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Koci
zosta³y rzucone

Via Biskupin

Bez dróg trudno by³oby rz¹dziæ w tak rozleg³ym imperium jak
rzymskie.
Drogi budowa³o wojsko
i mia³y one trzy zasadnicze
cele: s³u¿y³y przemieszczaniu legionów, usprawnieniu
handlu i ci¹ganiu podatków z dalekich prowincji.
Jeli by³o to mo¿liwe to
Rzymianie budowali drogi
w linii prostej, omijaj¹c naturalne przeszkody. Technika konstrukcji drogi zale¿a³a od lokalnych warunków.
Budowê rozpoczynano od
wytyczenia szerokoci dro- Micha³ Rybak przy k³adzeniu drugiej warstwy (rudus)
gi, poprzez wykonanie ro- budowanej drogi
fot. Jacek Mielcarzewicz
wów (sulci).
tami wype³niane byDrogi by³y bu³y zapraw¹. Ca³a grudowane na tak¹
boæ drogi wynosi³a
szerokoæ, któod 100 do 140 cm.
ra pozwala³a na
Droga zawsze znajdominiêcie siê
wa³a siê na nasypie i
dwóch wozów.
posiada³a wyprofiloUtwardzaj¹ca
wane spadki umo¿liwarstwa (statuwiaj¹ce odp³yw wody
men) mia³a od
z jej nawierzchni.
20 do 30 cm.
Wzd³u¿ drogi co dwaRzymianie to znakomity temat, mo¿emy siê sporo nauczyæ od
Na ni¹ uk³adanacie kroków by³y
nich - choæby w zakresie budowy dróg, które potrafi¹
no drug¹ warstprzetrwaæ tysi¹clecia. Festyn jak zwykle wyzwala twórcz¹
wbudowane schodki,
wê (rudus), któenergiê, cieszy mnie to, ¿e spotyka siê z wielkim zaktóre umo¿liwia³y
r¹ tworzy³ piasinteresowaniem mieszkañców i zwiedzaj¹cych - powiedzia³
mniej zamo¿nym Rzykowiec lub kruGazecie Biskupiñskiej po otwarciu wicemarsza³ek Jan Szopiñski.
mianom swobodne
Na zdjêciu - pierwsze z dwóch ciêæ, otwieraj¹cych festyn. Po
szona
ceg³a.
wsiadanie na konia.
prawej - Maria Kurnatowska.
fot. Remigiusz Konieczka
Warstwa ta, o
Ca³y cykl budowy, taW otoczeniu cesarza Wie- nizacjê dwunastej edycji festy- gruboci 20-30
kiej drogi mo¿na zos³awa i najwiêkszego barba- nu i ze s³owami koci zosta³y cm, by³a ubijarzyñcy biskupiñskiego Festy- rzucone dokona³ ciêcia.
na drewniany- Przy ubijaniu drugiej warstwy (rudus) drogi baczyæ na stanowisku
fot. Jacek Mielcarzewicz szóstym. Tutaj w³aJACEK MIELCARZEWICZ
nu - Aleksandra, zaproszomi ubijakami Jakub Skop
nie przez czas festynych goci z ziem pa³uckiej i
nowych
dni trwaæ bêdzie
potem
zalewano
j¹
zapraw¹
Polan, ciêcia wstêgi dokona³
z wapna i t³uczonej ceg³y w pokaz budowy rzymskiej
wicemarsza³ek sejmiku samoproporcji 1:3. Nastêpnie k³a- drogi. Budow¹ zajêli siê sturz¹dowego Jan Szopiñski.
Bardzo pomocny w dokonadziono warstwê nazywan¹ denci archeologii Micha³
niu tego aktu by³ rzymski
nucleus, sk³adaj¹c¹ siê z ce- Rybak z Uniwersytetu Warmiecz gladius. Do zebranych
mentu wymieszanego z szawskiego i Jakub Skop z
na otwarciu goci i pierwdrobnym piaskiem, kamie- Uniwersytetu Jagielloñskieszych uczestników dwunasteniami, ¿u¿lem. By³a ona bar- go. Na potrzeby festynu
go archeologicznego festynu
dzo szczelna o gruboci 50 droga budowana jest na d³us³owa powitania skierowali
cm i mia³a za zadanie nie goci 6,5 metra i szerokoci
Wies³aw Zaj¹czkowski i
przepuszczania wody. Na to 3,5 metra. Biskupiñscy buAleksander Bursche. Przy tej
by³a sypana warstwa ¿wiru downiczowie zapewniaj¹, ¿e
okazji burmistrz ¯nina Jaro(summum dorsum) o uziar- chêtni mog¹ wzi¹æ czynny
s³aw Jaworski wrêczy³
nieniu do 6 cm. Na sam udzia³ w jej budowie a najcesarzowi Zaj¹czkowskiemu
wierzch drogi k³adziono war- chêtniej widzieliby tych,
okolicznociowy medal upaProfesor Aleksander Bursche przedstawi³ dyrektora Wiestwê (pavimentum) profilo- którzy w przysz³oci zamiemiêtniaj¹cy 250. rocznicê uros³awa Zaj¹czkowskiego jako cesarza Nerona. Dyrektor
dzina Jana niadeckiego. Wi- zapewni³ wszystkich, ¿e Biskupina nie spali, patrz¹c jednak wanych i drobnych p³yt ka- rzaj¹ budowaæ polskie drocemarsza³ek Jan Szopiñski po- na zdjêcie nietrudno stwierdziæ, ¿e - podobnie jak Neron - miennych o gruboci 5 cm i gi.
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powierzchni od 30 do 100
dziêkowa³ organizatorom za wódz Wies³aw lubi piewaæ.
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kolejny trud w³o¿ony w orga-

