


Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. IX, 2007

W 2002 roku zakończono prowadzone przez prof. 
A. Kokowskiego i trwające dwadzieścia pięć lat wy-
kopaliska na cmentarzysku z okresu wpływów rzym-
skich w Masłomęczu koło Hrubieszowa (A. Kokowski 
2002a, s. 5; 2002b, s. 18-21; 2005, s. 9-12). Ich rezultaty 
stały się podstawą dziesiątek opracowań naukowych 
(A. Kokowski 2004, s. 149-164) i prezentowane były 
na licznych kongresach, konferencjach i seminariach 
w wielu miejscach Europy. Materiały z Masłomęcza 
stanowiły i nadal stanowią istotny składnik lub pod-
stawę wielu wystaw w Polsce jak i za granicą. Informa-
cje o masłomęckich odkryciach wielokrotnie trafi ały 
na łamy polskiej i zagranicznej prasy (J. Gurba 2003). 
Cieszyły się dużym zainteresowaniem również innych 
mediów (A. Kokowski 2004, s. 119-123).

W 2004 roku w Masłomęczu odbyło się pierw-
sze spotkanie pod nazwą Biesiady Archeologicznej. 
Od tego momentu spotkania takie stały się coroczną 
tradycją i świętem sympatyków archeologii. 29 lip-
ca 2006, pod hasłem umieszczonym w tytule został 
wygłoszony odczyt profesora Andrzeja Kokowskiego, 
otwierający ofi cjalną część trzeciej już Biesiady. Jak 
co roku, spotkanie odbywało się w bardzo licznym 
gronie okolicznych mieszkańców jak i gości przyby-
łych z dalszych stron. Nie mogło zabraknąć instytucji, 
które zawsze wspierały archeologów – miejscowych 
władz na czele z Janem Mołodeckim, wójtem Gminy 
Hrubieszów, Jerzym Krzyżewskim, przewodniczą-
cym Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego 
i Marianem Pawlakiem, prezesem Fundacji Kultury 
i Współpracy Polsko-Francuskiej im. Stefana i Kry-
styny Du Château. W swojej prelekcji prof. A. Kokow-
ski podkreślił, że pomimo czterech lat, które minęły 
od zakończenia badań, ich rezultaty nadal pobudzają 
archeologiczną wyobraźnię w całej Europie i ciągle 
obecne są w mediach. Część ofi cjalną zakończyło wy-
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stąpienie wójta Jana Mołodeckiego, który podzięko-
wał autorowi badań za zasługi na rzecz Ziemi Hru-
bieszowskiej.

Biesiadowano przy specjałach przygotowanych 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. Wszyscy uczestnicy 
zajadali się również bigosem i grochówką przygoto-
waną przez Państwową Straż Pożarną z Hrubieszowa. 
W organizację jak zwykle, duży wkład wnieśli również 
członkowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
i okoliczni mieszkańcy z sołtysem Marianem Wiatrzy-
kiem na czele. Wśród gości, którzy po raz pierwszy po-
jawili się Masłomęczu należy wymienić mieszkańców 
Ulowa (miejscowości koło Tomaszowa Lubelskiego), 
którzy wspierając od kilku lat badania mgr Barbary 
Niezabitowskiej na cmentarzysku z okresu rzymskie-
go, również silnie związali się z archeologią. Z Aliną 
Wacko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulowie przy-
jechał międzypokoleniowy zespół Prząśniczki.

Biesiadowaniu towarzyszyły różnorodne atrakcje. 
Członkinie zespołu Prząśniczki prezentowały dawne 
rzemiosła m.in. wyrób kaszy, mielenie zboża, przędze-
nie i proces obróbki lnu. Panie z Dąbrowy Masłomę-
ckiej pokazały wyrób tkanin na warsztacie tkackim. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pieśni w wyko-
naniu Prząśniczek. Na imprezie nie mogło zabraknąć 
studentów archeologii z Lublina z zespołem Crinale, 
którzy w strojach z epoki dali pokazy tańców daw-
nych.

Bawiono się do późnej nocy wspominając dawne 
czasy, posilając się kiełbaskami z ogniska i tańcząc 
do muzyki zespołu ludowego Jutrzenka z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wołajowicach.

Kolejne Biesiady Archeologiczne są dowodem na to, 
że Masłomęcz żyje. I to nie tylko dzięki publikacjom i 
wystawom, ale przede wszystkim dzięki ludziom, któ-
rych nadal łączy przyjaźń, pamięć i szacunek.
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