
- TecTvm - wiata edukacyjna, stanowiska edukacyjne z prezentowanymi  
   zawodami antycznymi: szewstwo, kosmetyka, piśmiennictwo, gry planszowe
- GladiaTores - wiata prezentująca wyposażenie gladiatorów
- medicvs - medyk wojskowy
- PoPina - stołówka wojskowa
- TenToria civilium - namioty mieszkalne cywili
- lvPanarivm - namiot uciech wszelakich
- cvlina - kuchnia obozowa
- TenTorivm BallisTariorvm - wiata z machinami oblężniczymi
- FaBrica - legionowe stanowisko kowalsko-płatnerskie
- conTuBernivm - wojskowy namiot mieszkalny legionisty rzymskiego
- TenTorivm siGniFerorvm - namiot chorążych
- PraeTorivm - namiot dowódców

Obóz Legio Rapax XXI
Podczas tegorocznych Dni Twierdzy na Wyspach zapraszam Was wszystkich do podróży w prze-
szłość, w czasy Cesarstwa Rzymskiego. Podczas tej podróży poznacie legionistów z Legio Rapax XXI 
oraz zwiedzicie ich obóz od środka!

Praca wre!
Gdy po wielogodzinnym marszu w pełnym oporządzeniu (które warzyło prawie 50 kilogramów!), 
legioniści otrzymywali rozkaz  na rozbicie obozu – wydany przez głównego centuriona legionu - nie 
oznaczało to dla nich chwili odpoczynku. Wręcz przeciwnie! Nastawał czas szybkiej lecz świetnie 
zorganizowanej pracy. Ponad 5000 żołnierzy legionu przygotowywało się do butowania w terenie, 
a 80% z nich odkładało broń i sięgało po narzędzia takie jak łopaty, piły, siekiery - wszystko to, aby 
jak najszybciej stworzyć namiastkę Rzymu w tym odległym od rodzinnego domu, wrogim terenie.

Za wysokimi murami…
Budowa obozowiska nie polegała jedynie na rozbiciu namiotu. Obóz musiał być ufortyfikowany! 
Fort dla całego legionu wznoszony był na obszarze około dwóch hektarów. Posiadał wysokie wały 
ziemne lub palisadę, które otaczały całe obozowisko tak, aby nie posiadały rogów - obozowisko 
rozbijane było na planie czworoboku, a nie czworokąta, aby zminimalizować martwą strefę ostrzału 
broniących się łuczników. Każdy obóz posiadał również cztery bramy usytuowane w cztery kierunki 
świata. A wszystko po to, aby uprzykrzyć przeciwnikowi życie! 

Każdy znajdzie tutaj schronienie
Rzymski obóz, o czym przekonacie się Państwo na własne oczy podczas tegorocznych  Dni Twierdzy  
– mówi Piotr Kucharski z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu –  przypominał miasto. Był 
podzielony na sektory, w których ulokowani byli żołnierze z poszczególnych centurii. Mieszkali oni 
w contubernum, czyli dużym ośmioosobowym namiocie, w którym mieli swoje posłania wykonane 
z sienników oraz trzymali swój  żołnierski dobytek. Warto dodać, że legiony rzymskie były bardzo 
karnymi jednostkami  i wspólne bytowanie szeregowych jak i oficerów było niedopuszczalne! 
Mogłoby to negatywnie wpłynąć na dyscyplinę w szeregach, dlatego też chorążowie – posiadający 
zaszczytną funkcję dzierżców sztandaru – mieszkali w osobnych namiotach zwanych signiferorum. 
Podobnie zresztą było z oficerami zamieszkującymi luksusowe namioty zwane pretorium.  Nieopodal 
części mieszkalnej znajdowała się pepina, cellarium oraz cylina, czyli wojskowa stołówka, spiżarnia 
oraz kuchnia obozowa, które według legionistów były najważniejszą częścią obozu- trzymając się 
starej, dobrej maksymy „żołnierz głodny, to żołnierz zły”. W medicus, czyli punkcie medycznym, 
mieszkał i leczył felczer- nie jest to jednak odpowiednie słowo, albowiem rzymscy lekarze wojskowi 
posiadali bardzo dużą wiedzę na temat ludzkiej anatomii, a ich narzędzia chirurgiczne niewiele 
różniły się od tych dzisiejszych. W takich namiotach składano pogruchotane kości, zszywano rany, 
 a nawet dokonywano trepanacji czaszki... i to z sukcesem! W obozie doglądać będzie można również 
pracę kowala oraz zbrojmistrzów zajmujących punkt zwany znajomo  fabrica oraz magazyn potężnej 
broni oblężniczej ballistariorum. Oprócz tego w obozach znajdowały się namioty cywili (tentoria 
civilum), którzy korzystali z ochrony legionu.

Zalążek miasta
Już w sobotę obóz rzymski będzie dostępny dla zwiedzających, którzy poznać będą mogli wszelkie 
aspekty życia w czasach antycznych - te wojskowe lub bardziej przyziemne, chociażby w lypana-
rium, czyli namiocie uciech wszelakich. Na koniec warto dodać,  że KAŻDY obóz rzymski stawał się 
później zalążkiem do budowy w jego miejscu miasta lub ważnych budowli - ciekawe, co powstanie 
na miejscu świnoujskiego obozu...?
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