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Zaproszenie do wzięcia udziału w „Dymarkach 

Świętokrzyskich 2013” i zasady uczestnictwa.  

16-18 sierpnia 2013. 

Kierując niniejszym zaproszenie do wszystkich dotychczasowych uczestników Dymarek 

Świętokrzyskich do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu planowanym na 16-18 

sierpnia 2013 roku ponownie pragnę przedstawić zestaw obowiązujących zasad 

związanych z tym uczestnictwem. Mam nadzieję, iż będzie to całkowicie zrozumiałe, że 

ponieważ naszym założeniem jest kreacja dobrej imprezy „odtwórczej” i pomimo tego, 

iż w znacznym stopniu polegamy na wiedzy wszystkich uczestników – wykonawców, jak 

takie wydarzenie winno funkcjonować, trzeba owe zasady przypomnieć. Proszę o 

wybaczenie, że ponownie poświęcam Waszą uwagę kwestiom znanym. Przypomnienie 

takiego rodzaju „kodeksu” pomoże nam na wytworzenie czegoś szczególnego, dobrze 

służącego popularyzacji historii i archeologii okresu rzymskiego i pozytywnie 

nawiązującego do innych naszych spotkań. Liczę, że dzięki respektowaniu tych zasad 

kolejne spotkanie w Nowej Słupi dostarczy nam więcej satysfakcji. Ponieważ „Dymarki” 

są tłumne a wszystko wskazuje na to, że nastąpi wreszcie podział faktyczny zadań z 

gminą i będziemy, jako stowarzyszenie samodzielnie – bez zakłóceń koncertami i 

podobnymi „atrakcjami” realizować nasz program, będziemy również pod może nieco 

baczniejszą obserwacją mediów. Zatem ponownie musimy zadbać, aby jedynym 

przesłaniem wynikającym z prezentacji było to, iż chcemy publiczności dostarczyć 

możliwości rzeczywistego „dotknięcia” antyku. Ze wszystkimi wykonawcami, w tym 

szczególnie z tymi przybyłymi z innych krajów współpracujemy w atmosferze przyjaźni 

bez jakichkolwiek aluzji do innych okresów historycznych, które mogłyby wywołać 

dyskusje lub wątpliwości dotyczące kwestii natury etnicznej czy politycznej. „Dymarki” z 

pewnością nie są na to miejscem i skoro udało się takich akcentów uniknąć do tej pory, 

zakładam, że nie będą miały miejsca jakiekolwiek incydenty związane z ww. 

problematyką. Ponownie proszę  Was o całkowite poniechanie dyskusji o polityce lub 

bardzo ostrożne prowadzenie rozmów zahaczających o te kwestie z widzami lub 

członkami innych grup. Wiem, że jest to całkowicie zrozumiałe, zważywszy na wspólny 

cel, którym jest m.in. pokazanie, że w przypadku takiej prezentacji żaden współczesny 

lub historyczny aspekt nie może wpłynąć na przyjazną atmosferę międzynarodowego 

spotkania o charakterze „odtwórczym”. 

Wspomniane w pierwszym zdaniu zaproszenie jest z konieczności nieco bezosobowe, za 

co Was przepraszam. Oczywiście będziemy też rozmawiać indywidualnie i nie 

chciałbym, aby ktokolwiek odczuł powyższe, jako moją chęć dystansowania się od Was 

jako grona, które wszak tworzy atmosferę i całokształt tego, co kiedyś nazwaliśmy 

„Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”. W związku z moimi 

dotychczasowymi doświadczeniami schemat organizacji ulegnie jednak pewnym 

zmianom, ale brońcie bogowie, abym zamierzał tworzyć wspomniany dystans. Uwagi 
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zamieszczone tutaj są formułowane na tyle wcześnie, abyśmy mogli przedyskutować ew. 

kwestie sporne i dopracować wzajemne oczekiwania. Wspomniany schemat różnić się 

będzie od dotychczasowego o tyle, że w większym stopniu chciałbym oprzeć się na 

pomocy z Waszego grona.  Również w zakresie tworzenia scenariuszy szczegółowych 

czy projektów aranżacji poszczególnych struktur. Takiego wsparcia doświadczałem i 

uprzednio, ale tym razem chciałbym, aby było to silniej dookreślone ze wskazaniem 

wprost osób „funkcyjnych” i przekazaniem również na ich barki pewnej części 

odpowiedzialności za całokształt tego wydarzenia. Oczywiście zachowuję rolę „ostatniej 

instancji” czyli podejmowania decyzji ostatecznych, zwłaszcza w kwestiach 

wymagających pogodzenia spornych interesów czy niemożliwych do rozstrzygnięcia z 

udziałem wspomnianych powyżej „funkcyjnych”.  

Funkcje powyższe odnosić się będą do poszczególnych sektorów Centrum i programu 

ich działań. Rzecz jasna przewiduję, ze każde stanowisko zachowuje daleko idącą 

autonomię, chciałbym jednak, aby współpraca poszczególnych zespołów i grup była 

lepiej niż dotychczas zorganizowana i rozplanowana w terenie. Stąd podział planuję 

następujący:  

 Rzymski obóz wojskowy 

 Rzymskie stanowiska cywilne 

 Celtyckie gospodarstwo i obóz rzemieślniczy 

 Obóz plemion germańskich: Hariów, Nahanarwalów i Gotów oraz Germanów 

Nadłabskich 

 Stanowiska związane z rzemiosłem i gospodarką kultury przeworskiej 

 Zaplecze kuchenno-gospodarcze wraz z towarzyszącymi ekspozycjami i 

stanowiskami promocyjnymi 

 Strefa hutnicza 

„Last but not least” (a może nawet powinien być „first”) punkt jest z założenia 

przypisany Szymonowi Orzechowskiemu, który od początku projektu “dowodzi” na 

“Piecowisku”. Zakładam, że osobami wspierającymi jego projekt aranżacji tego miejsca 

będą koleżanki i koledzy z ośrodków mazowieckiego i śląskiego.  

Na teren „Piecowiska” wkraczają stanowiska związane z rzemiosłem i gospodarką 

kultury przeworskiej, których aranżację przestrzenną chciałbym powierzyć 

Siegismundusowi – Zygmuntowi czyli Michałowi Majchrowi. Jego zakres działań 

obejmuje jednak obszar całości strefy Barbaricum, bo na niej rozproszone są zazwyczaj 

elementy przeworskiego i wielbarskiego zresztą rzemiosła. 
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Strefa „lateńska” i aranżacja „długiego domu” z Wólki Łasieckiej przypadłyby Łukaszowi 

Kieferlingowi i Celtice przy pomocy Dregowii.  Kotto Aeduowiros zwany też Aedanem 

jest jednak główną osobą wskazaną przeze mnie, jako „mózg” tej aranżacji, co opieram 

na tegorocznych doświadczeniach i naszych późniejszych konsultacjach. 

Obóz plemion germańskich jest nie ukrywam kłopotliwy w organizacji, bo zakłada 

podporządkowanie się kilku grup narzuconej „z góry” myśli przewodniej. Przylega do 

strefy rzemieślniczej, chociaż stanowi osobną jakość i wydaje się wskazane może lepsze 

jego wydzielenie. I nie ukrywam, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie wyglądał nazbyt 

atrakcyjnie, między innymi ze względu na niezbyt szczęśliwe położenie w sąsiedztwie 

paskudnego „amfiteatru”.  Myślałem o powierzeniu aranżacji tej przestrzeni Wojtkowi 

Wasiakowi – Wotawie i Bartkowi Głuszczakowi – Razowcowi. 

Nie mam jeszcze kandydatki/ kandydata na objęcie patronatu nad strefą „kuchenno-

promocyjną”. Czekam na ewentualne propozycje. 

Natomiast istotna zmiana nastąpi w zakresie aranżacji obozu militarnego i cywilnego w 

strefie rzymskiej, gdzie osobami odpowiedzialnymi chciałbym uczynić Artura Dracusa 

Wieliczko i Małgosię Hersi Rakalską. Wiąże się to głównie z tegorocznymi trudnościami 

w ustaleniu consensus między głównodowodzącymi Legio XIIII i XXI w zakresie 

podziału przestrzeni a także niezbyt szczęśliwym rozkładem stanowisk na widowni 

amfiteatru, czego sam byłem poniekąd sprawcą. Co prawda nie grożą nam żadne 

koncerty disco-polo czy video tym razem, ale stanowiska w tej strefie również muszą 

być nieco sensowniej ułożone.  

Ponadto planuję powołanie 2-3 osób – tzw. „supervisors” posiadających kompetencje w 

zakresie wskazywania na konieczność utrzymania porządku na stanowiskach (jeśli 

oczywiście stwierdzą, że takowy porządek na jakimś stanowisku nie panuje), zgodności 

aranżacji stanowisk z prezentowanym okresem i jednocześnie zajmujących się 

informowaniem mnie o wszelkich sprawach dotyczących realizacji programu już w 

czasie samych pokazów. 

Liczę na pomoc ze strony powyżej wymienionych osób. Jeśli z jakichś przyczyn trzeba 

będzie dokonać zmian we wskazanych powyżej funkcjach, mamy na to trochę czasu. 

Ponadto teraz właśnie jest czas na zgłaszanie wszelkich potrzeb i konieczności, które nie 

zostały przeze mnie uwzględnione. Teraz również możemy dokonać ustaleń o zmianie 

lub korekcie zamieszczonych poniżej zasad uczestnictwa. Pragnę jednak przypomnieć, 

że oczywiście pokaz jest skazany na pewną umowność, co wynika chociażby z 

infrastruktury, z której korzystamy i jej zróżnicowanych walorów. Ale owa umowność 

nie może ekspandować na zakres prezentacji i ogólny obraz projektu, dlatego trzeba 

sformułować ponownie owe zasady, które dotyczą generaliów i nawiązują do „kodeksu” 

przygotowanego w roku 2011. 
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Okres historyczny: 

Głównym tematem jest okres funkcjonowania największego centrum produkcji żelaza w 

Europie Środkowo-Wschodniej, więc koncentrujemy się na okresie rzymskim i 

różnorodnych kontaktach pomiędzy plemionami germańskimi i rzymskimi prowincjami. 

Dwie główne strefy („strefa rzymska” i „osada kultury przeworskiej”) utworzone w 

Centrum Archeologicznym w Nowej Słupi powinny pomóc zwiedzającym w porównaniu 

warunków życia i pracy w okresie będącym przedmiotem prezentacji. Niektóre aspekty 

tych kontaktów zostaną przedstawione podczas pokazów gremialnych, których program 

winien być tym razem nieco lepiej dopracowany. Szczególny nacisk (jak zwykle) 

zostanie położony na uzyskiwanie żelaza w piecach kotlinkowych i rekonstrukcje 

piecowisk dymarskich szeroko rozpoznawalnych, jako typowe dla regionu Gór 

Świetokrzyskich. Struktury z innych regionów – Mazowsza i Śląska zostaną ponownie 

odtworzone celem porównania różnorodnych typów pieców. Jest tu również miejsce na 

prezentację wcześniejszych oddziaływań na kulturę przeworską, jak chociażby wpływy 

kultury lateńskiej, ale głównym przedziałem czasowym przytaczanym w prezentacjach 

pozostaje okres rzymski. Można też większy nacisk położyć na przedstawienie 

kontaktów pomiędzy plemionami celtyckimi i germańskimi. Dzięki zaangażowaniu coraz 

to nowych osób w projekt a także dzięki szerokim zainteresowaniom dotychczasowych 

współtwórców możemy obecnie pokusić się o nawiązania do innych obszarów 

kulturowych (np. stepy nadczarnomorskie) i okresów poprzedzających czasy rzymskie 

(kultura pomorska czy lateńska). Zatem zakres czasowy przedsięwzięcia wykracza poza 

okres rzymski, ale powinno być mocno podkreślane, że ma to na celu wyłącznie 

wyjaśnienie publiczności różnorodnych procesów, które miały wpływ na powstanie 

specyficznej prowincji kulturowej w Europie Środkowej i Zachodniej i jej późniejsze 

kontakty z Imperium Rzymskim. Niezbędne jest zachowanie znaczącej konsekwencji w 

prezentowaniu np. kopii zabytków z różnych odcinków czasowych czy własnej 

„impresji” przedstawiciela konkretnego ludu i okresu. Musimy zatem dbać o 

uporządkowanie/ segregowanie danych prezentowanych widzom w czasie „Dymarek”, 

aby nie wynieśli oni wrażenia nadmiernego przenikania prądów stylistycznych czy 

kultur i okresów, kiedy one funkcjonowały. 

Obozy: 

Wspomniane powyżej strefy są rozdzielone „drogą rzymską” i zwiedzający będą idąc 

wzdłuż owej drogi zaglądać do wszystkich miejsc i stanowisk prezentacyjnych po jej 

lewej i prawej stronie. Szczegółowy plan obozów i lokalizacji poszczególnych 

warsztatów oraz miejsc prezentacji zostanie opracowany z udziałem osób wskazanych 

powyżej oraz innych chętnych do udzielenia wsparcia w tym zakresie. Grupy i 

rzemieślnicy zajmujący poszczególne strefy i struktury będą odpowiedzialni za 

utrzymanie ich w należytym porządku. Wszyscy Wykonawcy są proszeni o utrzymanie 

porządku na terenie Centrum i szczególną dbałość o sprzęt i struktury im powierzone. 
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Zachowanie: 

Używanie puszek, butelek, paczek papierosów, innych współczesnych opakowań lub 

sprzętu w obozie, kiedy każdy może je zobaczyć jest zakazane. Nie używajcie 

nowoczesnych stołków czy naczyń. Oczywiście wyjaśniam, że dotyczy to powszechnie 

współcześnie używanych przedmiotów, nie zaś replik, które nie są zabytkami a powstały 

współcześnie. Trudno nazwać bowiem „antycznymi” sprzęt powszechnie używany w 

gospodarstwie domowym, który jest wyłącznie stylizowany, jak np. niektóre artykuły 

dostępne w sieciach handlowych typu TESCO, IKEA itp. Proszę zatem o utrzymanie 

obozów wolnych od wszelkiego rodzaju nowoczesnych urządzeń w czasie, gdy teren 

Centrum jest otwarty dla widzów. Jeśli to możliwe współczesne przedmioty winny 

zostać pozostawione (np. w samochodzie), jeśli zaś nie można ich tam zostawić, proszę 

je dobrze ukryć w zamkniętym namiocie lub gdzie indziej. Współczesne stoły używane 

dla celów ekspozycyjnych muszą być szczelnie zakryte. Jeśli ktoś pragnie zjeść lub wypić 

cokolwiek w czasie prezentacji (a nawet po niej) proszę o używanie naczyń typowych 

dla okresu historycznego, który jest tematem projektu. Między innymi ma to bardzo 

istotny wpływ na promujące wizerunek „Dymarek” zdjęcia, filmy itp. Jednakże musimy 

pamiętać, że nie jesteśmy aktorami w znaczeniu znanym z teatru lub z filmów. Naszym 

obowiązkiem jest ukazanie najbardziej prawdopodobnego obrazu okresu rzymskiego, 

ale każdy z nas jest współczesnym człowiekiem i nie powinniśmy udawać, że jesteśmy 

uczestnikami „antycznego reality-show”. Głównie chodzi mi o zachowania, typu 

udawanie „Rzymianina” lub „barbarzyńcy” wg utartych stereotypów, które dla owych 

„Rzymian” lub „barbarzyńców” wydawałyby się naturalne lub częstowanie publiczności 

opowieściami w stylu baśniowym np. na temat wyimaginowanej genealogii swego 

„antycznego alter ego”. 

Oczywiście niektóre pokazy mają specyficzny charakter, zbliżony do przedstawień 

teatralnych, ale zaraz po ich zakończeniu powinniśmy pokazywać publiczności, że 

dystans między nami i ludźmi z okresu rzymskiego jest bardzo duży i możemy próbować 

odtworzyć wyłącznie niektóre aspekty ich życia. Powinniśmy traktować takie 

przedsięwzięcie raczej, jako lekcję „żywej historii”, niż jako show. Ale nawet, jako 

taka lekcja, powinna ona być okazją nauczenia czegoś nie tylko widzów, ale także i 

okazją do samokształcenia. Dlatego proszę o maksymalne uprawdopodobnienie 

warunków prezentacji do tych rzeczywistych, przynajmniej w takim zakresie na jaki 

pozwalają warunki. 

Bądźcie uprzejmi dla zwiedzających i spróbujcie zaprezentować najlepiej jak to 

możliwe Wasze rzemiosło lub stanowisko. Proszę, abyście pamiętali, że masowy 

odbiorca przeważnie nie ma żadnej orientacji w przedmiocie naszej pasji. Bądźcie zatem 

uprzejmi, nawet będąc zasypywani „głupimi pytaniami” po dwadzieścia razy. Ekspozycja 

jest przeznaczona dla publiczności i jesteśmy tam, aby poszerzyć jej horyzonty. Jeśli 

ktoś ze zwiedzających byłby wyjątkowo nieuprzejmy lub arogancki o zaistniałej sytuacji 

należy powiadomić ochronę lub bezpośrednio organizatora. Jednym z głównych celów 
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naszego spotkania jest interakcja pomiędzy „odtwórcami” i zwiedzającymi. Proszę, 

abyście nie pili zbyt dużo alkoholu lub czynili cokolwiek, co pozostawiłoby wśród 

zwiedzających wrażenie, że taki „event” jest dla nas wyłącznie okazją do dobrej zabawy, 

popijawy lub czegoś podobnego. Oczywiście wszyscy chcemy czerpać radość z 

uczestnictwa w tym wydarzeniu, ale głównym celem jest pokazanie ludziom warunków 

życia i pracy w przeszłości, świadomie rezygnując z prezentacji niektórych szczególnych 

aspektów tych warunków lub pozostawiając je do „odtwarzania” wieczorami, wyłącznie 

we własnym gronie. Zapach wypitego piwa lub wina może czasem powodować 

problemy z dobrym porozumiewaniem się z widzami i popsuć pozytywne wrażenia. 

Oczywiście mamy w pamięci, że niektórzy zwiedzający po wypiciu kilku piw stawali się 

agresywni lub natarczywi przy zadawaniu pytań lub próbując wykazać swą „mądrość” 

czasem w sposób nie do przyjęcia. W przypadku powtórzenia się takich sytuacji należy 

powiadomić służby ochrony, uprzednio ignorując tego rodzaju „gości”. Pozostanie 

całkowicie trzeźwymi, zwłaszcza w takich sytuacjach, jest najlepszą rzeczą, jaką możemy 

uczynić. 

Palenie papierosów, picie kawy i herbaty itp.: 

Nie palcie przy publiczności, kiedy ludzie mogą Was zobaczyć i nie palcie wewnątrz 

namiotów (przykry zapach, utrzymanie porządku i względy bezpieczeństwa). Tym 

razem zakładam, że będzie możliwość przygotowania wydzielonych, osłoniętych miejsc 

dla palących, gdzie żaden z widzów lub reporterów nie będzie mógł zaglądać. Napoje o 

charakterze nowożytnym i współczesnym należy spożywać tak, aby widzowie nie 

domyślali się ich rodzaju. Posiłki o menu stricte współczesnym najlepiej spożywać w 

sektorze kuchenno-promocyjnym. Posiłki przygotowywane indywidualnie na 

stanowiskach nie mogą zawierać nowożytnych dodatków typu papryka, pomidory, 

ziemniaki, kapusta, kiełbasa itp.  

Telefony komórkowe: 

Proszę wyłączyć dźwięk dzwonka i używać telefonów wyłącznie poza miejscami 

widocznymi dla zwiedzających. 

Swastyki i runy: 

Tego typu symbole są zakazane do używania bez właściwego im kontekstu. Wyjątkami 

mogą być wyłącznie dokładne kopie zabytków archeologicznych z tymi znakami. Takie 

wyjątki powinny zostać uprzednio zaakceptowane przeze mnie. W oparciu o materiały 

przygotowane niegdyś przez Ilonę i Grzegorza z Terra Ferrata zamierzam przygotować 

ogólną informację o tych znakach, aby wytłumaczyć widzom ich znaczenie i funkcję. W 

przypadku uczestników z Niemiec lepiej, aby w ogóle ich nie używali, co pozwoli 

uniknąć ewentualnych dyskusji o „nazistowskich” symbolach. Trzeba również dosyć 

uważnie rozpatrzeć kwestię stanowiska „kosmetycznego”, gdzie symbole te malowano 

henną czy gencjaną na życzenie widzów (głównie dzieci) na ich twarzach czy rękach. 
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Stanowisko takie może pomimo moich wcześniejszych zastrzeżeń odegrać istotna rolę 

edukacyjną. Zestaw takich symboli, którymi raczylibyśmy publiczność musi być jednak 

wcześniej dokładnie przeanalizowany a osoby wykonujące owe „tatuaże” bardzo dobrze 

przygotowane merytorycznie do objaśnienia ich znaczenia.  

Biżuteria: 

Biżuteria nie powiązana z okresem rzymskim jest zakazana. Obrączki, kolczyki i inne 

ozdoby, które nie mają związku z ww. okresem muszą być usunięte. Współczesne 

łańcuszki, naszyjniki z „młotami Thora”, „Irminsulami”, „Światowidami”, krzyżykami lub 

innymi zawieszkami w typie „wikińskim” lub „średniowiecznym” są całkowicie 

niedozwolone w czasie prezentacji. Zakaz ten nie ma nic wspólnego z ograniczaniem 

czyichkolwiek przekonań religijnych lub sfery intymnej związanej z głębokim 

przywiązaniem posiadacza do zawieszki np. w kształcie krzyża celtyckiego, podczas gdy 

w ramach projektu osoba ta ma prezentować strój i wyposażenie wojownika 

germańskiego. Ozdoby stylizowane, czasem bardzo ważne dla ich właścicieli, które mogą 

być rodzajem pamiątki wiążącej się z bliskimi, zawarcia związku małżeńskiego, 

narzeczeństwa czy symbolu manifestującego czyjeś przekonania, związek z „ruchem 

odtwórczym” itp. należy jednakowoż odłożyć na czas prezentacji. Przez naszych gości są 

one odbierane jako jej element a nie indywidualny wyróżnik  danej osoby o charakterze 

osobistym i umownym. Nie ma wszak możliwości wyjaśnienia każdemu, że dany tego 

typu wyróżnik ma właśnie zupełnie oderwany od tematu prezentacji charakter. 

Tatuaże permanentne: 

Proszę o ich przykrycie, nawet, jeśli mają “historyczne podłoże” lub wygląd. W 

przypadku tatuaży, które trudno zasłonić np. lnianą opaską lub chustą, można w drodze 

wyjątku użyć czarnej lub „gencjanowej” farby do malowania ciała, jednak bez 

umieszczania przy tej okazji jakichkolwiek wzorów lub z użyciem wzorów 

akceptowalnych w nawiązaniu do punktu o symbolach używanych w czasie pokazu.  

Makijaż: 

Stosowanie makijażu czy malowania paznokci jest całkowicie zakazane. Wyjątkami jest 

ew. „zamalowywanie” tatuaży i prezentacja rzymskiego czy celtyckiego makijażu z 

użyciem stosownych w tym przypadku substancji. Zakazane jest również malowanie 

twarzy w czasie bitwy czy podczas dnia pokazów (chyba, że prezentacja będzie dotyczyć 

Hariów lub celtyckich berserkerów). W przypadku Hariów taki kamuflaż mógłby być 

prezentowany dla porównania, tylko podczas pokazu wojowników germańskich, ich 

uzbrojenia i stroju. Ponieważ jest to kwestia drażliwa i dyskutowana już parokrotnie 

decyzję ostateczną odnośnie zakresu użycia makijażu w czasie pokazu bitewnego 

odkładamy na termin późniejszy. Zwracam przy tym uwagę, że umiar jest tu 

nieodzowny, bo przy powielaniu schematu „wymalowanego” barbarzyńcy” powstaje u 

odbiorców nieuchronnie skojarzenie z zabawą w Indian… 
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Farbowane włosy: 

Jeśli ich kolor jest nienaturalny (nie występuje naturalnie) proszę o zakrycie włosów np. 

chustą lnianą czy czepcem analogicznym do znanego znaleziska z Huldermose. 

Okulary: 

Jeśli to możliwe proszę o ich pozostawienie schowanych i używanie szkieł 

kontaktowych. Jeśli ktoś nie może używać szkieł kontaktowych lub nie może pozostawać 

na dłużej bez okularów z innych powodów, proszony jest o ich zdjęcie podczas 

indywidualnych prezentacji lub w czasie robienia zdjęć. 

Zegarki: 

Musimy zacząć pokazy na czas, więc liderzy grup oraz uczestnicy pokazów muszą 

używać zegarków, ale powinny być one ukryte i używane dyskretnie (podobnie, jak 

telefony komórkowe) 

Strój i sprzęt pokazowy: 

Wszyscy uczestnicy są proszeni o wyjątkową dokładność w przygotowaniu stroju, 

pasów, butów i innych części indywidualnego wyposażenia dla celów pokazu. Aby 

zaprezentować widzom rzeczywisty obraz okresu rzymskiego nie możemy tego czynić 

używając elementów z okresu wikińskiego lub średniowiecza, więc są one całkowicie 

zakazane. Repliki wykonane według źródeł z wczesnej epoki żelaza są dozwolone, 

jednak powinny być opisane i prezenterzy są cały czas zobowiązani do wyjaśnienia ich 

pochodzenia oraz funkcji. Niedozwolone jest używanie jakiejkolwiek futrzanej odzieży z 

wyjątkiem takiej, która powstała na podstawie znanych znalezisk archeologicznych z 

okresu, będącego przedmiotem naszego pokazu (np. Osterby). Używanie rogów do picia 

pozbawionych okuć i zawieszek charakterystycznych dla tego rodzaju wyposażenia jest 

zakazane. Powodem tego zakazu jest powszechne używanie takich „gołych” - 

fantastycznych rogów w innych „okresach odtwórczych” czy na „jarmarkach 

średniowiecznych” i nie zamierzamy powielać również tych schematów nie mających 

nic wspólnego z użytkowaniem rogów w okresie rzymskim. Bardzo proszę o poważne 

potraktowanie powyższych kwestii, które zwłaszcza po krótkotrwałej, ale jednak, 

wizycie „księżniczki Xeny” czy innych „przebierańców” na „Dymarkach 2010” wskazuje, 

że muszę zwrócić na te sprawy uwagę. Chciałbym jasno podkreślić, że nie może być 

mowy o kreowaniu fantastycznych wizji „barbarzyńcy” lub „Rzymianina” chociażby były 

one bardzo atrakcyjne w mniemaniu twórców takich wizji czy widzów, ponieważ 

opierają się tylko na obiegowych lub zindywidualizowanych opiniach czy stereotypach 

albo też na hollywoodzkich ujęciach tematu, nie mając jednak żadnego oparcia w 

źródłach. Musimy zatem wyłączyć argumentację w rodzaju „tak mogło być” na rzecz 

„najprawdopodobniej tak było”. Formuła naszych spotkań wyraźnie odwołuje się do 

traktowania źródeł w sposób rzetelny, tzn. nie do przyjęcia są również takie elementy w 

prezentacji, które miałyby pełnić funkcję ukazania „w krzywym zwierciadle” pewnych 
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znanych nam przekazów lub źródeł czy naszych „antycznych alter ego”. Niestety to, co 

moglibyśmy uznać nawet za dowcipne lub nietuzinkowe w związku z tym, że 

współpracujemy przez wiele lat, nie może mieć miejsca na pokazie publicznym. 

Prosiłbym, aby wziąć pod uwagę, że nawet jeśli podobne zdarzenia/ sytuacje miały 

miejsce wcześniej i nie spotkały się z moją reakcją, nie oznacza, że będą akceptowane 

obecnie. Każdy uczestnik musi być zaopatrzony w miskę (najlepiej 2 szt.) i pucharek/ 

kubek oraz łyżkę. Oczywiście winny to być repliki. Niezbędne jest również 

przygotowanie sprzętu obozowego wg standardów antycznych – nie średniowiecznych a 

zwłaszcza wykluczyć trzeba wzorce wikińskie. Namioty są tu elementem dosyć 

istotnym. Pewne niecharakterystyczne konstrukcje o charakterze pseudo-saksów czy 

namiotów kramowych i wiat wydają się najbardziej pożądane, bo nie wywołują 

skojarzeń z konkretnym okresem, jednak „wikingi” z drewnianymi konstrukcjami albo 

stożki „rycerskie” z pewnością należy wykluczyć. Także w zakresie rusztów i kotłów 

obozowych przynajmniej w zakresie kształtu winny one nawiązywać do źródeł z okresu 

rzymskiego.  

Aspekt istotny, który wiąże się z całością aranżacji przestrzeni to kostki słomy, które 

oczywiście mogą być materiałem na legowiska/ łóżka czy nawet w wyjątkowych 

wypadkach zastępować blat do ekspozycji. Same w sobie jednak takim elementem nie są 

i muszą być szczelnie zakryte jako ewidentny anachronizm. Naturalny charakter 

materiału w tej formie zupełnie z naszym pokazem nie koresponduje. Jedynie tor 

łuczniczy i rzutów oszczepem z konieczności możemy pozostawić jako nieosłoniętą 

słomianą „ściankę”. Proszę zatem o zadbanie, aby kostki nie były elementem wygrodzeń, 

siedzisk wokół ogniska itp. Jeśli zaś byłyby takimi siedziskami winny być owinięte – 

zasłonięte przed zwiedzającymi. 

Handel: 

Sprzedaż wytworów własnego rzemiosła jest oczywiście dozwolona, jednak należy 

pamiętać, że głównym celem jest prezentacja a udział w projekcie nie może być 

ukierunkowany głównie na spieniężenie towaru, z którym się na „Dymarki” przyjechało. 

Taką różnicę w stosunku do atmosfery ulicy Świętokrzyskiej od początku 

funkcjonowania „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” staraliśmy się 

zaakcentować. Sami macie świadomość, że obecnie może nie wszędzie to się udaje. Może 

dlatego warto zastanowić się, jak ten aspekt edukacyjno-ekspozycyjny wzmocnić. Każdy 

niechaj spróbuje to przeanalizować indywidualnie. Organizatorzy nie wspierają 

działalności biznesowej i ewentualni „kupcy” są indywidualnie odpowiedzialni za 

legalność swych działań w razie kontroli skarbowej. Każdy rodzaj handlu winien 

odbywać się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. W przypadku replik nie 

związanych z prezentowanym okresem, winny być one całkowicie ukryte i mogą być 

prezentowane zwiedzającym wyłącznie szczególnie zainteresowanym ich nabyciem. 

Sprzedaż produktów, które nie są rzeczywistymi replikami lub rekonstrukcjami a 

stylizacjami, oferowanymi, jako pamiątki dla zwiedzających, jest dozwolona po mojej 
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wcześniejszej akceptacji. Ich obecność na stanowisku winna być jednak odseparowana 

od przedmiotów posiadających walor repliki czy rekonstrukcji. Chronologiczny 

porządek w prezentowaniu kopii zabytków przeznaczonych na sprzedaż jest również 

wskazany na co uprzednio już zwracałem uwagę. 

Wyposażenie: 

Proszę o nie mieszanie elementów z wczesnego, młodszego i późnego okresu 

rzymskiego w osobistym wyposażeniu. Mam tu głównie na myśli strój i używanie okuć i 

części pasa z tej samej fazy, co zapinka – fibula lub zawieszka. Mówiąc dokładniej chodzi 

o używanie elementów pochodzących przynajmniej z tego samego 50-lecia, zatem 

przeżywanie się niektórych elementów wczesnorzymskich (z fazy B2) w stroju z fazy 

C1a młodszego okresu rzymskiego jest oczywiście możliwe do zaprezentowania w 

przeciwieństwie do łączenia zapinek z początków okresu rzymskiego z garniturem pasa 

rozpowszechnionymi w młodszym okresie rzymskim. Można przy tym zwrócić uwagę 

na ciekawe zjawiska związane z przemianami stylistycznymi, takimi jak specyficzne 

zabytki charakterystyczne dla horyzontu grobów kobiecych znanego pod nazwą B2/C1 i 

jak najbardziej warto takie zmiany w „modzie” kultury przeworskiej widzom pokazać. 

Stąd dla lepszego odbioru tzw. „ancient fashion show”  prezentacja pełnego stroju 

mężczyzny lub kobiety z konkretnego odcinka dziejów zgodnie ze znanymi źródłami 

archeologicznymi wzmacnia merytoryczny przekaz i niweluje ew. zarzuty o organizację 

„balu przebierańców”. Taka wzmożona dokładność dałaby nam szansę na pokazanie 

widzom różnic i przemian w antycznej modzie w jeszcze ciekawszy i bardziej obrazowy 

sposób niż dotychczas. Czasami, z uwagi na różne opinie obecne w publikacjach, 

rozdzielenie tych wcześniejszych i późniejszych elementów jest trudne. Mam tu na myśli 

np. narzędzia czy różne elementy warsztatów rzemieślniczych. Jednakże, jeśli jest to 

możliwe, rzemieślnicy są proszeni o przygotowanie ekspozycji swych warsztatów 

według chronologii oryginalnych znalezisk, które były wzorcami dla replik. 

Jednocześnie proszę o traktowanie replik znalezisk, które np. dla kultury przeworskiej 

są wyjątkowe, również w sposób wyjątkowy. Oznacza to, że hełm z Siemiechowa lub 

kolczuga mogą a nawet powinny zostać zaprezentowane w czasie pokazów stroju i 

uzbrojenia wojowników germańskich, ale prezentujące te elementy osoby nie powinny 

w nich paradować przez cały dzień i wcale nie muszą być one używane w czasie bitwy. 

Kuriozalne byłoby również używanie takich elementów przez więcej niż jednego 

wojownika „przeworskiego”. Wojownicy, którzy mają zamiar uczestniczyć w bitwie 

powinni wyposażyć się w dwa oszczepy i włócznię ze skórzano-drewnianymi grotami 

i/lub drewniany miecz. Proszę nie używać srebrnej lub czarnej taśmy dla umocowania 

grotów a zwykły sznur konopny. Legioniści rzymscy powinni być wyposażeni w dwa 

bezpiecznie zakończone oszczepy ze skórzano-drewnianymi grotami (mogłyby być 

podobne do pilów, jakkolwiek nie jest możliwa produkcja pilów podobnych do tych 

używanych w Kalkriese) i drewniany miecz – rudis. Żołnierze wojsk pomocniczych 
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powinni być przygotowani do bitwy podobnie, jak wojownicy germańscy. Łucznicy 

muszą mieć strzały zakończone „pacynami”. 

Pierwsze informacje o prezentacji bitewnej w roku 2013: 

Oczywiście skala porównywalna do inscenizacji klęski Warusa w roku 2009 jest nadal 

niedostępna, ale wydaje się że zaproponowany przez Wojtka Wasiaka scenariusz 

podziału widowiska na kilka mniejszych faz zrealizowany w znaczącym uproszczeniu w 

roku bieżącym daje szansę pewnego upodobnienia do formy tamtej wiekopomnej 

realizacji. Myślę, że można wrócić do pomysłu prezentacji na początku tego wydarzenia 

konfliktu pomiędzy Celtami a Germanami, jako ilustracji jednej z możliwości wypierania 

Celtów z Europy Środkowej. Chciałbym przygotować szczegółowy program tej części w 

ściślejszej współpracy ze wszystkimi liderami grup, mając w pamięci ww. propozycje i 

pomysły. Wydaje się, że najlepszym czasem dla przeprowadzenia bitwy będzie 17.00. – 

zaraz po rozbiórce pieców dymarskich. Aby przygotować się do tego jak najlepiej 

będziemy mieli do dyspozycji dwa dni – środę i czwartek przeznaczone na trening i 

próby. 

Rejestracja: 

Już teraz proszę Was o wstępną rejestrację udziału w Dymarkach 2013, która 

umożliwi mi przygotowanie drewnianych identyfikatorów dla tych, którzy ich nie 

posiadają (w roku bieżącym zabrakło czasu), wstępny szacunek liczebny, negocjacje z 

ubezpieczycielem i określenie kosztów. Potrzebne dane: 

1. Imię; Nazwisko; Miejsce pobytu (kraj, miejscowość); nazwa grupy/ organizacji; alias 

(jeśli jest używany wewnątrz grupy/ organizacji) 

2. Data i miejsce urodzenia; Nr dowodu osobistego lub paszportu; PESEL; Adres 

pocztowy (zamieszkania) 

Wyłącznie dane z pkt 1. zostaną wykorzystane na potrzeby ww. identyfikatorów. 

Pozostałe informacje są wymagane wyłącznie dla potrzeb ubezpieczenia i będą 

bezwzględnie chronione, nie udostępniane innym instytucjom lub osobom. 

Termin przyjazdu: 

Tzw. „dead line” to czwartek przed południem – 15.08.2013. Wiąże się to z 

koniecznością przygotowania wszystkich aranżacji przed 10.00. w piątek 16.00. 

Warsztaty będą się tym razem wiązać z permanentnym zwiedzaniem przez publiczność. 

Zakładam, że dla lepszej organizacji przestrzennej i przygotowania w sposób staranny 

terenu obozowisk itp. lepiej byłoby przyjechać już we wtorek. Część ekip, które będą 

zajmować się aranżacją w formie trwałej obiektów mieszkalnych jest również 

zobowiązana do wcześniejszego przyjazdu. Ponieważ czwartek jest dniem świątecznym, 

aby było możliwe przygotowanie i zabezpieczenie materiałów, wykonanie konstrukcji o 
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charakterze trwałym i nietrwałym należy brać pod uwagę pobyt w Nowej Słupi 

przynajmniej już od wtorku 13.08.2013. Po powstaniu scenariuszy aranżacji przestrzeni 

będzie można ocenić bardziej precyzyjnie ile czasu potrzebujemy na ich realizację. Rzecz 

jasna najwcześniej trzeba będzie zabezpieczyć teren „Piecowiska” i przygotować 

aranżację piecowisk dymarskich ale te działania zaczynamy zawsze wcześniej. 

Stopniowe wypełnianie przestrzeni jest najkorzystniejsze, ponieważ nie będziemy sobie 

wzajemnie przeszkadzać. Nie będę wówczas również miał kłopotów z wydzieleniem 

materiałów i elementów ekspozycji takich jak ławy i stoły. Najistotniejsza jest pomoc w 

transporcie i rozdzielaniu drewna opałowego, konstrukcyjnego itp. Czynności te 

musimy wykonać przed 15.08. bo mało prawdopodobne jest aby była możliwość 

transportu w czasie święta. Wskazane byłoby, abyśmy mogli sporządzić harmonogram 

takiego stopniowego zasiedlania Centrum i określić tym razem ze znaczącym 

wyprzedzeniem liczbę kostek słomy, drewna czy innych potrzeb. 

Dotychczas ograniczałem ingerencje w prowadzone przez Was pokazy i zasadniczo 

chciałbym, aby ew. dostosowanie ich do programu „Dymarek” miało wyłącznie 

charakter techniczny, pozostawiając prezentacje stricte autorskimi przedsięwzięciami. 

Proszę zatem, aby zostały one przygotowane z uwzględnieniem powyższych zasad, tak, 

aby ew. ingerencje nie były potrzebne. Należy uwzględnić w naszym przedsięwzięciu 

klika elementów, które będą miały charakter prezentacji o charakterze gremialnym i 

których scenariusze trzeba przygotować już teraz i tak szybko, jak to możliwe przesłać 

do mnie celem ostatecznej akceptacji i umieszczeniu w harmonogramie imprezy. Czas 

trwania poszczególnych pokazów nie może przekraczać 20 min. 

Poniżej zamieszczam streszczenie oczekiwań. 

Celtowie – przygotowanie prelekcji o stroju i uzbrojeniu kobiecym i męskim z 

wyraźnymi odniesieniami do procesu latenizacji i wskazaniu oddziaływania Celtów na 

kształtowanie się kultury przeworskiej. Co z dorobku ich cywilizacji zostało przyjęte, co 

nie i gdzie znajdowały się ew. „ogniska latenizacji” ze wskazaniem dowodów na pobyt 

Celtów na terenie regionu świętokrzyskiego. Zatem oprócz dotychczasowej pogadanki 

na temat tego, jak Celtowie byli świetnymi wojownikami trzeba zrobić pokaz mody 

damskiej i męskiej z maksymalnie widowiskowym pokazaniem charakterystycznych 

elementów stroju i dywagacjami o wpływach. Zwiększamy nacisk na informacje o 

ziemiach polskich. Pokaz Dregowii winien być uzupełnieniem ukierunkowanym na 

prezentację tego, z czym Celtowie się kontaktowali czyli zarówno ze środowiskiem 

stepowym, jak również z ludnością kultury pomorskiej. Tu można ponownie poruszyć 

problem latenizacji. 

Germanowie – analogicznie, jak u Celtów prelekcja musi być w znacznym stopniu 

poszerzona o elementy stroju kobiecego, ubarwiona ew. cytatami ze źródeł pisanych. 

Mogą się pojawić uwagi związane z krytyką źródeł, chociażby odnoszące się do słynnego 

przekazu o odsłoniętych biustach w czasie bitwy. Prezentacja nie dotyczy wyłącznie 
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Hariów (trzeba wymienić wszystkie informacje źródłowe o przypuszczalnym składzie 

etnicznym ludów zamieszkujących teren ziem polskich), zatem należy zrównoważyć 

proporcje liczebne a w czasie symulowanego pojedynku należy zadbać o wiarygodność 

tzn. nie ma tu miejsca dla „nieśmiertelnych”. W pokazie będą ponownie uczestniczyć 

koledzy z Niemiec, więc trzeba być przygotowanym na informacje o Germanach 

Nadłabskich. Można również spróbować porównania stroju przedstawicieli kultury 

przeworskiej i wielbarskiej. W czasie tego pokazu można zaprezentować kamuflaż 

Hariów i wytłumaczyć jego funkcję. W czasie prelekcji wojownicy mogą wykonywać 

ćwiczenia, tak aby pokazy ich sprawności były raz ilustracją dla opowieści lub tłem, w 

czasie gdy omawiane są np. zagadnienia etniczne. Pokaz powinien być naturalną 

kontynuacją opowieści o Celtach. Można więc za porozumieniem z nimi zaprezentować 

wpływy lateńskie widoczne w elementach stroju i uzbrojenia na przykładzie jednego, 

wybranego wojownika z „młodszego okresu przedrzymskiego”. 

Rzymianie – pokaz Legionu XIIII byłby kontynuacją prelekcji o „barwie i broni” z 

odniesieniami do elementów wcześniej prezentowanych przez „barbarzyńców” i 

pokazem przemian w uzbrojeniu armii rzymskiej, co umożliwiają repliki z okresu 

republikańskiego, wczesnego i późnego cesarstwa, którymi dysponuje grupa. Wydaje mi 

się, że należy bardziej zaplanować ten pokaz jako omówienie stroju i uzbrojenia na 

indywidualnych przykładach niż jako okazję do manewrów. Te ostatnie mogłyby mieć 

miejsce w dwóch odsłonach – jedna z udziałem Legio XIIII, druga zaś jako pokaz Legio 

XXI albo też jako wspólne działanie, co z mojego punktu widzenia wydaje się najbardziej 

wskazane.   

Zmiana dosyć istotna nastąpi w zakresie pokazów konnych i po ustaleniach szczegółów 

niezwłocznie się nimi z Wami podzielę. 

Zastanawiam się również nad przygotowaniem inscenizacji dotyczących Barbaricum i 

kontaktów z Imperium Rzymskim. Oczekuję na przedłożenie propozycji przez grupy, 

jako materiału do dyskusji i wówczas spróbujemy połączyć je z moja wizją, której nie 

chcę na razie prezentować szczegółowo. Podobnie, jak w 2011 sceny te nie muszą być ze 

sobą powiązane czyli narracja każdej z nich stanowiłaby odrębną całość. 

Mam nadzieję, że powyżej przedstawione założenia są zbieżne z Waszymi 

oczekiwaniami i pozwolą wszystkim na realizację własnych projektów w stopniu 

satysfakcjonującym. Wierzę, że powyższe zasady zostaną zaakceptowane przez 

wszystkich Wykonawców oraz będą respektowane i pozwolą nam na przygotowanie 

„Dymarek” w roku 2013, jako wyjątkowej formy ekspozycji dziedzictwa kulturowego. 

Wasz 

Andrzej Przychodni aka Andreas Gobinius 


