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Gazetka o tym co słychać w Gmine Werbkowice, o tym co się wydarzyło i wydarzy, ciekawe artykuły i wywiady.
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„Wszystko zaczęło się od tego, że na
terenie gminy Werbkowice archeolo-
dzy odnaleźli zestaw wojownika wan-
dalskiego składający się z grotu...”
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W tym roku Konkurs na wieniec do-
żynkowy odbył się zdalnie. Komisja
konkuroswa odwiedziła 9 sołectw,
które zgłosiły swój udział...

W sali konferencyjnej GOK Werbko-
wice odbyło się wręczenie nagród
w III Powiatowym Konkursie Poetyc-
kim „Magia Słowa”. W tym roku... 
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„100-lecie bitwy Polsko-Bolszwickiej oraz miejscowości Hostynne Kolonia”
PROMOCJA KSIĄŻKI
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WYWIAD Z WANDALMI Z KOTOROWA

Stowarzyszenie Wandalowie - Wan-
dalska Zagroda w Kotorowie dzia-
ła od 2015 roku. Skąd zaintereso-
wanie historią Wandali?
N.B.: Wszystko zaczęło się od tego, że
na terenie gminy Werbkowice arche-
olodzy  odnaleźli  zestaw  wojownika
wandalskiego składający się z grotu
włóczni i oszczepu, z charakterystycz-
ną dla tego okresu tuleją o ośmiokąt-
nym przekroju do osadzania drzew-
ca. Władze gminy chcąc odtworzyć to
dziedzictwo historyczne naszej gmi-
ny, pozyskały fundusze unijne na bu-
dowę Wandalskiej Zagrody w Kotoro-
wie. Powstał wspaniały obiekt, który
potrzebował życia, a żeby było życie,
są potrzebni ludzie. Powstała koncep-
cja utworzenia grupy rekonstrukcyj-
nej.  Władze  gminy  w  partnerstwie
z LGD w Hrubieszowie pozyskały fun-
dusze unijne na powstanie takiej gru-
py. Odbyły się spotkania z mieszkań-
cami gminy Werbkowice zaintereso-
wanymi tematem Wandalów. Zrekru-
towano osoby do grupy rekonstruk-
cyjnej. W ramach projektu odbył się
cykl szkoleń z podstaw rzemiosł cha-
rakterystycznych dla Wandalów i za-
kupiono  wyposażenie  pozwalające
wystartować  z  odtwórstwem  życia
Wandalów w Zagrodzie w Kotorowie.
W roku 2015 grupę zarejestrowano
w KRS jako Stowarzyszenie Wanda-
lowie – Wandalska Zagroda w Koto-
rowie.

Jak  wygląda  działalność  Stowa-
rzyszenia?
N.B.: Działalność nasza polega na po-
pularyzacji wiedzy o kulturowo-histo-
rycznym dziedzictwie gminy Werbko-

wice, wśród jej mieszkańców, którzy
są na pierwszej linii odbioru naszych
działań, ale również promocję gminy
poza jej granicami. Wykorzystujemy
do tego różne metody jak organiza-
cja warsztatów/prelekcji/prezentacji
w Zagrodzie, szkołach, GOKu czy pod-
czas  eventów  o  charakterze  rekon-
strukcji  historycznej.
Ważnym  elementem  edukacyjnym
i promocyjnym jest inscenizacja na
terenie Zagrody pn. „Manewry Bar-
barzyńców”,  w  której  brało  udział
kilkudziesięciu rekonstruktorów z ca-
łej Polski. Mieszkańcy i turyści mogli
wówczas obejrzeć szerokie spektrum
życia barbarzyńców.
Podczas  wyjazdów  na  wydarzenia
rekonstrukcyjne rozbijamy namioty
i tworzymy wędrowny obóz barba-
rzyński, do którego zwiedzający mo-
gą wejść, zagadnąć o interesujące te-
maty, obejrzeć wykonywanie rzemiosł
czy nawet samemu spróbować sił np.
w tkaniu. Niezależnie od miejsca za-
wsze  jest  to  forma  aktywnych  „ży-
wych  lekcji”  historii.  Pozyskujemy
również granty na realizację zadań
związanych z propagowaniem histo-
rii,  rekonstrukcji,  odtwórstwa:  np.
dwie edycje Manewrów Barbarzyń-
ców, doposażanie członków w sprzęt
obozowy, warsztaty dawnych rzemiosł
dla dzieci i dorosłych. W sumie pozy-
skaliśmy  granty  i  zrealizowaliśmy
już kilkanaście projektów.
Teraz w okresie pandemii w partner-
stwie z Gminą Werbkowice pozyska-
liśmy dofinansowanie na remont za-
grody w konkursie grantowym „Moja
Mała Ojczyzna – Edycja IV” ogłoszo-
nym przez Fundację BGK.

Zagroda Wandalska w Kotorowie
stanowi atrakcję turystyczną na-
szego terenu. Czy turyści odwie-
dzają Zagrodę?
N.B.: Wandalska Zagroda w Kotoro-
wie jest regularnie odwiedzana przez
uczniów ze szkół z terenu gminy Wer-
bkowice.  Szkoły  przyjeżdżają  w  ra-
mach wycieczek rowerowych, czy ce-
lebrować na terenie Zagrody święta
takie  jak  Dzień  Dziecka  lub  Dzień
Matki.  Co  jakiś  czas  pojawiają  się
większe  grupy  zorganizowane,  jed-
nak więcej jest odwiedzających indy-

na pytania p. Marii Knap odpowiadali:
Natalia Bednarczuk i Sylweriusz Przepiórka
Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie
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widualnych,  zwiedzających  w  poje-
dynkę lub z najbliższą rodziną.

Bierzecie  udział  w  spotkaniach
rekonstrukcyjnych  odtwarzają-
cych  życie  ludów  kultury  prze-
worskiej. Na czym polegają takie
działania?
N.B.: Działania  wyglądają  różnie,
w zależności od wymagań organiza-
tora zapraszającego nas na wydarze-
nie.  Zazwyczaj  tworzymy  obóz  wę-
drowny z namiotów i centralnie usy-
tuowanego ogniska. Wokół ogniska
prezentujemy  różne  rzemiosła  jak
np.:  garncarstwo,  obróbka  drewna
czy  tkactwo.  Prezentujemy  odtwo-
rzone przedmioty z życia Wandalów
jak miecze, tarcze, włócznie, oszcze-
py, fibule, naczynia, grzebienie, stro-
je i wiele innych. Nad ogniskiem przy-
gotowujemy potrawy do degustacji
dla  zwiedzających  np.  gulasz  z  so-
czewicy i podpłomyki. Wszystko od-
bywa  się  w  towarzystwie  pogada-
nek ze zwiedzającymi, którzy po raz
pierwszy mają kontakt z taką insce-
nizacją bądź Wandalami lub są znaw-
cami tematyki. Wojownicy wandal-
scy  uczestniczą  w  potyczkach  i  bi-
twie finałowej, zazwyczaj z legionem
rzymskim.

Są to dosłownie żywe lekcje histo-
rii.  W  jakich  wydarzeniach  tego
typu uczestniczyliście do tej pory?
N.B.: Stowarzyszenie Wandalowie pre-

zentowało  swoje  obozowisko  histo-
ryczne kultury przeworskiej, promu-
jąc dziedzictwo lokalne gminy Werb-
kowice podczas różnego rodzaju wy-
darzeń kulturalnych: targi turystyki,
festiwale kultury antycznej, biesiady
archeologiczne, noc muzeów, grodzi-
sko Czerwień, Dymarki Świętokrzy-
skie, Pola Chwały w Niepołomicach,
Фестиваль  Княжий – Włodzimierz
Wołyński,  XXV  Jubileuszowy  Festyn
Archeologiczny w Biskupinie. Do tej
pory  odbyliśmy  25  wyjazdów  poza
granice naszej gminy. Również wzię-
liśmy udział w wyjątkowym działa-
niu, a mianowicie w zdjęciach do fil-
mu „Z otchłani pradziejów”.

Z  jakich  elementów  składa  się
strój wojownika wandalskiego?
S.P.: Paradoks odtworzenia historycz-
nego stroju z okresu wpływów rzym-
skich, a to właśnie czasy, w których
osiągnęli swoją świetność Wandalo-
wie, polega na tym, iż kolosalna więk-
szość zachowanych części stroju są
to drobne elementy metalowe, takie
jak sprzączki, klamry pasków, fibule,
czyli dzisiejsze agrafki, którymi spi-
nano szaty, same zaś tekstylia zda-
rzają się niezwykle rzadko, a i to za-
zwyczaj  są  to  strzępki  tkanin,  taki
stan  rzeczy  zawdzięczamy  obrząd-
kowi pogrzebowemu panującemu na
terenach dzisiejszej polski 2000 lat
temu,  mianowicie  spalanie  zwłok
wraz  z  wyposażeniem.  Naturalnym

jest więc, iż korzystamy głównie ze
znalezisk z innych regionów np. ze
Skandynawii  gdzie  klimat,  rodzaj
gleby  oraz  inhumacyjny  obrządek
pogrzebowy pozwoliły na przetrwa-
nie dość sporej liczby tekstyliów.
Wzorujemy się również na rzymskich
wizerunkach przedstawiających bar-
barzyńców oraz opisach rzymskich
historyków jak np. Tacyt.
Zasadniczo strój wojownika nie róż-
nił się zbytnio od dzisiejszego ubra-
nia,  noszono  koszule  (znalezisko
z Lendbreen w Norwegii) lub tuniki
(znalezisko  Marx  Etzel)  wkładane
przez głowę, spodnie i tu nieco od-
mienne  od  dzisiejszych,  ponieważ
miały doszyte do nogawek coś w ro-
dzaju  skarpet – tak  obrazowo,  było
to coś, co można by nazwać rajtuza-
mi uszytymi z materiału oraz w spo-
sób,  jaki  szyto  spodnie  (znalezisko
z Thorsberg w Niemczech), obuwie
noszono zazwyczaj z jednego kawał-
ka  skóry  impregnowanej  woskiem,
model taki rzymianie nazywali car-
batina. Niektórzy wojownicy zakła-
dali  również  owijacze  (znalezisko
z Damendorf w Niemczech) na łydki,
podobne do tych, które nosili żołnie-
rze z okresu I wojny światowej czy
harcerze. Wyznacznikiem rangi wo-
jownika był prostokątny płaszcz, im
wojownik był majętniejszy, tym bar-
dziej misterny nosił płaszcz, podob-
ną  funkcję  miał  pas  wojskowy,  ale
był nie tylko wyznacznikiem majęt-
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WERBEK RELACJONUJE
„W POSZUKIWANIU REDAKTORA WERBKA”
- ciąg dalszy prezentacji prac
        Tym razem chciałbym Państwu pokazać 5-stronicowy komiks,
który  opisuje  moje  poszukiwanie  wiosny.  Autorką  komiksu  jest
9-letnia Anastazja Skóra z Gozdowa. Jej praca tak spodobała się
komisji, że otrzymała nagrodę specjalną.
        Bardzo ładnie, starannie wykonana praca i jakże pouczająca
treść… a do te-
go jak jestem
przystojny na-
rysowany rę-
ką  Anastazji,
iście jak w rze-
czywistości!
A jakie przy-
gody spotka-
łem na swojej
drodze  prze-
czytajcie sami.

ności,  ale  też  rangi  wojskowej.  Na-
wiązując  do  wojskowości,  należy
nadmienić, iż każdy Wandal był wy-
posażony  w  zestaw  broni  drzewco-
wej - włócznia oraz oszczep, podłuż-
ną  tarczę  a  wyżsi  rangą  posiadali
miecze zaś każdy nieważnie czy wo-
jownik,  czy  też  zwykły  rzemieślnik
posiadał  przytroczoną  do  pasa  sa-
kiewkę, domniemywać należy, iż nie-
którzy mieli ich nawet kilka, a to z tej

przyczyny, iż w tamtym okresie nie
wynaleziono jeszcze kieszeni, a róż-
nego rodzaju drobiazgi noszono wła-
śnie w ten sposób.

A czy te stroje i dodatki sami wy-
konujecie?
S.P.: Wyposażenie oraz stroje człon-
ków naszego stowarzyszenia w du-
żej mierze jest robione naszym sump-
tem, wszystkie nasze ubrania szyje-

my własnoręcz-
nie, część uzbro-
jenia  również
sami wykonali-
śmy.

Możecie  Pań-
stwo zdradzić
jakie plany ma-
cie  na  przy-
szłość?
N.B.:  Naszym
priorytetem za-
wsze będzie or-

ganizacja kolejnych edycji naszego
wydarzenia, jakim są „Manewry bar-
barzyńców” na terenie Wandalskiej
Zagrody i mamy nadzieję, że w nie
tak odległej przyszłości będą się mo-
gły odbyć. Jako stowarzyszenie nie
mieliśmy jeszcze okazji na wyjazd za-
graniczny z obozowiskiem wandal-
skim, więc będziemy kierować nasze
działania, żeby taki wyjazd odbył się
w  przyszłości.  Stałym  elementem
przyszłości stowarzyszenia jest cią-
gły rozwój, doposażanie, trening rze-
miosł, zgłębianie literatury, abyśmy
mogli coraz więcej pokazać i żeby te
pokazy były coraz lepsze. No i oczy-
wiści zacieśnianie partnerstw z oso-
bami ze środowiska rekonstruktorów
i nawiązywanie nowych kontaktów.

Dziękuję serdecznie za rozmowę
i życzę dalszych sukcesów na rzecz
promocji naszej Gminy.

Fotografie  użyte  w  wywiadzie  pochodzą
ze zbiorów Stowarzyszenia.
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