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Od Biesiady archeologicznej minęło zaledwie kilka dni, a już trwają przygotowania do
kolejnego wyjątkowego wydarzenia w Wiosce Gotów. Już 12-13 sierpnia ciąg dalszy
pokazów związanych z realizacją projektu "Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach
naszej ery".

Jeśli komuś nie udało się odwiedzić Wioski Gotów przy okazji XIV Biesiady archeologicznej, to
doskonałą okazją by to nadrobić będzie odwiedzenie skansenu w Masłomęczu w dniach 12-13
sierpnia 2017 r.

Natomiast jeśli ktoś brał udział w Biesiadzie, i był z tego pobytu zadowolony, to powinien
przyjechać ponownie do Wioski Gotów. Znów będzie się tam wiele działo.

Tym razem większy nacisk położony zostanie na warsztaty starożytnego hutnictwa - widowis
kowe archeologiczne eksperymenty związane z wytopem żelaza i miedzi. Pojawi się również
wiele nowych zagadnień i grup rekonstrukcyjnych (Celtowie z Czech, Dakowie z Rumunii).

PROGRAM EDYCJI WYJAZDOWEJ DYMAREK ŚWIĘTOKRZYSKICH 2017
- Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod dymarskich:
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Wybudowane zostaną aż 4 piece hutnicze, w tym jeden o ponad dwumetrowej wysokości.
Dwa piece rozbierane będą w sobotę 12.08, kolejne dwa następnego dnia, czyli w niedzielę
13.08.

Prezentacje będą prowadzone z użyciem różnych surowców rudnych.
Będzie można także wziąć udział w eksperymentach przeprowadzonych przy zastosowaniu rud
lokalnych, pozyskanych z Modrynia (gm. Mircze)

Każdy z procesów hutniczych zakończony będzie spektakularną rozbiórką pieca, wydobyciem
łupki żelaznej i jej wstępnym obkuciem - scaleniem.

Dodatkowo:
- Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod kowalskich, w tym pracy kowala z użyciem
żelaza dymarskiego.
- Pokaz uzyskiwania miedzi z rudy malachitowej.
- Prezentacje odlewnictwa metali kolorowych.
- Biżuteria antyczna.
- Prezentacje wytwarzania paciorków szklanych.
- Prezentacje piśmiennictwa antycznego.
- Pokazy wybijania kopii monet.
- Pokazy wytwarzania łuków i strzał metodami znanymi w starożytności.
- Prezentacje tkactwa, farbiarstwa i filcownictwa.
- Pokazy zróżnicowania strojów i uzbrojenia ludów zamieszkujących Europę Środkową w
starożytności.
- Prezentacje elementów życia codziennego - m.in. wytwarzania żywności, piwowarstwa i
ziołolecznictwa.
- Symulacje starć zbrojnych pomiędzy przedstawicielami plemion barbarzyńskich i
żołnierzami rzymskimi.
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Program szczegółowy:

Sobota 12 sierpnia

10.00 – otwarcie Wioski Gotów dla zwiedzających

10.00 – 13.00 Zwiedzanie indywidualne całego terenu Wioski. Spotkania z wykonawcami na
stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy
przy stanowiskach.

10.00 - 13.00 - Rozpoczęcie pracy pieca dymarskiego świetokrzyskiego typu Kunów oraz
budowa pieca dymarskiego typu skandynawskiego.

10.00 - 18.00 - Budowa pieca typu mazowieckiego i budowa oraz wygrzewanie dużego pieca
przewidzianego do pracy na dmuch naturalny (typ kotlinka świętokrzyska lub śląski - znany z
okolic Tarchalic, gmina Wołów)

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach i w poszczególnych strefach Wioski Gotów
przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym.

10.00 – 13.00 – Zwiedzanie Wioski Gotów z przewodnikiem co godzinę. Zbiórka przy wejściu
na teren Wioski Gotów od strony Świetlicy Wiejskiej w Masłomęczu.

13.00 – 13.30 – Powitanie przybyłych na Edycję wyjazdową Dymarek Świętokrzyskich.
Komentarz dotyczący hutnictwa żelaza w Europie w starożytności.

13.30 - 14.00 – Pokaz mody antycznej – Rzym i Barbaricum w tym prezentacja stroju i
uzbrojenia
plemion dackich .
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14.30 – 15.00 – Targ niewolników

15.00 – 15.30 – Prezentacja uzbrojenia i formacji wojskowych poźnorzymskich – Vicus Ultimus

15.30 - 16.00 – Pokaz wytwarzania miedzi z rudy malachitowej

16.00 - 16.30 - wypełnienie jamy do wypału naczyń i rozpoczęcie procesu wypału.

ok. 16.00 - rozpoczęcie pracy pieca działającego na dmuch naturalny - wygrzewanie.

16.30 – 17.30 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieca dymarskiego świętokrzyskiego.
Rozbicie pieca świętokrzyskiego oraz obkuwanie – kompaktowanie łupki żelaznej wydobytej z
pieca.

17.30 – 18.00 – Otworzenie pieca skandynawskiego. Wydobycie łupki żelaznej i jej
kompaktowanie.

18.00 – Bursztynowy Fireshow i zaproszenie publiczności na drugi dzień Edycji wyjazdowej
Dymarek Świętokrzyskich.

Niedziela 13 sierpnia
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10.00 – otwarcie Wioski Gotów dla zwiedzających

10.00 – 13.00 Zwiedzanie indywidualne całego terenu Wioski. Spotkania z wykonawcami na
stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy
przy stanowiskach.

10.00 - 13.00 - Rozpoczęcie pracy pieca dymarskiego mazowieckiego oraz kończenie pracy
dużego pieca na dmuch naturalny typu kotlinka świętokrzyska/ Tarchalice.

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach i w poszczególnych strefach Wioski Gotów
przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym i koncertów.

10.00 – 13.00 – Zwiedzanie Wioski Gotów z przewodnikiem co godzinę. Zbiórka przy wejściu na
teren Wioski Gotów od strony Świetlicy Wiejskiej w Masłomęczu.

13.00 – 13.15 – Powitanie przybyłych na Edycję wyjazdową Dymarek Świętokrzyskich.
Komentarz dotyczący hutnictwa żelaza w Europie w starożytności.

13.15 - 14.00 - Koncert zespołu Hollóének Hungarica (Węgry)

14.00 - 14.30 - Pokaz mody antycznej – Rzym i Barbaricum w tym prezentacja stroju i
uzbrojenia
plemion dackich . Prezentacja uzbrojenia i formacji wojskowych
poźnorzymskich –
Vicus Ultimus

14.30 – 15.00 – Symulacja starcia zbrojnego z udziałem wojowników barbarzyńskich i żołnierzy
rzymskich.
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15.00 – 15.30 – Targ niewolników

15.30 - 16.00 – Pokaz wytwarzania miedzi z rudy malachitowej

16.00 - 16.30 - Wyciągnięcie wsadu ceramicznego z jamy do wypału naczyń po zakończeniu
wypału.

16.30 – 17.00 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieca dymarskiego świętokrzyskiego.
Rozbicie dużego pieca świętokrzyskiego/ tarchalickiego a następnie pieca mazowieckiego oraz
obkuwanie – kompaktowanie łupek żelaznych wydobytych z pieca.

17.15 – 18.00 – Koncert zespołu Hollóének Hungarica (Węgry)

18.00 – Prezentacja uczestników i zakończenie Edycji wyjazdowej Dymarek
Świętokrzyskich
.

WSTĘP WOLNY!
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