Termin i miejsce
Termin:
środa, Maj 1, 2019 - 12:00 do 19:00
Miejscowość:
Świecie
Kod pocztowy:
86-100
Powiat i gmina:
Świecie
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (OKSiR), Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Gmina Świecie i
Powiat Świecki już po raz drugi zapraszają mieszkańców Świecia i okolic do udziału w specjalnie
przygotowanych wydarzeniach – warsztatach, grach i zabawach historycznych, żywych lekcjach
historii, pokazach rzemiosł historycznych, uzbrojenia i strojów z epoki. W imprezie wezmą udział m.in:
Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej, Chorągiew Ziemi Chełmińskiej, Klub Miłośników Kultury
Średniowiecznej w Nowem, Piotr Graboń - sokolnik, Pracownia stroju historycznego - Bonum Sartores,
Stowarzyszenie - Dominus Pater & Filius, Zastęp Rycerski z Chełmna. Zamkowy dziedziniec i
międzymurze zostaną podzielone na następujące stanowiska: ze strojami średniowiecznymi damskimi
oraz męskimi (możliwość przymierzenia elementów stroju, wykonania fotograﬁi), prezentujące
akcesoria odzieżowe, prezentujące warsztat średniowiecznego krawca, prezentujące rzemiosło
pasamoniczne, prezentujące używane w średniowieczu tkaniny, 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. stanowisko z grami średniowiecznymi – w ofercie stanowiska znajdą się rozmaite
średniowieczne gry planszowe, między innymi: młynek, lis i gęsi, hnefataﬂ, tablut, kości, zabawy
plebejskie, szkółka szermiercza dla najmłodszych – walka na gąbkowe miecze, malowanie herbów na
tarczach drewnianych, malowanie twarzy w barwy turniejowe, pokaz artylerii ogniowej, artyleria z
okresu bitwy pod Grunwaldem ( werbunek widzów do artylerii), pokazy sokolnicze połączone z
prelekcją - pokazy ptaków drapieżnych: sokoły, jastrzębie, prezentacja poszczególnych ptaków
drapieżnych z omówieniem ich zachowań, upodobań, sposobów polowania, sekretów hodowli,
oswajania i tresury, ciekawostek dotyczących każdego prezentowanego gatunku; współczesne
wykorzystanie ptaków drapieżnych, pokaz lotów i ataku ptaka drapieżnego, możliwość wykonania
pamiątkowej fotograﬁi z ptakiem na ręce, stanowiska kowalskie – interaktywna zabawa
średniowiecznymi metodami obróbki stali, z całą gamą średniowiecznych narzędzi, palenisko z
miechem, kowadła, możliwość spróbowania kucia w okularach ochronnych, życie w średniowiecznym
obozowisku z końca XIV wieku, średniowieczna kuchnia, warsztaty pieczenia podpłomyków, warsztaty
rękodzielnicze, warsztat garncarski – prezentacja pracy na tradycyjnym kole garncarskim, replik
naczyń historycznych, warsztaty dla zwiedzających, warsztat mincerski – ręczne wybijanie monet,

turniej w boule, wyścigi łasic, pokazy i warsztaty średniowiecznych tańców dworskich i ludowych,
średniowieczne skryptorium – stanowisko skryby średniowiecznego rozstawione w obozie rycerskim, w
którym będzie można obejrzeć proces produkcji papieru w średniowieczu. Warsztaty kaligraﬁczne dla
dzieci i dorosłych, cyrulik – stanowisko średniowiecznego cyrulika – narzędzia chirurgiczne oraz karty
anatomiczne. Stanowisko bierne, cyrulik będzie odpowiadał na pytania odwiedzających, warsztat
tkacki – pokazy i warsztaty tkania na ręcznym krośnie dla dzieci i dorosłych, „Bitwa pod Grunwaldem”
– gra dla publiczności – podczas zabawy rozegrana zostanie bitwa między rodzicami a dziećmi, szkoła
fechtunku dla widzów, stoisko informacyjne Starostwa Powiatowego w Świeciu – materiały promocyjne
oraz puzzle, kolorowanki i klocki dla najmłodszych. Na dziedzińcu odbędą się również pojedynki
rycerskie.
Bilety:
Impreza bezpłatna
Organizator wydarzenia:
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/508219096249346/ [1]
adres strony: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/dzien-kultury-sredniowiecznej-2019
Odnośniki
[1] https://www.facebook.com/events/508219096249346/

