Bulwarowa - Sikorskiego - Krasickiego
- powrót: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 ulicami: Krasickiego, Sikorskiego,
Bulwarowa, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Podhorskiego - Dwernickiego - Kościuszki,
Wigierska, Utrata, Waryńskiego - Sejneńska/ZST
- w dniu 10.09.2022: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30; 17.30 ulicami:
Sejneńska/ZST - Utrata - Wigierska - Kościuszki - Pułaskiego - Kowalskiego - Reja Bulwarowa - Sikorskiego - Krasickiego
- powrót: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 ulicami: Krasickiego, Sikorskiego,
Bulwarowa, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Podhorskiego - Dwernickiego - Kościuszki,
Wigierska, Utrata, Waryńskiego - Sejneńska/ZST

