Gostyń, 08.01.2016 r.

.
ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń
tel/fax: 65 572 04 05,
email: historia.militaris@gmail.com

Szanowni Państwo,
„Strefa Militarna” narodziła się jako kontynuacja koncepcji zlotów grup rekonstrukcyjnych,
odbywających się trzykrotnie jako biennale w Poznaniu i towarzyszących Dniom Ułana –
obchodom Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Część z Was pamięta te imprezy, choć
spotykała się nas wówczas garstka, maksymalnie 250 osób.
Niemal dwa lata trwały prace nad pierwszą edycją „Strefy”, która odbyła się
w Podrzeczu, w roku 2008. Spotkaliśmy się wówczas na terenie gościnnego parku w gronie
dobrych znajomych z czasów poznańskich. Nie było z nami nikogo nowego. Dopiero w roku
2009 pojawiły się pierwsze nowe grupy. Było nas wówczas niemal 500 osób. W kolejnych
latach ten swoisty „przyrost naturalny” pozwolił nam osiągnąć liczbę 1000 uczestników, co
stanowiło absolutne maksimum naszych możliwości. Od tego czasu „Strefa” wrosła
w kalendarz imprez, ważnych dla środowiska odtwórstwa historycznego. Stała się też marką
rozpoznawalną w kraju i poza jego granicami.
Dzięki wsparciu samorządów i sponsorów było możliwe organizowanie aż ośmiu
kolejnych edycji „Strefy”. W tym czasie udało się nam przeprowadzić wiele pionierskich
przedsięwzięć i wypracować standardy, które upowszechniły się dzięki „Strefie” w polskim
światku odtwórstwa historycznego. Impreza była przede wszystkim okazją do spotkań
i wymiany doświadczeń. Tu rodziły się pomysły na kolejne wspólne przedsięwzięcia.
Wszyscy pamiętamy bitwy pancerne, w których uczestniczyło jednorazowo 5 - 6 czołgów,
działa samobieżne, transportery i samochody pancerne oraz po kilkuset umundurowanych ludzi
wspartych przez lotnictwo. Pamiętamy też kameralne gry terenowe, warsztaty fotograficzne,
imprezy taneczne, pokazy mody, prezentacje sprzętu, wyszkolenia i taktyki. To na „Strefie” po
raz pierwszy spotkały się wszystkie „polskie” Shermany, Sdkfz 251, SU 57, TKS-y . Tu po raz
pierwszy prezentowany był w terenie IS-2, M60 i cała masa innych pojazdów.
Lista sprzętu pancernego samochodowego i artyleryjskiego, który odwiedził przez te lata
Podrzecze, to ponad 300 różnych pozycji. Nikt nie podejmie się policzenia ludzi, którzy
współtworzyli tę imprezę, uczestników i widzów.

Dziś, po 8 latach od narodzin „Strefy”, a niemal 10 od chwili gdy powstała jej
koncepcja, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z organizacji kolejnej edycji. „Strefa” w obecnym
kształcie przekracza już nasze skromne możliwości organizacyjne i finansowe. Warto bowiem
pamiętać, że tworzona jest niezmiennie na zasadach niekomercyjnych przez tę samą grupę
zapaleńców skupionych w Stowarzyszeniu „Historia Militaris”.
W związku z rozrostem imprezy, ciężar organizacji takiego wydarzenia wymaga
znacznie większych nakładów finansowych i osobowych. Nie jesteśmy w stanie spełnić
wymogów bezpieczeństwa dla rosnącej liczby uczestników i widzów, zapewnić odpowiednich
warunków sanitarnych, parkingów oraz sprawnie działającego zaplecza technicznego (budowa
dróg dojazdowych, ogrodzeń, zabezpieczenie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę, etc.).
Wyczerpaliśmy też na te chwilę możliwości wykorzystania parku w Podrzeczu i nie
dysponujemy terenem, na którym można byłoby przeprowadzić duże inscenizacje.
Dziękujemy za udział w „Strefie”, przychylność i wsparcie naszych inicjatyw, ale także
krytykę, która pozwalała nam osiągać koleje szczeble doskonałości. Mamy nadzieję, że uda się
nam stworzyć formułę umożliwiającą kontynuację „Strefy” w nowej szacie.
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