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There are no translations available.

Opadł już kurz na masłomęckich polach po bitwach stoczonych pomiędzy Gotami i rzymskimi
legionistami. Licząca ponad 30 osób grupa wojowników pieszych i konnych starła się w trakcie
VII Biesiady Archeologicznej zorganizowanej 31 lipca 2010 roku przez Gminę Hrubieszów,
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum w Hrubieszowie wspólnie z Masłomęckim
Stowarzyszeniem "Wioska Gotów".
Uroczystą paradą gockiej społeczności i rzymskich legionistów o godzinie 14-ej rozpoczęto
biesiadę. Jako pierwszy głos zabrał wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, odczytując
okolicznościowy wiersz i witając zaproszonych gości. Następnie w krótkim wystąpieniu prof.
Andrzej Kokowski zaprezentował swoją najnowszą książkę "Dwanaście miesięcy z
archeologią". Niezwykle ważnym akcentem było uroczyste wręczenie kwiatów znamienitym
gościom: mamie prof. Kokowskiego Pani Krystynie Kokowskiej oraz Babci Mazurowej. List
gratulacyjny dla profesora odczytała dyrektor Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, w
którym wyraziła wdzięczność za pomoc w zorganizowaniu wystawy "Troja – Sen Henryka
Schliemanna". Część powitalną zakończyło wystąpienie Dyrektora Departamentu Strategii i
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Niedaleko pola bitwy przygotowane zostały dwa wrogie sobie obozowiska. Obóz, w którym
władzę sprawował oddział Legio XIIII GMV dodatkowo wyposażony został w ziemne
fortyfikacje, a dostępu do niego chroniła potężna machina zwana "skorpionem". W większym,
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choć zdecydowanie mniej obronnym obozowisku na rozstrzygnięcie bitwy czekali Goci wraz z
sojusznikami z rzeszowskiej grupy Terra Ferrata.
Na biesiadę do Masłomęcza przyjechały w tym roku tłumy zwiedzających, by przekonać się jak
wyglądały wojny pomiędzy barbarzyńskimi germańskimi plemionami Północy i rzymskimi
legionistami. Brawurowe ataki gockich piechurów wspierane przez konnych wojowników
okazały się jednak nieskuteczne. Pomimo chóralnych okrzyków zagrzewających barbarzyńców
do walki, kolejne potyczki pozostawiały na polu bitwy coraz więcej ofiar po stronie gockiej.
Klęska była nieunikniona. Legio XIIII po wielkim zwycięstwie przejął kontrolę nad Kotliną
Hrubieszowską, ale nie na długo…
Rany barbarzyńców szybko się goiły, a chęć odwetu stawała się coraz większa. Pomiędzy
rzymskim i gockim obozowiskiem doszło do kolejnego konfliktu. Zwarte siły germańskie
zaatakowały bramę obozu legionowego zadając znaczne straty. Nie udało się jednak zdobyć
wrogiego obozowiska. Wyparci na otwarte pole po raz kolejny starli się w walce o władzę nad
Kotliną Hrubieszowską odpierając liczne ataki przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Niewolników nie brano. Na polu bitwy pozostawiono wyłącznie martwych legionistów. Dowódca
barbarzyńców poprowadził swój oddział do rzymskiego obozu i tryumfalnie przejąć sztandar
Legio XIIII GMV.
Tym sposobem Goci potwierdzili swoją władzę nad tym regionem uniemożliwiając założenie
nowej rzymskiej prowincji. Po wielkiej bitwie wszyscy uczestnicy walki przygotowali uroczysty
szpaler, po którym do gockiego obozowiska wniesiono dzika upieczonego z okazji pamiętnego
zwycięstwa. Przy gockim palenisku spróbować można było również tradycyjnego gockiego
jadła.
VII Biesiada Archeologiczna to jednak nie tylko bitwy. Przez cały czas setki odwiedzających
Masłomęcz mogły zapoznać się z życiem obozowym Gotów i legionistów sprzed niemal 1800
lat. Przygotowano pokazy i warsztaty z tkactwa, garncarstwa oraz wypału naczyń.
Prezentowano także niezwykle ciekawy proces otrzymywania dziegciu. Dla uczestników
biesiady zorganizowano konkursy archeologiczne oraz prezentację musztry rzymskich
legionistów. Niestety nie udało się przeprowadzić zaplanowanego pokazu polowania z
sokołami.
W międzyczasie odbył się również występ „Krajniaków” – grupy folklorystycznej z dalekiego
Złotowa, po czym na scenę przy świetlicy weszli „Zieloni” zabawiając gości muzyką
współczesną.
Muzyka rozbrzmiewała w Masłomęczu do późna. VII Biesiada Archeologiczna dobiegła końca.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zrobionych przez gości Biesiady oraz przedstawicieli mediów.
Serwis internetowy "hrubieszów.info" fot. Michał Miścior
Portal internetowy "eZamość" fot. Edward Słoniewski
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