
Podymarkowo...

Szanowni Państwo

 Za nami XLVIII Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi, które odbyły się w dniach 
od 15 do 17 sierpnia. W roku bieżącym prezentacje i wydarzenia estradowe na terenie Centrum 
Kulturowo - Archeologicznego, które koordynowało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa 
Przemysłowego z siedzibą w Kielcach realizowane były przy wsparciu ponad 230 osób. Możecie 
Państwo uznać to za pewną przesadę, ale pozwolę sobie pobieżnie opisać poszczególne stanowiska 
i wymienić przynajmniej część ich twórców, aby skala wspomnianych działań była bardziej 
czytelna. Wysiłek włożony w realizację całości projektu nie był bowiem anonimowy. Mam nadzieję,  
że zamieszczone w tekście linki umożliwią w większym stopniu orientację w skali zrealizowanego 
przedsięwzięcia oraz poznanie środowiska faktycznie odpowiedzialnego za obecny kształt 
Dymarek Świętokrzyskich. Pomijam tu celowo wydarzenia, które towarzyszyły Dymarkom poza 
terenem nazwanym niegdyś Świętokrzyskim Centrum Archeologii Doświadczalnej.
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 Pokazy na terenie Piecowiska były oczywiście ukierunkowane głównie na prezentację 
antycznego hutnictwa żelaza i tradycyjnie koordynował je dr Szymon Orzechowski z ŚSDP 
przede wszystkim komentując część dotyczącą świętokrzyskiego, starożytnego okręgu dymarskiego,  
ale też omawiając szeroko kwestie początków metalurgii żelaza w Europie i na świecie.  
Na piecowisku świętokrzyskim działała ekipa, w której składzie pracował m.in. Adrian Wrona 
– wiceprezes ŚSDP przy wsparciu Włodzimierza Dusia, Przemysława Wrony, Sławomira 
Kitowskiego i Macieja Tomaszczyka. W piątek 15 sierpnia swój własny obiekt hutniczy – piec 
napowierzchniowy z bocznym spustem żużla prowadzili nasi przyjaciele z Danii – Jens Jørgen 
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Olesen i Anders Houmøller Olesen, którzy następnie uczestniczyli w pracach innych grup 
dymarzy. Prezentacje hutnictwa mazowieckiego prowadziła ekipa z Muzeum im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie – Krystyna Koza, Bogdan Zając, Ireneusz Guziak i Robert Wereda. Kolejny, 
wysoki na ponad 2,5 m piec dymarski o średnicy u podstawy wynoszącej ponad 70 cm, odtworzyli 
w oparciu o znaleziska z Tarchalic na Dolnym Śląsku – dr Paweł Madera, Dariusz Kik i Artur 
Kosmalski. Dosyć istotne wydaje się stwierdzenie, że praca każdej z ekip dymarskich zakończona 
została wydobyciem z poszczególnych pieców łupek żelaznych i ich wstępnym obkuwaniem  
– scalaniem. 
 Przy wejściu na Piecowisko wytwarzanie szklanych paciorków prezentowały Katarzyna 
Ampt, Edyta Rubka-Kostyra i Karolina Zalewska. Stacjonujący w chacie odtworzonej na 
podstawie obiektu odkrytego we Wrocieryżu - Michał Sekuła i Marcin Osojca odsłaniali arkana 

http://www.ujk.edu.pl/ihis/index.php/dr-szymon-orzechowski
http://korzenie.gimnazjum.com.pl/ssdp.html
https://www.facebook.com/adrian.wrona.5811?fref=ts
http://korzenie.gimnazjum.com.pl/ssdp.html
https://www.facebook.com/przemyslaw.wrona?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001949315910&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001949315910&fref=ts
https://www.facebook.com/maciej.tomaszczyk?fref=ts
https://www.facebook.com/jensjrgenolesen?fref=ts
https://www.facebook.com/jensjrgenolesen?fref=ts
https://www.facebook.com/jensjrgenolesen?fref=ts
https://www.facebook.com/ham.fra.thy?fref=ts
http://www.mshm.pl/
http://www.mshm.pl/
https://www.facebook.com/harundo.boz?fref=ts
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarchalice
http://pl.linkedin.com/pub/pawe%C5%82-madera/7b/394/4a2
https://www.facebook.com/dariusz.kik?fref=ts
http://www.lgdodra.pl/stowarzyszenie/czlonkowie
http://www.lgdodra.pl/stowarzyszenie/czlonkowie
https://www.facebook.com/kasia.ampt?fref=ts
https://www.facebook.com/kasia.ampt?fref=ts
https://www.facebook.com/edyta.rubkakostyra?fref=ts
https://www.facebook.com/karolina.zalewska.3914?fref=ts
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrociery%C5%BC
http://www.fenrir.com.pl/
https://www.facebook.com/marcin.osojca?fref=ts


sztuki złotniczej i szewstwa antycznego. Obok ich stanowiska prezentację tłuszczowej wyprawy 
skóry prowadził zespół pod przewodnictwem Mieczysława Machowicza w składzie – Piotr 
Tomczak, Piotr Korycki oraz Weronika i Aurelia Machowicz. Obok chaty - rekonstrukcji 
obiektu ze Skał, gmina Nowa Słupia wytwarzanie żywności i codzienną pracę w barbarzyńskim 
gospodarstwie domowym przybliżali – Daniel Czernek i Kinga Ryba przy wsparciu Patrycji 
Pobochy i Marty Rodzyńskiej. Przy zniszczonej chacie ze Stobnicy-Trzymorgi sztukę brązowniczą 
oraz inne elementy życia codziennego w okresie rzymskim prezentowali Michał Majcher i Alina 
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Szyrle oraz Grzegorz Kończyk, a w ich 
sąsiedztwie można było poznać różne metody 
krzesania ognia dzięki pokazom Artura 
Bokły i Kamila Bilskiego, którym 
towarzyszyła Mirosława Przybylska. Chatę 
kowala i kuźnię zasiedlili na trzy dymarkowe 
dni – Maciej Aust i Marta Kasprzak,  
z którymi sąsiadowały wspomniane wcześniej 
stanowiska śląskich i mazowieckich hutników. 
Ziemiankę znajdującą się obok stanowiska 
śląskich dymarzy zajmował natomiast Łukasz 
Kieferling, który w ramach tzw. Projektu 
Carrodunum i działalności w stowarzyszeniu 
Celtica zajmuje się celtyckim mennictwem 
oraz antyczną geografią. Jego bogaty warsztat 
obejmował także prezentację uzbrojenia oraz 
ozdób kultury lateńskiej. 
 O zaopatrzenie w napoje i wyżywienie 
uczestników dbał zespół stacjonujący na tzw. 
Zielonej Górce – za budynkiem administracyjnym 
– Długim Domem – Marek i Mariola 
Banasiewiczowie, którzy wraz z córkami 
– Adą Banasiewicz i Agnieszką Adwent 
wspierali też bardzo mocno organizację poszczególnych elementów prezentacji a wcześniej pracowali  
przy przygotowaniu obiektu do imprezy. Kolorytu naszym pokazom dodał 
niewątpliwie Borys – synek Agnieszki podróżujący po Piecowisku w drewnianym wózku  
w towarzystwie mamy lub babci. Tutaj można też było zapoznać się z wytwarzaniem wyrobów  
z filcu w czasie pokazów przygotowanych przez Darię Wyszyńską z dziećmi – Mają i Gwidonem 
przy wsparciu Sandry Pankowskiej. Bardzo istotną pomoc dla działalności Zielonej Górki wnieśli 
Jarosław i Irmina Maliszewscy, którzy w ramach kontynuowanej już od kilku lat współpracy 
ŚSDP z Towarzystwem Agroturystyki ŁYSOGÓRY przygotowali także występ dzieci i młodzieży  
z terenu gminy Nowa Słupia  pn. Wieczór Pielgrzyma zrealizowany w piątek o godz. 21.00  
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na scenie Amfiteatru. Obok Długiego Domu działało też stanowisko Anny Kot, Pawła Bekanowskiego 
i Liudy Semeniuk prezentujące tekstylia, wyroby z poroża i kości oraz półprodukty rogów  
do picia. Na skraju opisywanego powyżej terenu  odbywały się w sobotę i niedzielę inscenizacje wieców  
i sądów plemiennych prowadzone „z przymrużeniem oka” przez Drużynę Wojów Wiślańskich 
KRAK.  Wspomniana drużyna –składająca się w przypadku Dymarek z wojowników -  
nie wiślańskich - a germańskich i celtyckich w składzie Marcin Przybyła, Sławomir Chwałek, 
Jakub Maciąg i Łukasz Majchrzak -stacjonowała w pierwszym domostwie osady nad oczkiem 
wodnym – rekonstrukcji sauny z Modlniczki. 
 Tzw. chatę rybaka zajmowali w roku bieżącym wojownicy reprezentujący grupę Księstwo 
Draconii – Igor Machulski, Marcin Orliński, Wojciech Łagosz i Robert Kostrzewa. Kolejna 
chata tego kompleksu powiązana z wytwórczością tekstylną już tradycyjnie zajmowana była przez 
dr Annę Grossman z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i dr Katarzynę Fludzińską 
ze stowarzyszenia Celtica. Warsztaty tkackie przed chatą działały przy wsparciu Emilii Bardan. 
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Pomiędzy wspomnianymi budynkami 
znajdowało się stanowisko dr 
Wojciecha Piotrowskiego również 
z Muzeum w Biskupinie, który 
wraz z Szymonem Rosołowskim 
prezentował metodę dwunaczyniową 
uzyskiwania dziegciu. W sąsiadującym 
z wymienionymi powyżej budynkami 
Świętym Gaju Darian Wawer 
przybliżał zwiedzającym religię 
starożytnych Celtów. Rekonstrukcja 
długiego domu z Wólki Łasieckiej 
także została zasiedlona przez 
członków stowarzyszenia Celtica 
pod przewodnictwem Pawła 
Gławińskiego zajmującego się 
pokazami gier i zabaw antycznych. Jego 
małżonka Małgorzata Gławińska 
przygotowała tu kolejne stanowisko 
folusznicze. Życie codzienne –  
w tym solowarstwo, przygotowywanie 
i konserwację żywności prezentowali – 
Adrianna Kuś, Michał Fludziński, 
Katarzyna Bogusz i Katarzyna 
Gawkowska. Obok omawianego 
domostwa Marcin Diakowski  
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z żoną – dr Bernadettą Kufel-Diakowski przygotowali dla zwiedzających stanowiska wytwarzania 
przedmiotów z poroża i kości oraz warsztat plecionkarski. Prezentacją uzbrojenia celtyckiego 
zajmowali się – Tomasz Pojawa, Adam Maziarka, Piotr Bieńkowski, Rafał Garbacik  
i Olgierd Stolarski.  
 Obok chaty Celtów stacjonowali również nasi goście z Rumunii z grupy Omnis Barbaria- 
Marius  Ardeleanu, Sorana Ardeleanu i Vlad Săsăran, którzy w czasie Dymarek wykonywali 
ceramikę na podstawie rzymsko-dackich znalezisk z rejonu Porolissum. Obok nich wytwarzanie 
łuków i strzał w okresie rzymskim omawiał Daniel Marciniak prezentując też wytwory swego 
warsztatu. Za długim domem działała pracownia garncarska ożywiona przez Magdalenę Kopiczko 
z mężem Andrzejem,  synkami – Radkiem i Stasiem ale także przez Dariusza i Patryka 
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Greniów w towarzystwie Patrycji Słaboń i Elizy Wójcik. W jednym z zachowanych pieców 
garncarskich dokonali oni próby wypału redukcyjnego naczyń. Sąsiadującą z garncarzami polankę 
zajęli inni zagraniczni goście – przybyli głównie z Turyngii - Reinhard Schmidt, Michael i Oliver 
Kornitz, Rolf i Elke Bierbaum oraz  Udo, Regine i Veronika Kügler, reprezentujący grupę 
Kwerer zajmującą się m.in. rekonstrukcją życia codziennego Germanów Nadłabskich. Obok nich 
rozbili obóz Hariowie pod wodzą Wojciecha Wasiaka, komentatora inscenizacji starć zbrojnych 
odbywających się w czasie Dymarek na przedpolu tzw. Wału Hadriana i autora ramowych scenariuszy 
tych pokazów. Jego podkomendni z grupy Harjis – Dagome w składzie Juliusz Pruszyński,  
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dr Jakub Sawicki, Natalia Dobrowolska, Anna Chmielowska, Rafał Bełdyga, Mateusz 
Kosiński, Bartosz Kowalski, Adam Górecki i Damian Kołtuniak przygotowali dla publiczności 
szereg pokazów związanych m.in. z taktyką walki z użyciem broni drzewcowej. Wspierali także działania 
toru łuczniczego dla zwiedzających, którym opiekowały się – Miriam Zawadzka i Monika Fik  
z synem Jolanem. Pomocą w pokazach życia codziennego ostatnio wymienionych grup służył 
także Bartosz Głuszczak oraz reprezentacja konińskiej grupy rekonstrukcyjnej Sol Invictus  
w składzie - Marek Bartnik, Dawid Trzuskolas i Paula Tomasik.
 Równie okazale prezentowany był dorobek cywilizacji rzymskiej. Po prawej stronie drogi 
rzymskiej za drewnianym mostkiem rozdzielającym teren Centrum Kulturowo-Archeologicznego 
można było poznać, zarówno warunki bytowania w rzymskim obozie wojskowym, jak i odsłony 
życia codziennego oraz rzemiosło o nie-militarnym, cywilnym charakterze. Obóz wojskowy  
z górującą nad nim wieżą obserwacyjną – burgą, otoczony z dwu stron rekonstrukcją umocnień Wału 
Hadriana zajmowały dwie grupy – Legio XXI Rapax i Legio XIIII Gemina Martia Victrix. 
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 Najliczniej reprezentowany był pierwszy z ww. legionów, którego pokazom przewodniczyli 
tzw. Principales - Cezary Wyszyński, Desiree van Thiel, Łukasz Czerwiński oraz Roland 
Crocoll. W skład poszczególnych contuberniów – zespołów (Lvpi, Nasonis, Rogati, Cacti i Tvbvli) 
legionu XXI w czasie XLVIII Dymarek weszli - Marcin Wcisło, Wojciech Brzozowski, Mateusz 
Duda, Krzysztof  Laitl, Marcin Duda, Wojciech Grzelka, Tomasz Kuśmierczyk, Eliza 
Nadolna, Piotr Suchodolski, Grzegorz Krywalski, Katarzyna Krywalska, Lena Krywalska, 
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https://www.facebook.com/mateusz.duda.794628?fref=ts
https://www.facebook.com/krzysztof.laitl?fref=ts
https://www.facebook.com/marcin.duda.3388?fref=ts
https://www.facebook.com/wojtek.grzelka?fref=ts
https://www.facebook.com/tomek.kusmierczyk.9?fref=ts
https://www.facebook.com/eliza.nadolna.7?fref=ts
https://www.facebook.com/eliza.nadolna.7?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004390758198&fref=ts
https://www.facebook.com/grzenvondzidzia?fref=ts
https://www.facebook.com/katarzyna.krywalska?fref=ts


Maciej Górski, Joanna Górska, Mieszko Górski, Magdalena Górska, Tomasz Wyżlic, Marcin 
Dondalski, Michał Wiśniewski, Michał Żuchowski, Artur Żuchowski, Paweł Kaczmarczyk, 
Mateusz Goszczyński, Michał Musiał, Piotr Zieliński, Łukasz Kunach, Krzysztof  Trębski, 
Małgorzata Trębska, Robert Łakuta, Sylweter Kuchnio, Grzegorz Olesiuk, Aleksander 
Mindżija, Rafał Kaca, Piotr Wróblewski, Maciej Kreyer-Nowak i Maciej Potrzebowski.
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 Burga i pas terenu prowadzący do wejścia na obwałowania zajmowane były przez 
stowarzyszenia Pro Antica współtworzące od roku 2001 tło historyczne Dymarek Świętokrzyskich, 
którym jest okres rzymski. Grupę odtwarzającą barwę i broń legionu XIIII GMV reprezentowali – 
Mariusz Nowak, Aleksandra Kozioł, Maciej Wójcik, Jacek Szymczyk, Michał Krzyżanowski, 
Artur Martyka, Kamil Głuszek, Anna Warda, Jarosław Snichowski, Katarzyna Sołtys, Paweł 
Leszko, Grzegorz Litwin, Weronika Kruk, Katarzyna Godlewska i Ignac Soter. Przewodniczyli 
im w ramach różnych prezentacji – Michał Stępień, Grzegorz Parka i Jan Szymczyk. Gościnnie 
w pokazach grupy uczestniczył reprezentant Legio V Macedonica z St. Petersburga - Кирилл 
Анискин. 
 Część widowni Amfiteatru zajął vicus czyli „rzymska osada cywilna”. Już zaraz po wejściu 
na ten teren można było posmakować specjałów antycznej kuchni przygotowywanych nie tylko 
w oparciu o przepisy Apicjusza. Stanowisko to prowadzą niestrudzenie– dr Małgorzata Kot, 
Aleksandra Szczerba, Anna Knapek i Paulina Auch. Wspierali je tym razem także – Patrycja 
Danyło i Jakub Adamski. Zaglądając do wnętrza tego odtworzonego na świeżym powietrzu 
fragmentu rzymskiego domu można było ujrzeć najmłodszego uczestnika tegorocznych Dymarek 
– dwumiesięcznego Jasia.

https://www.facebook.com/marcin.dondalski.71?fref=ts
https://www.facebook.com/marcin.dondalski.71?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001665546906&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886230362&fref=ts
https://www.facebook.com/artur.zuchowski.50?fref=ts
https://www.facebook.com/mateusz.goszczynski?fref=ts
https://www.facebook.com/piotr.zielinski.7161?fref=ts
https://www.facebook.com/krzysztof.trebski?fref=ts
https://www.facebook.com/naima.roksolanka?fref=ts
https://www.facebook.com/robert.lakuta?fref=ts
https://www.facebook.com/grzegorz.olesiuk?fref=ts
https://www.facebook.com/maciej.nowakkreyer?fref=ts
https://www.facebook.com/maciek.potrzebowski?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/ProAntica?fref=ts
https://www.facebook.com/mariusz.nowak.73744?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001129926726&fref=ts
https://www.facebook.com/kpaxianin?fref=ts
https://www.facebook.com/artur.martyka.1?fref=ts
https://www.facebook.com/mc.kalley?fref=ts
https://www.facebook.com/anna.warda.12?fref=ts
https://www.facebook.com/yaroslav.snikhovski?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000801879155&fref=ts
https://www.facebook.com/grzegorz.litwin.9?fref=ts
https://www.facebook.com/wkruk1?fref=ts
https://www.facebook.com/ignac.soter?fref=ts
https://www.facebook.com/vorenvs?fref=ts
https://www.facebook.com/grzegorz.parka.3?fref=ts
https://www.facebook.com/milesbatavusbrutus.secundus?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/159202204107678/?fref=ts
https://www.facebook.com/ganmenate?fref=ts
https://www.facebook.com/ganmenate?fref=ts
https://www.facebook.com/omimea?fref=ts
https://www.facebook.com/ola.szczerba.581?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/ania.knapek.3?fref=ts
https://www.facebook.com/pskorupska1?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000729432859&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000729432859&fref=ts
https://www.facebook.com/jakubwarszauer?fref=ts
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 Zaraz za wspomnianą powyżej kuchnią znajdowało się stanowisko magii antycznej 
prowadzone przez Małgorzatę Rakalską – Hersilię Sabinę z Fundacji Terra Operta. Obok 
niej rezydował kolejny reprezentant fundacji – Artur Wieliczko alias Dracus Valerius – wcielający 
się, przynajmniej raz dziennie, w handlarza niewolników ale także komentujący inne prezentacje – 
takie jak walki gladiatorów szkoły Ludus Magnus czy też pokazy związane z armią rzymską. 
Stowarzyszenie Hellas et Roma, po części współpracujące jako Contubernium Cacti przy 
gremialnych prezentacjach legionu XXI, zajęło teren widowni w rejonie wieży obserwacyjnej. 
Tegorocznym pokazom mozaik, ceramiki i kosmetyki rzymskiej przewodniczyła Katarzyna 
Brzyska przy współpracy Joanny Majdanik, Moniki Kowalskiej i Aliny Parusińskiej. Koleżanki 
wspierali Łukasz i Wojciech Kasprzyk, Marcin Szymański, Krzysztof i Waldemar Jońcyś, 
Rafał Dobek  oraz Szymon Wrzos, którzy oprócz obozu szkoły gladiatorów Ludus Magnus 
stworzyli w tej części Centrum kolejne stanowiska strzelania z łuku dla publiczności. W sobotę 16 
sierpnia, w ich sąsiedztwie jednodniowy obóz rozbili reprezentujący agencję Armentum Celtowie 
z Czech - Tomáš Mangel i Petr Ondroušek.

 Podążając od stanowiska Hellas et Roma w stronę sceny Amfiteatru można było  
w sektorze promocyjnym skosztować słowackiego wina zachwalanego przez producenta – Jana Svetika  
czy zapoznać się z ofertą Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach prezentowaną  
w piątek 15 sierpnia przez Justynę Sadzę – pracownika tej placówki. W sobotę na miejscu stanowiska 
promocyjnego muzeum pojawili się dwaj wybitni rzemieślnicy i muzycy ze Słowacji – Pavol Bielčík 

https://www.facebook.com/malgorzata.rakalska?fref=ts
http://www.terraoperta.org.pl/
http://www.terraoperta.org.pl/ll.html
https://www.facebook.com/hellasetroma?fref=ts
https://www.facebook.com/hellasetroma?fref=ts
https://www.facebook.com/kat.brzyska?fref=ts
https://www.facebook.com/kat.brzyska?fref=ts
https://www.facebook.com/joanna.majdanik?fref=ts
https://www.facebook.com/monika.kowalska.3939?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004008738806&fref=ts
https://www.facebook.com/marcin.szymanski.754365?fref=ts
http://armentum.cz/
https://www.facebook.com/tomas.mangel?fref=ts
https://www.facebook.com/petr.ondrousek
https://www.facebook.com/hellasetroma?fref=ts
http://www.upload.antiquitas.pl/Planik_Dymarki_2014.pdf
http://www.terroirtekov.sk/svetik.html
http://www.ekomuzeum.pl/
http://www.upload.antiquitas.pl/Visegrad_Slovakia.pdf


Strona 9   Podymarkowo...

i Miroslav Moncoľ, którzy oprócz prezentacji oryginalnego folkloru na scenie, przygotowali 
ekspozycję własnoręcznie wykonanych fujar i drumli. Obok nich znajdował się namiot wytwórcy 
unikalnych replik pieczęci i starodruków oraz drzeworytów – Tadeusza Grajpela działającego  
na Dymarkach wraz z synem Maciejem oraz Michałem Łyczkiem.

 Natomiast pomiędzy wejściami na teren widowni Amfiteatru znalazło się w tym roku duże 
stanowisko czeskich gladiatorów. Jeszcze w czwartek 14 sierpnia powstała konstrukcja mostu –  
- Pons, który był głównym elementem scenografii nowego, premierowego pokazu grupy Familia 
Gladiatoria Tavrvs powtórzonego każdego dnia w czasie imprezy. Od piątku do niedzieli włącznie 
Lukáš Kratochvíl, Michal Vraný, Roman Pulpán, Karel Izera, Kamil Hozák i David Zíta 
przy wsparciu m.in. Lenki Hadašovej, Lenki Vocáskovej i Anetki Královcovej we wczesnych 
godzinach popołudniowych prowadzili także pokaz In Colosseo. Tegoroczne występy Familia 
Gladiatoria Tavrvs były zatem wyjątkowo bogate i stanowiły jeden ze składników projektu 
wspieranego przez Fundusz Wyszehradzki, obejmującego także koncerty muzyki etnicznej. 
 Pomocą w przygotowaniu tych ostatnio wymienionych elementów programu służył Sławomir 
Król z Ethnosfery wespół z partnerami ŚSDP z krajów wyszehradzkich. Obok wspomnianych 
wcześniej muzyków i wytwórców archaicznych instrumentów ze Słowacji na scenie zaprezentowały  
się zespoły – Hollóének Hungarica z Węgier i Spiritual Seasons z Ukrainy. Polskim akcentem 
muzycznym był powrót na Dymarki Kwartetu Jorgi w składzie – Waldemar Rychły, Joanna 
Zielecka i Krzysztof  Kubasik. Koncert grupy odbył się w piątek 15 sierpnia. Dodatkową atrakcją 
były pochody muzyczne zespołu węgierskiego i ukraińskiego przez teren Centrum Kulturowo-
Archeologicznego, które można było obserwować wieczorem w piątek i w sobotę.

http://www.upload.antiquitas.pl/Visegrad_Slovakia.pdf
http://www.upload.antiquitas.pl/Visegrad_Slovakia.pdf
http://www.biblioteka.imielin.pl/pl/46813/50256/Tadeusz_Grajpel.html
https://www.facebook.com/pages/Zub%C5%99i-%C5%A1erm%C3%AD%C5%99sk%C3%A9-divadlo/144767612226823?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Zub%C5%99i-%C5%A1erm%C3%AD%C5%99sk%C3%A9-divadlo/144767612226823?fref=ts
https://www.facebook.com/lukas.kratochvil.399?fref=ts
https://www.facebook.com/michal.vrany.9?fref=ts
https://www.facebook.com/roman.pulpan?fref=ts
https://www.facebook.com/karel.izera?fref=ts
https://www.facebook.com/kamil.hozak?fref=ts
https://www.facebook.com/hrebajz.hrebajzovo?fref=ts
https://www.facebook.com/lenka.hadasova.3?fref=ts
https://www.facebook.com/lenka.vocaskova
https://www.facebook.com/anetka.kralovcova?fref=ts
http://www.upload.antiquitas.pl/Visegrad_Czech.pdf
http://www.upload.antiquitas.pl/Visegrad_Czech.pdf
http://visegradfund.org/
http://dymarki.com/pl/strona-glowna/dymarki-swietokrzyskie/program-wyszehradzki-2014,,34.html
http://independent.pl/slawek_krol_ethnosfera
http://independent.pl/slawek_krol_ethnosfera
http://www.upload.antiquitas.pl/Visegrad_Hungary.pdf
http://spiritual-seasons.com/
https://www.facebook.com/KwartetJorgi?fref=ts
https://www.facebook.com/rychlywaldemar?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=1395066463&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=1395066463&fref=ts
https://www.facebook.com/krzysztof.kubasik.7?fref=ts
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 Widownia Amfiteatru była miejscem, gdzie odbywała się większość prezentacji o gremialnym 
charakterze, takich jak targ niewolników, pokaz mody antycznej, pokazy musztry i wyposażenia 
legionistów rzymskich lub inscenizacja-happening rzymskiego procesu cywilnego. Dla części z tych 
pokazów wykorzystywano konstrukcję mostu zbudowanego przez naszych czeskich przyjaciół.
 Nie można pominąć również osób, które nie były związane z konkretnymi stanowiskami, 
prezentacjami lub występami, jednak, jak należy dobitnie stwierdzić, bez ich pracy Dymarki 
Świętokrzyskie w obecnym kształcie nie mogłyby się odbyć. Najmniej zauważalna była z pewnością 
praca Głównego Księgowego ŚSDP – Jadwigi Teresy Glity, która przy wsparciu synowej - Lucyny 
dbała o zakwaterowanie poszczególnych grup, przygotowywała identyfikatory, oświadczenia  
i umowy oraz troszczyła się o aprowizację dla tak licznej rzeszy prezenterów. Możliwe, że umknęła 
także powszechnej uwadze jakże potrzebna praca Justyny Główczyńskiej, która troszczyła się 
o czystość budynku administracyjnego i sanitariatów. Jak zwykle sprawna była też ekipa stale 
współpracujących z nami nagłośnieniowców dowodzonych przez Dariusza Ruchomskiego.

 Widoczny i słyszalny był natomiast – prawie na całym terenie Centrum - Armand 
Zyzman, który niestrudzenie oprowadzał po nim kolejne grupy zwiedzających. Jak się okazało  
w praktyce przewidywany na turę zwiedzania czas 45 minut był niewystarczający, co mogło wynikać,  
albo z nadmiernej gadatliwości Armanda, albo też z wyjątkowej dociekliwości jego słuchaczy.  
Z pewnością zwracała powszechną uwagę Anna Maria Bielecka, która „polowała” z aparatem 
fotograficznym na uczestników festynu i niepowtarzalne sytuacje, starając się zarejestrować  
klimat naszego spotkania. Ponieważ czyniła to często w towarzystwie Babetki – wyjątkowej urody  

http://www.korzenie.gimnazjum.com.pl/ssdp.html
http://aldar.kielce.pl/
https://www.facebook.com/annamaria.bielecka?fref=ts
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i rozmiarów wilczarza irlandzkiego trudno było jej nie zapamiętać. Mamy nadzieję,  
że niezapomniane pozostaną również jej projekty graficzne plakatów, ulotek i zaproszeń na tegoroczne 
Dymarki. Zachęcamy też do oglądania jej fotorelacji z imprezy zamieszczonych w naszej galerii  
oraz na dymarkowym profilu na portalu Facebook.
 Trzeba też zaznaczyć, że wiele spośród wymienionych powyżej osób wspierało tegoroczne 
pokazy na zasadzie wolontariatu, nie żądając nawet zwrotu kosztów dojazdu na imprezę.  
Nie ma też wątpliwości, że wyłącznie dzięki wiedzy, doświadczeniu i chęci stworzenia wyjątkowej 
atmosfery przez wszystkich prezenterów, którzy uczestniczyli w zadaniu koordynowanym przez 
nasze stowarzyszenie,  możemy obecnie śmiało stwierdzić, że goście Centrum Kulturowo-
Archeologicznego w Nowej Słupi mieli szansę w czasie tegorocznych Dymarek wziąć udział  
w największym poświęconym starożytności wydarzeniu kulturalno-poznawczym  
w Polsce.

 Pragniemy przy okazji podziękować za życzliwość i pomoc w sprawach organizacyjnych 
pracownicom Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi – Małgorzacie Reczko i Izabeli 
Pańtak oraz pracownikom ochrony z firmy Cerber, którzy dbali o bezpieczeństwo nasze  
i zwiedzających. 
 Trzeba także zaznaczyć, że poza wspomnianym wcześniej Funduszem Wyszehradzkim, 
prezentacje wspierali finansowo -  Politechnika Świętokrzyska i ArcelorMittal.

http://dymarki.com/pl/strona-glowna/galeria.html
https://www.facebook.com/Dymarki?fref=ts
https://www.facebook.com/gokrudki?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/goska.reczko?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006759769133&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006759769133&fref=ts
http://miejsce.kielce.gazeta.pl/miejsca_kielce/161119369/Agencja+Ochrony+Os%C3%B3b+i+Mienia+Cerber+%C5%BBurek+Wojciech/miasto-Opat%C3%B3w/p/
http://visegradfund.org/
http://www.tu.kielce.pl/
http://poland.arcelormittal.com/
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 Najgorętsze podziękowania należą się jednak dymarkowej publiczności, która pomimo 
dość kapryśnych w tym roku warunków atmosferycznych – i tak w znaczącej liczbie zechciała 
zanurzyć się z nami w atmosferze spotkania z antykiem.  Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo 
także i w latach następnych sprawdzić, jak przebiega rozwój tego dość unikalnego projektu.  
Nie mieliśmy niestety wpływu na niedogodności wynikające z emisji dźwięków ze sceny pod lasem, 
która mogła utrudniać Państwu kontakt z prezenterami czy nawet przeszkadzać  w odbiorze wydarzeń 
na Amfiteatrze lub innych częściach Centrum. Proszę nam wierzyć, że z naszej pozycji przykre są 
również informacje o trudnościach ze znalezieniem miejsc do parkowania pojazdów lub innych 
niedogodnościach, które Państwa mogły spotkać poza Centrum Kulturowo-Archeologicznym. 
Liczymy, że w latach kolejnych gospodarze będą starali się owe niedogodności złagodzić  
lub zniwelować.

 Mamy świadomość powtarzalności szeregu prezentacji  nazwanych 15 lat temu projektem 
Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery, która wynika częściowo z traktowania przez nas kolejnych 
spotkań z Państwem jako działania o wymiarze edukacyjnym. Zmiany formuły prezentacji są jednak 
w naszym środowisku wciąż dyskutowane, jak najbardziej pożądane i możliwe do przeprowadzenia. 
Naszym pragnieniem jest bowiem, aby wizja tego dawno umarłego świata, którą staramy się przez 
kilka dymarkowych dni stworzyć, była dla zwiedzających jak najbardziej widowiskowa i atrakcyjna ale 
przy tym wierna źródłom. Chcemy, aby każdy z uczestników Dymarek przechodząc przez umowny 
Most do starożytności odnalazł w spuściźnie antyku „siłę żywiącą kultury współczesnej”, o której pisał 

http://dymarki.com/pl/strona-glowna/dymarki-swietokrzyskie/czlowiek-i-zelazo-w-pierwszych-wiekach-naszej-ery,,10.html
http://dymarki.com/pl/strona-glowna/dymarki-swietokrzyskie/co-dalej-z-dymarkami,,27.html
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kiedyś Tadeusz Zieliński. Postulowany progres nie jest jednak możliwy bez przeznaczenia środków 
finansowych adekwatnych do międzynarodowej już rangi naszych prezentacji. Potrzebne są one 
także celem właściwego utrzymania oraz rewitalizacji Centrum, nad którym sprawujemy opiekę 
dotychczas wyłącznie w czasie Dymarek. 

 Jeśli uważacie Państwo, że nasza organizacja jest gwarantem przemian w sposobie realizacji 
Dymarek Świętokrzyskich, których wdrażania chcielibyście być świadkami, możecie wyrazić w tej 
sprawie swe opinie, kierując je zarówno do nas, jak i władz wojewódzkich oraz gminnych. Jeśli 
jesteście zainteresowani postępem w sposobie przeprowadzenia i aranżacji poszczególnych pokazów 
oraz rozwojem naszego projektu a także sprawowaniem przez nas stałej opieki nad terenem,  
gdzie był on ostatnio prezentowany w dniach od 15 do 17 sierpnia, wydaje się, że możecie mieć 
Państwo na to zdecydowanie większy wpływ niż nasze stowarzyszenie. 

 Dziękujemy serdecznie za Państwa udział w tegorocznych Dymarkach 

Świętokrzyskich na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi 

i liczymy na kolejne, jeszcze bardziej obfite w pozytywne wrażenia spotkanie  

za rok.

dr Andrzej Przychodni
Prezes Zarządu ŚSDP
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http://www.korzenie.gimnazjum.com.pl/ssdp.html
http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.nowaslupia.pl/
https://www.facebook.com/andreasgobinius?fref=ts
https://www.facebook.com/andreasgobinius?fref=ts

