Termin i miejsce
Termin:
wtorek, Maj 1, 2018 - 12:00 do 19:00
Miejscowość:
Świecie
Numer budynku:
1
Kod pocztowy:
86-100
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Zamkowa
Powiat i gmina:
Świecie
Kategoria wydarzenia:
Historia
Opis wydarzenia:
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w specjalnie przygotowanych przez Izbę
Regionalną Ziemi Świeckiej OKSiR, Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej oraz Powiat Świecki
wydarzeniach – warsztatach, grach i zabawach historycznych; żywych lekcjach historii; pokazach
rzemiosł historycznych, uzbrojenia i strojów z epoki. W imprezie wezmą udział m.in: Koronowska
Komandoria Templariuszy, Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej w Nowem i Pracownia stroju
historycznego - Bonum Sartores. Zamkowy dziedziniec i międzymurze zostaną podzielone na
stanowiska: a) ze strojami średniowiecznymi damskimi oraz męskimi (możliwość przymierzenia
elementów stroju, wykonania fotograﬁi), b) prezentujące akcesoria odzieżowe, c) prezentujące
warsztat średniowiecznego krawca, d) prezentujące rzemiosło pasamoniczne, e) prezentujące
używane w średniowieczu tkaniny, f) druku na tkaninach – krótkie zaprezentowanie technik druku na
tkaninach, omówienie historii, sposobów wykorzystania techniki w przedmiotach użytku codziennego.
Stanowisko ponadto oferuje odwiedzającym możliwość zaangażowania się w samodzielne wykonanie
druku na tkaninach oraz zabrania efektów pracy do domu. g) stanowisko z grami średniowiecznymi –
w ofercie stanowiska znajdą się rozmaite średniowieczne gry planszowe, między innymi: młynek, lis i
gęsi, hnefataﬂ, tablut, kości, h) szkółka szermiercza dla najmłodszych – walka na gąbkowe miecze, i)
malowanie herbów na tarczach drewnianych, j) malowanie twarzy w barwy turniejowe, k) stanowisko
średniowiecznego kowala – interaktywna zabawa średniowiecznymi metodami obróbki stali, z całą
gamą średniowiecznych narzędzi, palenisko z miechem, kowadła, możliwość spróbowania kucia w
okularach ochronnych. Przy stanowisku kowalskim eksponowana będzie broń i oporządzenie
zbrojnych. l) stanowisko średniowiecznego szewca – nauka podstawowych technik szewskich, nauka o
skórach, dratwach i wszelakich ciekawostkach związanych ze średniowiecznym wyrobem butów, toreb
i uzbrojenia, ł) życie w średniowiecznym obozowisku z końca XIV wieku, m) średniowieczna kuchnia,
n) warsztaty pieczenia podpłomyków, o) warsztaty rękodzielnicze, p) warsztat mincerski – ręczne

wybijanie monet, r) turniej w boule, s) wyścigi łasic, t) pokazy i warsztaty średniowiecznych tańców
dworskich i ludowych. Na dziedzińcu odbędzie się również turniej bojowy, który poprowadzi
Koronowska Komandoria Templariuszy.
Data wydarzenia: 01.05.2018 (wtorek) Godziny trwania
wydarzenia: 12:00 - 19:00 Miejsce wydarzenia: Zamek krzyżacki w Świeciu Organizatorzy: Izba
Regionalna Ziemi Świeckiej (OKSiR), Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Powiat Świecki 
Bilety:
Impreza bezpłatna
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym
Strona internetowa wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2013172208944139/ [1]
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/dzien-kultury-sredniowiecznej-2018
Odnośniki
[1] https://www.facebook.com/events/2013172208944139/

