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Tożsamość była bardzo ważna także i dla przeszłych 
społeczności, stąd też istnieje wiele przedmiotów 
ją podkreślających. Należą do nich także zdobione płytki 
wykonane z łupku, odnajdowane na Półwyspie Iberyjskim. 
Jedna z interpretacji dopatruje się w nich identyfikatorów 
rodowych (protoheraldycznych), druga zaś idoli 
personifikujących mitycznych przodków, czy też ważne 
postaci z panteonu ówczesnych społeczności. Analogiczny 
artefakt zdeponowano w obiekcie obrzędowym Pucharów 
Dzwonowatych nawet w tak odległym Supraślu. 

Płytka protoheraldyczna czy idol?

Proto-heraldic plaquette or idol?
Identity was also very important to past societies, hence 
there are many objects highlighting it. These include 
the decorated slate plaquettes found in the Iberian Peninsu-
la. One interpretation sees them as ancestral (proto-heraldic) 
identifiers, while another presents them as idols personifying 
mythical ancestors or important figures from the divine 
pantheon. An analogous artefact has been deposited 
at a site related to the Bell Beakers at Supraśl.

Il. Artystyczna wizualizacja zabytku o długości 4 cm

Fig. Artistic visualisation of the artefact with a length of 4 cm
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„Na końcu szpachelki” „At the end of a trowel ”
Kluczem do kształtowania się postaw doceniających 
zdobycze ludzkości jest dotarcie do szerokich  
kręgów odbiorców, w tym także dzieci. 
Książeczka „Na końcu szpachelki” przygotowana 
dla najmłodszych odbiorców opowiada historię Tosi, 
uczennicy szkoły podstawowej z wielkiego miasta, 
która niechętna wakacjom u dziadków na prowincji, 
przeżywa przygodę swojego życia, uczestnicząc 
w wykopaliskach prowadzonych w pobliżu miejsca 
ich zamieszkania. Zapraszamy do zapoznania się 
z historią, do której napisania inspiracją były badania 
prowadzone na stanowisku archeologicznym 
w Supraślu koło Białegostoku.

The key to shaping attitudes that appreciate the 
achievements of humanity is to reach a wide 
audience, including children. The booklet „At the 
end of a trowel”, prepared for the youngest audience, 
tells the story of Tonya, a primary school pupil 
from the big city, who, averse to holidays at her 
grandparents’ in the countryside, has the adventure 
of a lifetime by taking part in excavations carried 
out in their neighbourhood. We invite you to read 
the story inspired by research conducted 
at an archaeological site in Supraśl near Białystok.

Książka 

do pobrania tutaj:

Download 

the book here:


