Na szkock¹
i irlandzk¹ nutê
Zespó³ Comhlan ju¿ po raz jedenasty goci
w Biskupinie, w tym roku - z nowym repertuarem.
Codziennie o 10.30 i o
15.15 wystêpuje zespó³ Comhlan, który w swoim repertuarze ma tañce szkockie i
irlandzkie. Na pokazie
tañca szkockiego zobaczyæ
mo¿na taniec dworski, dostojny i tzw. taniec highland.
Pierwszy charakteryzuje siê

kontredansowym nastêpstwem par i kilkakrotnym powtarzaniem krótkich uk³adów
choreograficznych,
które
opieraj¹ siê na kilkunastu figurach oraz niewielkiej liczbie kroków. Podczas tego
tañca panów obowi¹zuje tradycyjny strój, na który sk³a-

je: ceili - tañce zabawowe,
które wykonywane s¹ w
miêkkich butach (baletkach) i set dances - tañce
tradycyjne, tañczone w butach twardych. W miêkkich butach bardzo ³adnie
pracuj¹ nogi - wyjania ró¿nicê Gosia Majewska, cz³on-

Taniec four girls przygotowany zosta³ specjalnie dla zespou Comhlan

iskierki

J Pokazy czerpania i marmoryzacji papieru odbywaj¹
siê codziennie o 11.30, 13.00
i 14.30 na stanowisku nr 23
(papier czerpany). O 13.00
odbywa siê tam równie¿
konkurs z nagrodami. (dk)
J Podczas przemarszu rzymskich legionistów z pola
bitwy do obozu ch³opiec z
wycieczki szkolnej patrz¹c
na tarcze legionistów pyta
kolegê: - Ej, gdzie oni nios¹
te tarki?
(sm)
J Pokaz walk Rzymian z
barbarzyñcami. Jedna z pañ,
obserwuj¹cych bitwê na
temat wodza Rzymian:
"- Czy ten kole z miot³¹ na
g³owie wygl¹da powa¿nie?"
(am)

da siê miêdzy innymi kilt,
sporran (mêska torebka zawieszana z przodu kiltu na
pasku) i eshes (tasiemki przy
skarpetach). Natomiast drugi taniec - highland - jest
zdecydowanie bardziej tañcem popisowym. Tworzyli go
wêdrowni nauczyciele, którzy niejednokrotnie sami
wymylali kroki, st¹d te¿
tak wielka ró¿norodnoæ lokalnych kroków.
Równie¿ tañce irlandzkie dziel¹ siê na dwa rodza-

fot. Magda Kruszka

kini zespo³y "Comhlan".
- Podczas takiego tañca fruwa
siê wrêcz w powietrzu,
a podczas tañców tradycyjnych jest po prostu wiêkszy
³omot. Ale obydwa tañce s¹
bardzo widowiskowe. Cz³onkowie Comhlan nie tylko
prezentuj¹ swoje umiejêtnoci taneczne, ale i chêtnie
opowiadaj¹ o tradycyjnych
strojach i o specyfice tañca
szkockiego oraz irlandzkiego.
MAGDALENA KRUSZKA

Za darmo na festynie mo¿na
J wzi¹æ udzia³ we wszystkich konkursach na stanowiskach oraz na
estradzie (70) J uczestniczyæ w grach i zabawach rzymskich oraz
germañskich (45) J odwiedziæ domy rzymskie J degustowaæ potrawy rzymskie i germañskie (42 i 46) J przymierzaæ stroje rzymskie i
germañskie (4) J uczestniczyæ w targu niewolników (71)J lepiæ paciorki z modeliny i sklejaæ ceramikê w chacie edukacyjnej (57)J k¹paæ siê
w balii (30) J tkaæ na bardku i wyszywaæ (63) J czerpaæ papier (29)
J pobieraæ naukê w warsztacie br¹zownika (16).
(mkr)

Broñ
Rzymianina
Rezyduj¹cy w ³¹cznej liczbie oko³o 20 osób na
kraalu legionici rzymscy reprezenmtuj¹ 3 legiony: Legio XXI Rapax, Legio II Augusto z
Anglii i Legio XIIII z Lublina. Na co dzieñ
prezentuj¹ uzbrojenie, taktykê militarn¹ i sposoby walki armii rzymskiej, zajmuj¹c siê tak¿e
odtwarzaniem ¿ycia obozowego i codziennego
staro¿ytnych Rzymian.
Wiele przedmiotów z
obozu, w tym balistê zbudowali sami, uzbrojenie za
raczej zakupuj¹ od polskich
jak i zagranicznych p³atnerzy. Koszt pe³nego ekwipunku legionisty jest zale¿ny od
okresu, jaki chce siê odtwarzaæ, jednak rednio zamyka
siê w granicach 4.000 z³. A
co sk³ada siê na wyposa¿enie ¿o³nierza rzymskiego?
Wiêkszoæ z nich nosi
najbardziej znany i najlepszy typ zbroi rzymskiej tzw. lorica segmentata, czyli zbrojê ze stalowych pasów chroni¹c¹ ramiona i korpus. Jest to typ pancerza
powszechny w armii rzymskiej od czasów cesarza Tyberiusza. Zbroja taka by³a
u¿ywana a¿ do schy³ku zachodniego Cesarstwa. Zmienia³a
siê nieznacznie w tym czasie.
Innym popularnym typem pancerza by³a hamata, czyli kolczuga wykonywana z oko³o
20 tysiêcy piercieni ¿elaznych ³¹czonych nitami, lub
po prostu zaginanych z drutu.
Wa¿y³a od 8 do 12 kilogramów i dobrze chroni³a, choæ
by³a mniej skuteczna od lorica segmentata.
Najmniej lubianym typem zbroi by³a lorcia squamata, czyli pancerz ³uskowy. By³a to zbroja wykonana z malutkich p³ytek metalowych na skórzanym, lub
p³óciennym podk³adzie, która by³a sztywniejsza od kolczugi i mniej wygodna. Ten
typ pancerza u¿ywany by³
g³ównie przez konnicê.
Poza tym Rzymianie nosili he³my z os³on¹ karku i
os³onami policzków, wzorowane na galijskich. U¿ywali du¿ych, prostok¹tnych
tarcz, zwanych scutum, które zast¹pi³y dawny kszta³t -

owalny, aby potem znów
staæ siê u schy³ku Imperium
owalne. Scutum wykonane z
cienkich desek ³¹czonych klejem wo³owym mia³y metalowe umbo i okucia brzegów. Malowane by³y we
wzory pioruna - symbol boga wojny Marsa oraz k³osy
zbo¿a, które wywodz¹ siê
st¹d, ¿e pocz¹tkowo legiony sk³ada³y siê g³ównie z
rolników. Tarcza os³ania³a
nieopancerzone nogi i rêce.
Broni¹ zaczepn¹ legionistów jest krótki miecz przeznaczony do pchniêæ - gladius, w³ócznia hasta oraz
oszczep pillum, którego d³ugi, ¿elazny grot zagina³ siê w
tarczy wroga unieruchamiaj¹c j¹. Broñ dystansowa Rzymian to proce oraz ³uki, chocia¿ odwiedzaj¹cy Biskupin
legionici nie u¿ywaj¹ broni
strzeleckie z uwagi na bezpieczeñstwo pokazów walk. W
po³¹czeniu ze wspania³¹ taktyk¹, liczebnoci¹ legionów
rzymskich oraz bitnoci¹ ¿o³nierza, ekwipunek legionistów zapewni³ Rzymowi panowanie nad ca³ym niemal
wówczas znanym wiatem,
choæ na biskupiñskich bitwach Goci i Celtowie udowadniaj¹, ¿e armia rzymska
nie by³a nie do pokonania.
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Linia w¹skotorowa turystyczna; odjazdy z Biskupina
do ¯nina: J 10.30 J 11.45 J
13.30 J 14.50 J 16.10 J 17.40
J Wiêcej informacji: tel. (052)
3020492;
www.paluki.pl/
ciuchcia. (dk)

