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Świętokrzyskie Centrum Archeologii 

Doświadczalnej (ŚCAD) - próba definicji.

W związku z nikłymi szansami na dokonanie rekonstrukcji „Osady hutniczej z okre-

su wpływów rzymskich” na pograniczu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej Słupi, 

która miała być zrealizowana przez inwestora prywatnego, niezbędne jest rozważenie powsta-

nia Centrum Archeologii Doświadczalnej. Wniosek o braku szans na realizację inicjatywy pry-

watnej wyciągnięto głównie z obserwacji tego, na czym koncentruje się działanie potencjalne-

go inwestora i ewidentnej komercjalizacji stoku Łyśca w części należącej do osób prywatnych 

(parkingi samochodowe, koncentracja usług gastronomicznych itp.). Oczywiście obsługa ruchu 

turystycznego jest niezbędna i wymaga wręcz intensyfikacji, ale nie ma raczej sensu podejmo-

wanie przez prywatnych przedsiębiorców działań o wymiarze edukacyjnym, służących ochronie 

zabytków czy posiadających charakter muzealny. Nieuchronna komercjalizacja ewentualnych 

elementów edukacyjnych takiej „prywatnej osady” może tylko zaszkodzić odbiorowi całości przez 

turystów. Dlatego niezbędne wydaje się skierowanie uwagi prywatnych inwestorów, którzy z 

pewnością będą zainteresowani osiąganiem zysków z obsługi ruchu turystycznego, na działania 

uwzględniające spuściznę kulturową związaną z Łysą Górą i Nową Słupią, taką jednak, która 

nie będzie wkraczać w domenę badań naukowych czy archeologii eksperymentalnej. Niewąt-

pliwie w pewnym stopniu zasługą wspomnianych inwestorów jest powstanie koncepcji „osady 

hutniczej”, która przypuszczalnie nie ujrzałaby światła dziennego tak szybko. Proponujemy 

jednak, aby skupili się na realizacji komercyjnej części tego przedsięwzięcia, tj. placu zabaw 

dla dzieci, chaty „Baby Jagi”, jaskini zbójeckiej, ekspozycji paleontologicznej z rekonstrukcjami 
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mamutów i rzecz jasna części hotelowo-gastronomicznej. Takie zagospodarowanie jest niezbęd-

ne nie tylko na potrzeby „Dymarek”, ale przez cały sezon turystyczny. Wracając do koncepcji 

Świętokrzyskiego Centrum Archeologii Doświadczalnej, na początku należy odpowiedzieć sobie 

na pytanie, czy takie przedsięwzięcie jest regionowi potrzebne i czemu miałoby służyć.

Wydaje się, że powinna to być jednostka muzealna, przejmująca dotychczasową dzia-

łalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi (jako kontynuator przy jednoczesnym 

patronacie Muzeum NOT w Warszawie). Dotychczasowa „eksterytorialność” Muzeum Sta-

rożytnego Hutnictwa powoduje trudności w rozwoju formuły tej jednostki, przy ew. inwesty-

cjach czy wręcz w sytuacji bezpośredniego udziału w organizacji „Dymarek Świętokrzyskich”.  

Co prawda mocne zaangażowanie pracowników Muzeum, zwłaszcza dla wzbogacenia formuły 

tegorocznych, XLII „Dymarek” częściowo przeczy powyższemu twierdzeniu, jednak koniecz-

ność zawarcia stosownego porozumienia z Dyrekcją Muzeum Nauki i Techniki w Warszawie 

jest niezbędne, biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju przedsięwzięcia i konieczność realiza-

cji spójnej wizji Centrum. Należy zastanowić się nad jednostkami założycielskimi dla takiego 

muzeum. Możliwe, że powinno nim być Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sa-

morząd Województwa, Powiat Kielce i Gmina Nowa Słupia. Powstaje pytanie czy jest realne 

zaangażowanie wszystkich tych podmiotów, czy też należy brać pod uwagę samorząd gminny, 

jako potencjalnie najbardziej zainteresowany powstaniem takiej jednostki w kontekście orga-

nizacji „Dymarek Świętokrzyskich”. 

Na konieczność zaangażowania innych, wymienionych powyżej podmiotów wskazu-

je fakt, że w naszym regionie nie ma muzeum, które posiadałoby formułę stricte archeolo-

giczną i to nawiązującą do dziedzictwa, zarówno powiązanego z hutnictwem starożytnym,  

jak i uwzględniającego szerszy kontekst kulturowy. Ilość wykonywanych w naszym regionie 

corocznie ratowniczych badań archeologicznych, odkrycia zabytków związanych z okresem 

wpływów rzymskich i coraz szersze zainteresowanie społeczne wynikami prac badawczych po-

wodują, iż jednostka wyłącznie prezentująca wyniki badań archeologicznych i wysokiej klasy 

rekonstrukcje zabytków, w regionie, który można śmiało nazwać „archeologicznym Eldorado” 

jest niezbędna. Należy mieć świadomość, że ekspozycje archeologiczne w Muzeum Narodowym 

w Kielcach, Muzeum Regionalnym w Pińczowie, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowi-

cach, Centrum w Chrobrzu czy na Świętym Krzyżu mają charakter wyłącznie przyczynkarski 

i przekrojowy. 

Nie ma możliwości prezentowania na nich znacznej liczby zabytków o wybitnych wa-

lorach ekspozycyjnych, które znajdują się w magazynach. Wyjątkiem jest może ekspozycja  

w Chrobrzu bazująca jednak na zabytkach ze zbiorów Instytutu Archeologii UW. Cześć za-

bytków archeologicznych, po badaniach przechowywana jest w jednostkach poza regionem  

(np. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). 

Nieco inaczej należy traktować ekspozycję na terenie Oddziału w Krzemionkach Muzeum Hi-

storyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim - przede wszystkim związaną z neoli-

tycznym górnictwem krzemienia pasiastego.
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Odsłonięte i prezentowane w Nowej Słupi in situ relikty pieców dymarskich stanowią 

doskonały pretekst dla rozbudowy obiektu. Podobnie, jak ma to miejsce w Muzeum Archeolo-

gicznym w Biskupinie, ekspozycja powinna obejmować oryginalne zabytki związane z czasem 

funkcjonowania starożytnego hutnictwa oraz rekonstrukcje, które przenosiłyby zwiedzających 

w realia epoki. Część z nich mogłaby być prezentowana wewnątrz budynku muzealnego, część 

zaś byłaby odpowiednikiem hutniczej osady. Należałoby jednak zadbać, aby umowność ekspo-

zycji ograniczyć do „skrótu informacyjnego”, który obejmowałby elementy związane z Impe-

rium Rzymskim, a wszelka infrastruktura techniczna powinna nie być widzialna dla widzów.  

Aby zwrócić uwagę zwiedzających na konkretny odcinek dziejów rekonstrukcje mogą odwoły-

wać się do czasu wojen markomańskich. Można tym samym nawiązać do hipotezy o zwiększe-

niu produkcji żelaza w związku z koniecznością zaopatrywania barbarzyńców biorących udział 

w zbrojnej konfrontacji z Rzymem. Elementy infrastruktury „zaimportowane” z terenów daw-

nych prowincji rzymskich zyskają wówczas dodatkowe uzasadnienie. 

Rekonstrukcja kompleksu osadniczo-produkcyjnego będzie spełnieniem oczekiwań 

zwiedzających Łysogóry, Nową Słupię i Świętokrzyski Park Narodowy umożliwiając im zapo-

znanie się z realiami życia codziennego w okresie działania świętokrzyskiego centrum hutni-

czego. Przedsięwzięcie to powinno spełniać wymogi komercyjne, takie jak zewnętrzna atrak-

cyjność czy możliwość korzystania z jej infrastruktury przez większą część roku. Jednocześnie 

całość będzie posiadać wymiar edukacyjny. Dla osiągnięcia założonych efektów planuje się  

na powierzchni ok. 2 ha stworzenie „skrótu informacyjnego”, który umożliwi pokazanie pełnego 

cyklu produkcyjnego związanego z produkcją dymarską oraz życiem pradziejowych społeczno-

ści zamieszkujących ten region. Proponuje się powstanie na przedpolu osady punktu widokowe-

go, który jednocześnie będzie dominantą przestrzenną - widoczną z dalszej odległości. Punktem 

tym może być rekonstrukcja burgi - wieży obserwacyjno-strażniczej, która jednocześnie symbo-

lizować będzie kontakty terenów barbarzyńskich z imperium rzymskim.

Oczywiście odtworzenie rzymskiej burgi będzie wyłącznie akcentem odnoszącym się 

do czasu - nie do miejsca. Przypomnijmy, że nawet w przypadku rekonstrukcji samej osa-

dy starożytnych hutników nie jest możliwe pełne uzasadnienie jej obecności w tym miejscu,  

gdyż w tej części Łysogór posiadamy dane wyłącznie o działalności produkcyjnej, brak jest 

natomiast śladów zamieszkiwania przez dłuższy czas. Stąd budując założenia dla koncepcji re-

konstrukcji osady możemy śmiało stwierdzić, że będzie to rekonstrukcja wykorzystująca dane 

z terenu daleko szerszego niż nawet zasięg działalności hutniczej w Górach Świętokrzyskich. 

Pod względem merytorycznym odwołanie się do szerszego kontekstu jest jak najbardziej uza-

sadnione, gdyż pozwala zwiedzającemu na zapoznanie się ze stosunkowo kompletnym obrazem 

działalności dawnych mieszkańców Gór Świętokrzyskich, czy nawet ziem polskich i terytoriów 

na dawnym pograniczu rzymskich prowincji. 

Bezsprzecznie spojrzenie „z rzymskiej perspektywy” - zwłaszcza, jeśli zaczniemy zwie-

dzanie od „strefy rzymskiej” będzie pozwalało na odnalezienie się w odpowiednim odcinku 

czasowym, jednocześnie pozwalając widzowi na ogólne zapoznanie się z elementami rzym-
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skiej cywilizacji. Poza burgą może to być fragment obozu marszowego legionistów rzymskich 

otoczony niewysokim wałem i fosą, która dodatkowo oddzielać będzie ów symboliczny Rzym  

od Barbaricum, czyli właściwej osady hutniczej. 

Pewne znaczenie będzie też posiadać stopniowanie przejścia „w inny wymiar”. Niezbęd-

ne jest zatem takie zaaranżowanie otoczenia rekonstrukcji, aby zawierało elementy nawiązu-

jące do tematyki spotkania z przeszłością. Wieża będzie z pewnością punktem zachęcającym 

do zajrzenia głębiej. Z galerii wieży widoczna będzie osada - zasłonięta od strony ulicy i pól.  

Z wysokości galerii będzie można zarówno podziwiać widok na Nową Słupię, jak i na dal-

Holenderska rekonstrukcja burgi w Vechten.
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Budowa vallum obozu marszowego na terenie Archeoparku  
w Starachowicach.

szą część projektowanej rekonstrukcji, która tym samym zachęcać będzie do zwiedzenia -  

-np. poprzez dymiące piece czy inne przejawy podejmowanych tam działań. Rekonstrukcja osa-

dy winna spełniać również wymogi prezentacji rzemiosł i życia codziennego w pełnym zakresie, 

wypracowanym w czasie „Dymarek Świętokrzyskich” i „Żelaznych Korzeni” jako kontynuacja 

projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”. Jeśli byłoby możliwe powstanie 

takiego zaplecza, to nie będzie też przeszkód dla organizacji w sezonie turystycznym szeregu 

pikników czy imprez popularyzujących zagadnienia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego i 

kontaktów ziem polskich z prowincjami rzymskimi. Dotychczas (poza „Dymarkami” i „Żelazny-

mi Korzeniami”) w Polsce brak takich przedsięwzięć, zwłaszcza posiadających właściwą - kom-

pletną infrastrukturę. Dlatego tym bardziej istotne jest stworzenie rekonstrukcji nie budzącej 

zastrzeżeń, zarówno, co do merytorycznych podstaw, jak i jakości wykonania czy zastosowa-

nych materiałów. Przykłady takich „muzeów na świeżym powietrzu” znane są z terenu Europy. 

Obiekty w Nowej Słupi winny nawiązywać do tych wzorców, przy jednoczesnym sumiennym 

przygotowaniu do długotrwałego i intensywnego użytkowania. 
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Tzw. „Długi dom”  i widok na „Osadę z epoki żelaza” w Lejre (Dania)
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Poza strefą rzymską powinny powstać obiekty takie, jak:
Kilka (3-4) piecowisk dymarskich reprezentujących różne systemy organizacji prze-1. 

strzeni produkcyjnej (pod wiatą) z półziemianką - zapleczem mieszkalnym dla hut-

ników i infrastrukturą - mielerzami i prażakami. Aby osiągnąć odpowiedni efekt 

należy stworzyć rozbudowane zaplecze produkcyjne w postaci całego zespołu wę-

glarskiego: 5-6 różnej wielkości mielerzy z pokazaniem przekroju jednego z nich 

oraz budynku (półziemianki) do przechowywania węgla drzewnego. Przy stanowi-

sku węglarskim trzeba przygotować stosy drewna na różnym etapie ich obróbki. 

To samo odnosi się do zagadnienia przygotowania rudy żelaza. Chodzi o pokazanie 

przygotowanych do procesu stosów rudy oraz prażaków w postaci gotowych stosów 

oraz stosów już wypalonych oraz składów rudy. 

Kopalnia rudy żelaza - fragment chodnika (5-10 m długości) i szyb2. 

Jamy produkcyjne i odkrywkowe (odkrywkowa eksploatacja rudy) w postaci kilku 3. 

nieregularnych warpi (od 1,5 ara do 0,5 ara). Najlepszym rozwiązaniem byłoby od-

słonięcie skały macierzystej w górnej części stoku; jeżeli będzie to niemożliwe należy 

zorganizować rudę do rekonstrukcji złoża.

Półziemianka warsztatu kowalskiego oraz infrastruktura związana z postredukcyj-4. 

nymi fazami procesu metalurgicznego

Ziemiankowe zaplecza dla metalurgii kolorowej (2 obiekty w większości zagłębione 5. 

w podłoże) - brązownictwa i złotnictwa.

Rekonstrukcja ziemianki  

z Lejre (Dania)
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Produkcyjną część osady, związaną z hutnictwem i przetwórstwem metali najlepiej moż-

na wkomponować w zbocze w górnej części przeznaczonego na osadę terenu. Warto pomyśleć 

o stworzeniu niewielkiego amfiteatru pod gołym niebem przy piecowisku, gdzie odbywać się 

będą pokazy dymarskie. Poniżej części związanej z metalurgią metali, w odstępach względem 

siebie, można zlokalizować chaty, gdzie czasowo będą następować różne prezentacje: obróbki 

bursztynu, kości i rogu, drewna, uzyskiwania dziegciu, rymarstwa i szewstwa, tkactwa, wyro-

bu szklanych paciorków. Obiekty te w liczbie 6 oraz 2-3 zadaszenia w formie wiat mogą otaczać 

placyk, pośrodku którego znajdować się będzie studnia. 

Studnia z okresu rzymskiego odkryta 

w Polwicy, woj. dolnośląskie.
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Jeden z obiektów winien posiadać wymiary bardziej okazałe niż inne budowle. Jako 

ewentualna „chata wodza” może wówczas korespondować z centralnym placykiem i studnią, 

które w czasie prezentacji mogą pełnić funkcję miejsca zgromadzeń - wieców. W obrębie tej czę-

ści osady trzeba również wyznaczyć przestrzeń na zagrodę (zagrody) dla zwierząt - kóz i owiec. 

Osobnym elementem, dla którego warto zarezerwować nieco więcej miejsca będzie warsztat 

garncarski, gdzie pod wiatą można dokonać rekonstrukcji kopułowego pieca. Pokazy garncar-

stwa mogą być kończone wypałem naczyń w piecu lub w zagłębionym ognisku. Warsztat winien 

również posiadać zaplecze mieszkalne w formie chaty. Wiata garncarska może posiadać więk-

sze wymiary niż wynikałoby to z konieczności osłony pieca, gdyż zwłaszcza ten warsztat może 

być częstym pretekstem dla organizacji warsztatów, zwykle cieszących się dużą popularnością 

wśród młodzieży. Można również pokusić się o prezentację 2-3 różnych rodzajów pieców garn-

carskich, których konstrukcja znana jest z terenu Barbaricum i prowincji rzymskich.

Repliki naczyń glinianych kultury przeworskiej.

Dla prezentacji elementów religii dawnych mieszkańców Gór Świętokrzyskich dosko-

nałe otoczenie będzie stanowić zakrzewione obniżenie terenu, gdzie w wykonanej sadzawce 

można prezentować rytualne topienie ofiarowywanych bóstwom przedmiotów czy też insce-

nizacje innych obrzędów. Należy pogłębić istniejący ciek tworząc niewielki staw i przewidzieć 

drewniany pomost pozwalający dojść do jego środka. Tzw. „Święty Gaj” powinien chyba znaleźć 
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się w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca. Natomiast w zadrzewionej części terenu, niejako 

na zapleczu części produkcyjnej osady, doskonale prezentować się będzie chata zielarki. Tam 

też można zorganizować „żalnik”, gdzie mogą odbywać się ceremonie palenia zwłok i składania 

ofiar zmarłym oraz cmentarzysko złożone z kilkunastu grobów zaznaczonych kamiennymi ste-

lami.

„Oczko wodne” i łódki - dłubanki w Lejre.

Większa liczba obiektów stwarza możliwości ich komercyjnego wykorzystania -  

-np. w przypadku zapotrzebowania ze strony zwiedzających na spędzenie nocy czy wręcz kilku 

dni w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, w jakich mieszkano 2 tys. lat temu. Auten-

tyzm rekonstrukcji umożliwiać będzie również wykorzystanie osady dla celów filmowych.

Osadę można otoczyć płotem plecionkowym z grubszych gałęzi o wysokości ok. 1,5 –  

-2 m. Konstrukcje budynków będą prezentować różne techniki: plecionkowa „czysta”, plecion-

kowa obrzucona gliną, zrębowa i sumikowo-łątkowa. Przy części obiektów warto zastosować 

przedłużenie pokrycia dachowego w formie „przedsionka” o konstrukcji sochowo-ślemieniowej. 

Dla większej trwałości wszystkich konstrukcji sugeruje się wykonanie ich z drewna 

gatunkowego - wysezonowanego. Zwłaszcza uwaga ta dotyczy konstrukcji, takich jak szyb  

i chodnik górniczy czy studnia oraz burga rzymska. Istotne jest wykonanie wszelkich konstruk-

cji drewnianych z drewna nieobrobionego mechanicznie lub, jeśli obróbka ta jest konieczna, 
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to z bardzo precyzyjnie usuniętymi śladami takiej ingerencji. Do impregnacji należy stoso-

wać wyłącznie preparaty antygrzybicze i przeciwogniowe. Impregnację drewna w miejscach 

widocznych najlepiej wykonać smołą drzewną, którą można przygotowywać w czasie budowy.  

W mniejszym stopniu na działanie niekorzystnych warunków będą narażone obiekty ziemian-

kowe czy półziemiankowe, którym jednak trzeba będzie zapewnić odpowiednie odwodnienie. 

Dlatego niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnej technologii (folia półprzepuszczalna i.t.p.) 

celem odwodnienia i łatwiejszego utrzymania obiektów. Podobnie przedstawia się kwestia 

oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynków - niezbędnego celem zapewnienia dozoru. 

Obok oświetlenia wnętrza budowli np. lampką oliwną (w czasie prezentacji) należy wyposażyć 

budynki w oświetlenie elektryczne, uruchamiane przez czujnik ruchu (jak w chatach w Bi-

skupinie). Zróżnicowanie barwy oświetlenia zewnętrznego pozwoli na wyeksponowanie osady  

na stoku Łyśca, tak, że jej infrastruktura będzie przyciągać uwagę również w godzinach noc-

nych.

Obóz marszowy (razem z burgą nie będzie zajmować więcej jak 5-6 arów powierzch-

ni) poza wałem wymagać będzie jedynie ogrodzenia w formie częstokołu z pila muralis -  

-ok. 200-300 szt., wykonywanych z drewna dębowego. Można również w ramach stałej ekspozy-

cji wykonać 1 - 2 namioty legionowe ze skóry koziej. Celem wskazania różnych rodzajów rzym-

skich fortyfikacji drewniano - ziemnych, od strony wschodniej i południowej można dokonać 

rekonstrukcji bramy z galerią i wału nawiązującego do pierwszej fazy funkcjonowania Wału 

Hadriana. Zróżnicowanie obwałowań pozwoli na zróżnicowane użytkowanie - jako punktów 

widokowych czy też realizacji różnych scenariuszy pokazów - w konwencji obozu marszowego  

i stałego. Obwałowania i galeria mogą również służyć, jako miejsca gromadzenia się publiczno-

ści, w przypadku realizacji pokazu lub koncertu wewnątrz obozu. 

Rekonstrukcja rzymskich umocnień drewniano-ziemnych w Chester  

wg Juliana Bauma.
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Obok wymienionych stref i budowli niezbędne jest określenie miejsca, gdzie będzie moż-

na organizować w sposób bezpieczny strzelanie z łuku, rzuty oszczepem (w części barbarzyń-

skiej), czy w przypadku strefy rzymskiej rzutów pilum oraz próbnych strzałów z balisty. 

Wydaje się również niezbędne wybudowanie jednego obiektu położonego poza ciągiem 

zwiedzania (np. na zapleczu „Świętego Gaju”), który służyłby, jako podręczny magazyn sprzętu 

i materiałów - zwłaszcza w czasie pikników czy bardziej masowych pokazów. Należy w nim rów-

nież zorganizować zaplecze sanitarne (łazienka, ubikacje). Wydaje się, że powinien on również 

mieścić zaplecze socjalno noclegowe dla obsługi kompleksu czy organizacyjne w czasie imprez. 

Oczywiście charakterem zewnętrznym nie powinien się on różnić od innych budowli. Wydaje 

się, że budynek o wymiarach 12 m x 6 m powinien spełniać ww. wymogi. 

Chata z przedsionkiem w Archeonie 
(Holandia).

Podobnie, jak część rzymska, strefa barbarzyńska wymaga wzbogacenia o inwentarz 

stanowiący wnętrze poszczególnych obiektów, tak, aby były one wierną rekonstrukcją warun-

ków życia codziennego w okresie rzymskim, nawet wówczas, gdy nie odbywają się prezentacje 

poszczególnych rzemiosł. Dałoby to możliwość wytworzenia wrażenia, że zwiedzający znajdu-

je się w autentycznym warsztacie lub domostwie na chwilę opuszczonym przez użytkownika. 

Można wówczas także pozwalać turystom na używanie przedmiotów pozostawianych w warsz-

tatach czy w domostwach - oczywiście pod kierunkiem i opieką przewodnika, który musiałby 
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wtedy zwracać również uwagę na bezpieczeństwo, zarówno zwiedzających, jak i inwentarza 

im udostępnianego. Powstaje, więc konieczność wykonania przynajmniej podstawowych na-

rzędzi, jakimi posługują się rzemieślnicy w czasie pokazów. Koszt wykonania tego inwentarza 

jest trudny obecnie do określenia, ale kalkulację taką można sporządzić w późniejszym termi-

nie. Sprawdzonym sposobem funkcjonowania obiektów, będących rekonstrukcją archeologiczną 

jest Muzeum w Biskupinie, gdzie uwagę turystów, obok samej rekonstrukcji, przyciąga kilka 

funkcjonujących przez cały sezon warsztatów. Forma masowa, mająca miejsce w Biskupinie 

na Festynie Archeologicznym, posiadałaby odpowiednik w Nowej Słupi w postaci „Dymarek 

Świętokrzyskich”. Ryzyko braku zainteresowania rekonstrukcją wykonaną wg przedstawionej 

Wnętrze jednego z „długich domów” w Lejre.

koncepcji wydaje się obecnie niewielkie. Położenie na szlaku turystycznym, ciągłe zaintereso-

wanie turystów np. samymi przygotowaniami do „Dymarek” skłania do stwierdzenia, że forma 

archeologicznej rekonstrukcji jest w Nowej Słupi niezbędna. Konieczność ciągłej opieki meryto-

rycznej, obsługi technicznej i niezależnego administrowania potwierdza konieczność powołania 

do życia takiego obiektu pod auspicjami jednostki muzealnej. 
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Konstrukcja słupowa wewnątrz 

jednego z budynków w Lejre.

Pionowy warsztat tkacki w jednym z budynków w Lejre.
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Zagłębiona wiata w Lejre i elementy konstrukcji jej dachu.
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Ogólny wykaz obiektów:
Burga rzymska (obiekt o charakterze trwałym - konstrukcja drewniana zrębowa  1. 

na kamiennym fundamencie), ew. częściowo otoczona palisadą

Obiekty mieszkalne o charakterze nietrwałym - 12 (w tym jeden budynek o wymia-2. 

rach większych)

Obóz marszowy - obwałowania3. 

Kopalnia rudy żelaza i warpie górnicze4. 

Jamy produkcyjne i.t.p.5. 

Święty Gaj z miejscem ofiar „bagiennych”6. 

Rekonstrukcja cmentarzyska z miejscem kremacji zwłok7. 

Piecowiska + wiata (wiaty)8. 

Studnia9. 

3 - 4 wiaty o zróżnicowanych wymiarach i konstrukcji w dolnej części osady 10. 

dla prezentacji rzemiosł.11. 

Budynek zaplecza gastronomiczno-sanitarno-socjalnego.12. 

Ogrodzenie plecionkowe „wioski barbarzyńskiej” z bramą13. 

Należy również uwzględnić konieczność realizacji pozostałej części infrastruktury, któ-

ra będzie związana z organizacją „Dymarek Świętokrzyskich” w sposób zharmonizowany z za-

budową ŚCAD. Przykładem może być otoczenie tzw. „Chaty Wisza”, która powstała na potrzeby 

filmu Jerzego Hoffmana „Stara Baśń”. Ponieważ obiekt ten wpisał się doskonale w otoczenie  

Tzw. „Chata Wisza” w Biskupinie.
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i inne budynki obecne na terenie Muzeum w Biskupinie, jest obecnie jednym z punktów od-

wiedzanych przez odwiedzających Biskupin turystów. Wydaje się, że wszelka infrastruktura,  

która powstanie w otoczeniu ŚCAD winna w sposób analogiczny nawiązywać do charakteru 

omawianych powyżej rekonstrukcji. Koszty powstania i funkcjonowania ŚCAD z pewnością 

będą wysokie, zwłaszcza w pierwszej fazie. Wydaje się jednak, że może warto je ponieść. Nie 

może być mowy o konkurowaniu takiego centrum z Biskupinem, który już dawno wpisany zo-

stał w program nauczania. Jednak powstanie ŚCAD z pewnością zwiększy koniunkturę umoż-

liwiającą inwestowanie w bazę turystyczną, gdyż wówczas Nowa Słupia będzie mogła zaofero-

wać gościom kilkudniowy pobyt z szeregiem atrakcji, począwszy od związanych bezpośrednio 

z „Dymarkami”, po usługi towarzyszące. O korzyściach wynikających z zupełnie innej formuły 

samych „Dymarek” pisać tutaj zbyt wiele nie trzeba. Działalność merytoryczna muzeum (opra-

cowywanie materiałów, gromadzenie i poszerzanie zbiorów, prowadzenie badań eksperymen-

talnych i wykopaliskowych) wpisuje się w potrzeby regionalne, korespondując z działalnością 

Oddziału w Krzemionkach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzy-

skim. ŚCAD byłoby z jednej strony „parkiem tematycznym”, z drugiej zaś placówką o nieco 

szerszej formule działania. Dzięki temu będzie pożądanym formalnym partnerem dla instytucji 

pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), samorządów i innych instytucji kultury (np. GOK  

w Nowej Słupi). Może być również beneficjentem programów rządowych czy projektów z udzia-

łem środków unijnych. 

Tekst i opracowanie graficzne © Andrzej  Przychodni przy współpracy Szymona 

Orzechowskiego w 2008 roku na podstawie wstępnego projektu z roku 2002.  
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